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Z urZędu

PROSTO  Z  RATUSZA
CENTruM SPorToWo-rEkrEACYj-

NE W KÓRNIKU

W dniu 1 lutego br. w Urzędzie Miejskim 
odbyło się spotkanie dotyczące Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego w Kórniku. Było 
to pierwsze spotkanie Sądu Konkursowe-
go, w którego skład weszli dyplomowani 
architekci wskazani przez Stowarzyszenie 
Architektów RP, jak i urzędnicy z różnych 
referatów Urzędu Miejskiego. Pośród 
członków wspomnianego Sądu Konkurso-
wego znalazł się również p. Tadeusz Rauk, 
przewodniczący Rady Sportu, która to miała 
zaopiniować Regulamin Konkursu wraz z 
opisem inwestycji i ustosunkować się do 
zaproponowanych rozwiązań. Członkowie 
Sądu dyskutowali nad zasadami przepro-
wadzenia konkursu na projekt Centrum, 
który ma zostać ogłoszony w najbliższym 
czasie. W imieniu Rady Sportu bardzo 
cennych rad, wskazujących wysoce funk-
cjonalne rozwiązania, udzielił zebranym p. 
Tadeusz Rauk. Po zakończeniu spotkania 
architekci udali się na „wizję lokalną”, na 
teren przeznaczony pod opisywaną inwe-
stycję. W najbliższym terminie odbędzie się 
kolejne spotkanie Sądu Konkursowego, o 
którego wynikach z pewnością Państwa 
poinformujemy.

SpOTKaNIE Z pRZEDSTaWIcIELaMI 
FIRMY LIEBREchT & WOOD

W dniu 1 lutego br. w Urzędzie Miejskim 
odbyło się spotkanie burmistrzów Jerzego 
Lechnerowskiego i Hieronima Urbanka 
z przedstawicielami firmy Liebrecht & 
Wood. Spotkanie dotyczyło budowy ulicy 
Żernickiej oraz ronda w Robakowie. Gmina 
Kórnik przeznaczyła w swoim budżecie 
250 tys. zł na realizację wspomnianego 
ronda, z kolei firma Liebrecht & Wood 
zadeklarowała, iż przeznaczy na ten cel 
450 tys. zł. Resztę nakładów związanych 
z tą inwestycją poniesie powiat poznański, 
który jest właścicielem drogi powiatowej, 
krzyżującej się na rondzie z drogą gmin-
ną. Powiat będzie również sprawował 
nadzór nad realizacją inwestycji. Fakt ten 
wynika z tego, że drogi powiatowe mają 
wyższy szczebel administracyjny aniżeli 
drogi gminne i z tego właśnie powodu 
wynika prawo do sprawowania nadzoru 
inwestycyjnego. Natomiast budowa ulicy 
Żernickiej ma zostać w całości sfinanso-
wana przez firmę Liebrecht & Wood, a 
gmina ze swej strony ma przeprowadzić 
podziały geodezyjne i wykup gruntów, a 
w późniejszym terminie położyć chodnik i 
zainstalować oświetlenie.

SpOTKaNIE Z BISKUpEM  
ZdZiSŁAWEM FORTUNIaKIEM

W dniu 3 lutego br. odbyło się spotkanie 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego z 
biskupem Zdzisławem Fortuniakiem. Na 
spotkaniu tym, wespół z biskupem, pojawili 
się również pracownicy Kurii Arcybiskupiej. 
Biskup zwrócił się z prośbą do władz gminy 
Kórnik o wskazanie potencjalnego terenu w 
miejscowości Kamionki, na którym mógłby 
zostać wybudowany kościół. Prośba ta 
zbiegła się z przeprowadzaną obecnie 
zmianą studium zagospodarowania prze-
strzennego na tych terenach. 

rESTYTuCjA PrAW MiEjSkiCh 
BNINa

Aktualnie, tzn. w okresie od 6 do 15 lute-
go br., odbywają się spotkania z mieszkań-
cami gminy, które dotyczą restytucji praw 
miejskich Bnina. Spotkania te odbywają 
się w Kórniku, Bninie oraz w pozostałych 
obwodach wyborczych naszej gminy. 
Konsultacje społeczne organizowane są w 
celu zapytania mieszkańców o to, czy nadal 
podtrzymują swą zgodę na podejmowanie 
przez Radę Miejską prób przywrócenia 
Bninowi praw miejskich. Jeżeli zgoda zosta-
nie podtrzymana, wówczas Rada Miejska 
przedłoży kolejny wniosek w tej sprawie 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. Sławomir Hinc

Uchwalono budżet gminy na 2006 rok. 
Oto obszerny cytat z wypowiedzi burmistrza 
Gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego, z 
sesji budżetowej z dnia 31 stycznia br.

„Budżet uwzględnia najpilniejsze po-
trzeby mieszkańców naszej gminy. Jest 
konsekwencją założonych na początku 
tej kadencji planów. Umożliwia po raz 
kolejny rozwój całej gminy i jest zgodny 
z kierunkami rozwoju zapisanymi w Stra-
tegii Rozwoju Gminy, uchwalonej przez 
tę Radę w 2003r. Jest również zgodny 
z kierunkami określonymi w I kadencji 
samorządu. Te kierunki to:

- tereny budownictwa mieszkaniowe-
go w zachodniej części gminy,

- tereny AG w północnej części i 
wzdłuż „trasy katowickiej”,

- rozwój rolnictwa we wschodniej i 
południowej części gminy,

z dopuszczeniem mniej intensywnej 
aktywizacji gospodarczej.

Budżet zakłada również poprawę 
sytuacji mieszkaniowej poprzez oddanie 
do użytku ( po raz pierwszy od chwili 
powstania samorządów, tzn. od 1990r.), 
12-rodzinnego budynku komunalnego w 
Dziećmierowie. Zakłada się także wzrost 
środków finansowych na organizacje po-
żytku publicznego, co pozwala na rozwój 
tych organizacji, działających na rzecz 

sportu, kultury, pomocy społecznej.
Zanim szczegółowo omówię wydatki, 

najpierw przedstawię wielkość i strukturę 
dochodów gminy w 2006r.

Projekt budżetu na 2006r. po stronie 
dochodów skalkulowany został w wyso-
kości 33.207.848,-zł, na co składają się 
następujące pozycje:

- subwencja ogólna 7.128.595,-zł 
(21,5% dochodów, w tym subwencja 
oświatowa 6.524.676,-zł),

- dotacje z budżetu państwa na reali-
zację zadań własnych oraz administracji 
rządowej 2.624.999,-zł (7,9%),

- dochody od osób prawnych i fizycz-
nych 21.531.538,-zł (64,9%),

- pozostałe ( m.in. dzierżawy, sprze-
daż składników majątkowych, opłaty za 
zezwolenie na sprzedaż napojów alko-
holowych, za zajęcie pasa drogowego, 
odsetki) 1.922.716,-zł (5,8%).

Przyjęty plan dochodów jest oparty na 
wymiarze podatków, a także przeprowa-
dzonej analizie wpływów poszczególnych 
dochodów.

W przeważającej części, stawki po-
datkowe zostały podwyższone o 2,5% w 
stosunku do stawek obowiązujących w 
naszej gminie w 2005r., a jednocześnie 
są niższe niż górne stawki ogłoszone 
przez  Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego.

Dla obliczenia wpływów z tytułu po-
datku rolnego została przyjęta stawka  
27,88-zł za 1 kwintal żyta, tj 69,7 zł  za 1 
ha przeliczeniowy ( jest to stawka ogło-
szona przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego , niższa niż w 2005r. o 
9,79-zł za q żyta, tj. 10,73-zł za 1 ha 
przeliczeniowy).

Wydatki Gminy Kórnik na  2006r. 
zostały zaplanowane w wysokości 
34.465.227,-zł, przyjmując wzrost cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w wyso-
kości 2% oraz średni wzrost wynagrodzeń 
o 2,5%.

W wydatkach najważniejszymi pozy-
cjami są:

- transport i łączność 4.521.600,-zł ( 
w tym inwestycje drogowe i remonty dróg 
2.365.800,-zł ) (13,1%),

-  g o s p o d a r k a  m i e s z k a n i o w a 
1.950.000,-zł ( w tym utrzymanie bu-
dynków komunalnych 350.000,-zł ) 
(5,65%),

- administracja publiczna 4.533.600,-
zł (13,15%),

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 489.600,-zł (1,4%),

- oświata i wychowanie 11.707.342,-
zł (34%),

-  ochrona zdrowia  236.000, -z ł 
(0,7%),

- pomoc społeczna 4.202.072,-zł 
(12,2%),

- edukacyjna opieka wychowawcza 
618.078,-zł (1,8%),

-  gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 2.243.550,-zł (6,5%),

BudżET 2006
uChWALoNY ZdECYdoWANĄ WiękSZoŚCiĄ
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- kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego 1.010.992,-zł (2,9%),

- kultura fizyczna i sport 573.811,-zł (1,7%),
- pozostałe wydatki 2.378.582,-zł.  

(6,9%), w tym rolnictwo 364.000,-zł oraz 
środki sołeckie 180.000,-zł.

W poszczególnych działach wydat-
ków znajdują się wydatki majątkowe,  

w kwocie 6.031.800,-zł (17,5%), z cze-
go 5.396.800,-zł stanowią inwestycje,  
a 635.000,-zł zakupy majątkowe i udziały 
w spółkach.

- dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie 1.780.000

- dokończenie remontu budynku komunalnego w Dziećmierowie 500.000

- budowa ul. Asnyka w Kórniku 530.000

- budowa ronda w Robakowie 250.000

- budowa ul. Wyspiańskiego w Kórniku 210.000

- wodociągowanie wsi Czołowo i Czmoniec 200.000

- budowa oświetlenia (ul. Średzka, Poprzeczna, Mickiewicza w Kórniku, Mościenica, Katowicka w Dziecmierowie, 
Leśna w Błażejewie, Huby Konarskie, Trzykolne Młyny, Błażejewko, os. Kresowe w Kamionkach, Kolejowa  
w Robakowi, Borówiec)

272.000

- budowa gazociągu w Czmoniu 100.000

- budowa chodników (Borowiec, Kamionki, Biernatki, Prusinowo, Konarskie, Kromolice, Radzewo, Gądki,  
20-go Października w Kórniku)

345.800

- budowa ul. Wiejskiej w Robakowie 100.000

- kanalizacja sanitarna w Borówcu                                                                           
80.000  

(+ 50.000 wydatki 
niewygasające)

- kanalizacja i wodociągowanie ul. Michałowskiego w Bninie                                 100.000

- sygnalizacja świetlna przy Szkole Podstawowej w Kórniku i Bninie                       65.000

- oczyszczanie jeziora Kórnickiego przez napowietrzanie (OSiR)                             50.000

- budowa kąpieliska w Kórniku                                                                                   40.000

- modernizacja pomieszczeń na Prowencie                                                                  50.000

- informatyzacja sołectw                                                                                              60.000

- rozbudowa bazy kulturowo-sportowej w Kamionkach                                           370.000

- projekt centrum sportowo-rekreacyjnego                                                                150.000

- projekt drogi Borówiec-Gądki (od S11)                                                                   30.000

Poza tymi inwestycjami, w gminnym Fundusz ochrony środowiska i gospodarki Wodnej zawarte są następujące inwestycje:

- projekt kanalizacji miejscowości położonych wzdłuż jeziora Bnińskiego              150.000

- projekt kanalizacji deszczowej przy ul. Błażejewskiej                                              35.000

- podłączenie instalacji gazowych w świetlicach w Dachowie i wsi Konarskie         6.500

- udział w budowie schroniska dla zwierząt                                                               50.000

Przewidziane inwestycje w 2006r. to:
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WIEŚCI SOŁECKIE
BŁAżEjEWo

Sołtys Piotr Perdoch mówi, że na świet-
licy wiejskiej trzeba wykonać nowy dach. 
Marzeniem mieszkańców jest, by wieś 
została skanalizowana.

gĄdki
W tym roku ma zostać ułożony chod-

nik na ulicy Akacjowej. Na ten cel już są 
zakupione krawężniki, trzeba tylko nabyć 
kostkę. Sołtys Lucjan Sklepik informu-
je, iż gdyby nie było innych wydatków, 
wtedy można by wykonać oświetlenie 
na ulicy Dworcowej. Na ulicy Zbożowej 
trzeba będzie wyciąć krzewy, należy też 
wyrównać drogi na ulicach Kwiatowej  
i Akacjowej.

KaMIONKI
OSP Kamionki do tej pory dysponowała 

starym, wysłużonym „żukiem” z 1963 roku. 
Od OSP Zbąszyń został zakupiony wóz 
bojowy „star” ze zbiornikiem na wodę. W ten 
sposób strażacy mają samochód bojowy z 
prawdziwego zdarzenia i mogą uczestniczyć 
w akcjach gaśniczych. Zakup nowego pojazdu 
dokonany przez gminę wynosi 20 tys. zł. Sołtys 
Małgorzata Walkowiak wyraża wdzięczność 
wiceburmistrzowi Hieronimowi Urbankowi za 
pomoc w nabyciu tego pojazdu. 

Społecznymi siłami jest wykonywany 
remont kuchni w strażnicy OSP. Sołtys 
Małgorzata Walkowiak podkreśla, że więk-
szość prac jest realizowana w Kamionkach 
właśnie dzięki społecznemu zaangażowaniu 

mieszkańców.
Podczas zimowych ferii świetlica socjo-

terapeutyczna w Kamionkach prowadzona 
przez Romanę Lange będzie czynna -zostanie 
odpowiednio dostosowany program zajęć.

roBAkoWo-WiEŚ
Sołtys Stefan Sosnowski stwierdza, iż 

mieszkańcy liczą, że w tym roku zostaną 
tu zrealizowane zaplanowane przedsię-
wzięcia. Czekają na utwardzenie ulicy Wiej-
skiej. Mają być rozebrane baraki przy ulicy 
Poznańskiej, a ich mieszkańcy przeniesieni 
do innego miejsca zamieszkania.

SZcZODRZYKOWO
Sołtys Roman Jóźwiak informuje, że 

nadal od września brakuje osoby, która pro-
wadziłaby świetlicę socjoterapeutyczną.

Oprac. Robert Wrzesiński

Realizacja niektórych inwestycji uzależ-
niona jest od pozyskania środków pozabu-
dżetowych:

- ZPORR – ul. Wiejska w Robakowie, wo-
dociągowanie Czołowa i Czmońca, centrum 
sportowo-rekreacyjne

- SPO – baza kulturalno-sportowa w 
Kamionkach.

Projekt budżetu zakłada wydatki majątko-
we w 2006r. mniejsze niż w latach ubiegłych. 
Spowodowane jest to m.in. bardzo dużymi 
wydatkami inwestycyjnymi w latach 2003-2005 
(m.in. 3 przedszkola, modernizacja ratusza w 
Korniku oraz wykup gruntów pod obwodnicę 
Kórnika), z których część była finansowana z 
zaciągniętych kredytów i obligacji.

W projekcie budżetu przedstawionej Wy-
sokiej Radzie w dniu 15.XI.2005r. wielkość 
inwestycji wynosiła 3.594.800,-zł, zakładano 
bowiem wykorzystanie obligacji w 2005r. na 
kwotę 5.200.000,-zł. Ponadplanowe wpływy 
do budżetu w 2005r. spowodowały, że zbęd-
ne było wykorzystanie obligacji na kwotę 
1.900.000,-zł, stąd istnieje możliwość wyko-
rzystania obligacji w roku bieżącym. Kwota 
ta stanowi przychód gminy w roku 2006, co 
łącznie z tzw. „wolnymi środkami” umożliwiło 
zwiększenie środków na inwestycje oraz 
wprowadzenie nowych zadań.

W obecnym projekcie budżetu znalazła się 
większość zadań zgłoszonych przez radnych 
na posiedzeniach Komisji Rady.

Ostatnią, bardzo ważną informacją jest 

to, iż łączna kwota przypadających do spłaty 
w roku 2006 rat kredytów i pożyczek wraz z 
należnymi odsetkami wynosi 2.970.194,-zł, 
co stanowi 8,9% planowanych dochodów 
(dopuszczalnie 15%).

Prognozowana łączna kwota długu Gminy 
Kórnik na koniec 2006r. wynosi 11.776.400,-zł, 
co stanowi 35.5% planowanych dochodów 
(dopuszczalnie 60%).

Wskaźniki te oznaczają, że sytuacja finan-
sowa gminy jest dobra, pozwala spokojnie 
realizować zadania stawiane przed naszym 
samorządem.”

Sesję budżetową poprzedziły wielomie-
sięczne dyskusje i prace przygotowawcze. 
Jak wiadomo potrzeby są spore a środki 
ograniczone. Niemal wszyscy radni głośno 
podkreślali, że sama konstrukcja projektu 
budżetu była be zarzutu. Różnice zdań do-
tyczyły w większości przeznaczenia kwot na 
poszczególne inwestycje. Pozytywną opinię 
o projekcie wydała również Regionalna Izba 
Obrachunkowa.

Z biegiem czasu, od listopada 2005 
projekt budżetu zmieniał się, a burmistrz 
oraz skarbnik gminy starali się zawrzeć w 
nim wszystkie propozycje i uwagi radnych 
Rady Miejskiej.

Swoje opinie wyrażali także sołtysi 
– często otwarcie krytykując niektóre 
punkty, ale także konstruktywnie proponu-
jąc przeznaczenie funduszy sołeckich na 
wskazane inwestycje.  

Nawet  podczas ostatnich spotkań Komi-
sji Budżetu i Finansów RM grupa czterech 
radnych pod przewodnictwem Romana 
Zimińskiego (notabene przewodniczącego 
tejże komisji) zaproponowała kilka zmian do 
projektu. Spełniając jedną z propozycji tej 
grupy, burmistrz autopoprawką wprowadził 
do budżetu projekt kanalizacji miejscowości 
położonych wzdłuż jeziora Bnińskiego. Nie 
przychylił się jednak do rozdysponowania 
na inne cele części środków przeznaczo-
nych na budowę ul. Asnyka. 

W głosowaniu nad budżetem wzięło 
udział 14 z 15 radnych gminy (nieobecny 
był radny Janusz Wojtuś) . Za przyjęciem 
projektu wraz z wyżej wspomnianą au-
topoprawką było 13 radnych. Przeciwko 
głosował Roman Zimiński.

Jak już po głosowaniu podkreślił bur-
mistrz dziękując za współpracę i poparcie 
dla projektu– istnieje realna szansa na 
dodanie kilku nowych inwestycji podczas 
roku budżetowego. Bywa tak, że założone 
zgodnie z kosztorysem środki na dany cel 
po przetargu okazują się zbyt duże. Często 
pojawia się możliwość pozyskania funduszy 
pozabudżetowych lub planowane wpływy 
powiększają się. 

Liczymy więc na realizacje zamierzeń 
oraz wykorzystanie wszystkich możliwości 
dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

ŁG  

ogŁoSZENiE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego we wsi Skrzynki, gm. kórnik – działka nr ewid. 62/15

Na podstawie art. 17 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717  
z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kórniku Nr XLII/464/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 czerwca 2005r. zawiadamiam  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Skrzynki, gm. Kórnik –  
działka nr ewid. 62/15, rej. ulicy Jeziornej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 lutego do 10 marca 2005r.  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi  
w projekcie planu miejscowego, rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 10 marca 2005r. o godz. 12.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmia-ny planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Kórnik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,  
 oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2005r.
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Opinią publiczną nie tylko naszej 
gminy wstrząsnęła informacja o za-
trzymaniu na terenie „Ogródka Jorda-
nowskiego” w Kórniku trzech pijanych 
gimnazjalistów. Chłopcy świętujący 
sprzedanie „wierzy” mieli do niemal 1 
promila ale nie zdążyli wypić wszyst-
kiego. Policjanci miejscowej KP Policji 
znaleźli przy nastolatkach 3 półlitrówki 
wódki i 5 piw. Teren „ogródka” był 
zaśmiecony przez wspomnianą trójkę 
ale przed odwiezieniem na komisariat 
chłopcy musieli po sobie posprzątać. 
Zeznania młodocianych i potwierdzają-
ce je działania śledcze pozwoliły ustalić 
gdzie niepełnoletni dokonali zakupu. 

Okazało się, że jest to kórnicki 
sklep – jeden z kilku na terenie gminy, 
który ma opinię „sklepu przyjaznego 
młodzieży”, gdyż ponoć nie sprawdza 
się w nim czy osoba kupująca alkohol 
jest dorosła. Zarówno sprzedawczyni, 
ajentka jak i sieć będąca właścicielem 
sklepu poniosą konsekwencje. 

Komendant Policji w Kórniku za-
powiedział wzmożone kontrole za-
chowania młodzieży i przestrzegania 
przepisów ograniczających dostęp do 
napojów alkoholowych.

Apelujemy także o reagowanie i zawia-
damianie odpowiednich służb w przypadku 
zauważenia pijących niepełnoletnich.

 O komentarz do sprawy poprosiłem 
mgr Małgorzatę Smolarkiewicz - Mali-
szewską, psychologa, kierownika Filii 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Kórniku:

- Młodzież w okresie dorastania czę-
sto sięga po alkohol. W naszym kraju 
istnieje społeczne przyzwolenie na picie 
– pojawia się on jako główny element 
różnych uroczystości rodzinnych, jako 
forma spędzania czasu wolnego,  jako 
ucieczka od kłopotów i trosk życia co-
dziennego. Dziecko, rosnąc i rozwijając 
się, najpierw obserwuje swoje otocze-
nie, a później je naśladuje. W okresie 
dorastania główną rolę odgrywa grupa 
rówieśnicza, której wpływom i namowom 
młody człowiek nie potrafi się oprzeć. 
Także wzrasta chęć do zademonstro-
wania swojej dorosłości, niezależności 
od kontroli dorosłych oraz poszukiwanie 
wzorca, z którym można się identyfiko-
wać. Z badań wynika, iż co 3 dziecko 
w okresie dorastania ma kontakt z al-
koholem i że obniża się wiek, w którym 
kontakt ten się pojawia.

- Nie ma gotowych recept, jak sobie 
radzić z tym problemem. Po alkohol 
mogą sięgnąć dzieci ze wszystkich 
środowisk społecznych i w najprze-
różniejszych sytuacjach. Ważną rolę 

odrywa tu kontakt  młodego człowieka 
z rodzicami, gdyż to właśnie oni są 
odpowiedzialni za wychowanie dziecka 
i ponoszą konsekwencje jego postę-
powania. Jasne reguły wychowawcze, 
dotyczące nakazów i zakazów, nagród 
i kar, określanie granic w postępowaniu 
i oczekiwań wobec dziecka, konse-
kwencja i zgodność obojga rodziców 
to podstawowe drogowskazy na drodze 
wychowywania dziecka. Pomocna jest 
tu wiedza z zakresu rozwoju człowieka 
– nastolatek nie jest tą samą osobą, co 
dziecko w młodszym wieku szkolnym. 
Mimo, iż buntuje się i demonstruje swo-
ją dorosłość, oczekuje traktowania na 
zasadach partnerskich, to jednak nie 
dostrzega w pełni zagrożeń płynących 
z otoczenia i nie potrafi przewidzieć 
konsekwencji swoich działań.

- Rodzice i opiekunowie dzieci nie 
powinni bagatelizować sygnałów zwią-
zanych z piciem alkoholu przez mło-
dzież. Istotne jest rozpoznanie powodu, 
dla którego młody człowiek sięgnął po 
alkohol – wpływ rówieśników, naślado-
wanie dorosłych, ucieczka od kłopotów 
w domu lub w szkole. Można zasięgnąć 
porady pedagoga szkolnego, psycholo-
ga w poradni lub skorzystać z pomocy 
w punktach konsultacyjnych (Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Telefon Zaufania dla 
osób z problemem alkoholowym).

Opr. ŁG 

WÓDKa W TORNISTRZE

25 stycznia miała miejsce kolejna 
sesja Rady Miejskiej w Kórniku. Radni 
przyjęli na niej między innymi uchwały:

-„w sprawie: przekazania w formie 
aportu sieci wodociągowej Czmoń-Ra-
dzewo na rzecz Spółki z o.o Wodociągi 
Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM                    
Kórnik z siedzibą w Kórniku.”

-„w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w 
Gądkach gmina Kórnik.”

-„w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Kórnik – obręb Borowiec, 
Kamionki, Szczytniki i Koninko.”

- „w sprawie: przystąpienia do spo-
dzienia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego południo-
wo-wschodniej części Gminy Kórnik”

- oraz uchwały dotyczące sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej firmy Real-
max (o sprawie Realmaxu pisaliśmy w 
poprzednich numerach Kórniczanina). 
Postanowiono więc: 

„1. Przejąć na własność Gminy Kór-
nik od REALMAX Promotion Sp. z o.o. 
sieci: 

a) wodociągowe wybudowane w Bo-
rówcu na ul. Wiosennej i w Kamionkach 
na os. Kresowym,

b) kanalizacji sanitarnej wybudowanej 
w Kamionkach na os. Kresowym.

2. Wysokość zapłaty za przejmowane 
sieci, o których mowa w ust. 1, wynosi 
374.940,29 zł brutto (słownie złotych: 
trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące 
dziewięćset czterdzieści 29/100).

3. Zapłata za przejmowane sieci na-
stąpi w pięciu równych ratach rocznych 
począwszy od roku 2006(...)”

Oraz
„1. Nabyć od REALMAX Promotion Sp. 

z o.o. z siedzibą przy ul. Starołęckiej 18, 
61-361 Poznań nieruchomość zabudowa-
ną zbiornikiem bezodpływowym położoną 
w Kamionkach na os. Kresowym, ozna-
czoną w ewidencji gruntów jako działka nr 
943 o pow. 1039 m2, zapisaną w księdze 
wieczystej Nr KW 29 416 prowadzona 
przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.

 
2. Cena nieruchomości o której mowa 

w pkt. 1 wynosi 61.615,00 zł (słownie 
złotych: sześćdziesiąt-jeden-tysięcy-
sześćset-piętnaście 00/100)”

Na sesji można się było dowiedzieć 
o szansie na rozruch na obiektach PO-
ZMEATU przedsiębiorstwa zajmującego 

się przetwórstwem drobiu. Być może 
niedługo będzie praca dla nawet 800 osób 
i wpływy podatkowe do gminy.

W ostatniej części sesji głos zabrali 
kolejni mieszkańcy zaniepokojeni plana-
mi przebudowy linii wysokiego napięcia. 
Pisaliśmy obszernie o problemach i pro-
testach związanych z tą sprawą. Obecnie 
ciągle trwają dyskusje, sporządzanie 
kosztorysów różnych rozwiązań i wymia-
na argumentów i listów otwartych pomię-
dzy PSE i niektórymi mieszkańcami. Nie 
ma jednak nadal rozstrzygnięć. Przez 
moment wydawało się, że PSE bierze 
poważnie pod uwagę propozycje Sto-
warzyszenia Lasem 1000 przewidującą 
przebieg linii po granicy obszaru zmiany 
planu zagospodarowania. To rozwiązanie 
nie satysfakcjonuje jednak mieszkańców 
Mościenicy, gdyż oddalając się od niektó-
rych osiedli w Kamionkach i Borówcu linia 
przybliżałaby się do ich wsi. Spełnienie 
propozycji Lasem 1000 spowodowałoby 
przeprowadzenie budowy gigantycznych 
słupów na prywatnych gruntach nale-
żących do osób nie reprezentowanych 
przez stowarzyszenie. Z dala od jednych 
ale innym „pod nosem”. Tak jest m. in. w 
przypadku pana Tomasza Jachowskiego, 
który miałby słup na swojej działce, w 
najbliższym sąsiedztwie domu. Niestety 
wszystkie dotychczas rozważane projekty 
przebiegu są dla kogoś nie do przyjęcia. 
W najbliższych dniach ma dojść do kolej-
nych rozmów. O konkretnych ustaleniach 
poinformujemy.  ŁG

PiErWSZA SESjA W NoWYM roku
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KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 54

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

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

U NAs CZYsTO, sOLIDNIE I TANIO

PROMOCJa

transport GratIs

z a p r a s z a m y

Nowo otwarty sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk

– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię

oraz inne materiały budowlane

poleca: – płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę

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

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)

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

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

tel. kom. 0605781862

TapiceRsTwo
MeBlowo-saMochodowe

REKLaMY

szczodrzykowo, ul. Dworcowa 23
62–035 Kórnik

tel./fax (061) 817 10 71

PŁYTKI CERAMINCZNE
GRESY • KLEJE • FUGI

PŁYTY GIPSOWE 
Zapraszamy:

pn.–pt. 8.00–17.00
sob. 8.00–13.00

tel. (61) 8171 127
a

WYNAJMĘ MIESZKANIE 
w Kórniku 65 m2

tel. 501 605 222

PŁOTY-BRAMY-BALUSTRADY
Automatyka do bram
www.cyr-met.nxs.pl

tel. 061-8190-647, kom 603 606 198

Polska firma poszukuje przewoźników, 
właścicieli ciągników siodłowych z terenu 

gminy Kórnik, Śrem, Środa Wlkp.,  
do przewozów towarów na trasach  

krajowych.

tel. 0607 664 173



Kórniczanin nr 3/20068

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

Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy 
OC i AC 

Dojazd do klienta bezpłatny!

 

  Koszuty 61
  Tel. 061 28 77 120, tel. Kom. 069 126 77 27

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

INSTalaTORSTWO
rAFAŁ NiEMir

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

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

REKLaMY

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

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

usługi transportowe
samochodem dostawczym

1,5 T + przyczepka.
Wystawiam faktury VAT

tel: 0503 178 333
tel: 061 8170 326

pRzyjMę  
ucznia w zawodzie 

BlachaRz  

saMochodowy 

Tel. 603 052-679 
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KRONIKa KRYMINaLNa
Zdarzenia na terenie gminy Kórnik 

w okresie od dnia 23.01.2006 r. do 
05.02.2006 r.

1. 23.01.2006 r. – KP w Kórniku został 
powiadomiony o dokonanej kradzieży z 
włamaniem do pomieszczenia w budyn-
ku administracyjnym skąd skradziono 
słodycze i kawę,

2. 24.01.2006 r. – na parkingu leśnym przy 
drodze nr 11 odnaleziono samochód 
marki Fiat Brava skradziony na terenie 
KP Poznań – Nowe Miasto,

3. w tym samym dniu KP w Kórniku zo-
stał powiadomiony przez mieszkańca 
Orzechowa o dokonanej kradzieży jego 
samochodu marki VW Passat, który 
pozostawił na drodze nr 11 w pobliżu 
miejscowości Jaryszki,

4. tego samego dnia mieszkaniec Poznania 
powiadomił o dokonanej kradzieży z 
włamaniem do samochodu marki Skoda 
Octavia skąd sprawcy dokonali kradzie-
ży radioodtwarzacza,

5. również 24.01.2006 r. KP Kórnik został 
powiadomiony o dokonanej kradzieży z 
włamaniem do domu w Borówcu skąd 
dokonano kradzieży m.in. pieniedzy, 
złotej biżuterii oraz aparatu fotogra-
ficznego,

6. 25.01.2006 r. – w Koninku policjanci z 
KP w Kórniku odnaleźli samochód marki 
Fiat Seicento, który został skradziony na 
terenie KP Poznań – Nowe Miasto,

7. 28.01.2006 r. – mieszkanka Kórnika po-
wiadomiła o dokonanej kradzieży lamp 
tylnych z samochodu marki Fiat 

Ducato zaparkowanego na ul. 
Staszica w Kórniku,

8. 28.01.2006 r. – mieszkaniec Kórnika 
powiadomił o dokonanej kradzieży 
energii elektrycznej poprzez nielegalne 
przyłącze,

9. 30.01.2006 r. – funkcjonariusze KP w 
Kórniku dokonali zatrzymania miesz-
kańca Kórnika podejrzanego o doko-
nanie rozboju w dniu 10.12.2005 r. W 
Kórniku,

10. 31.01.2006 – mieszkanka Kamionek 
powiadomiła o dokonaniu kradzieży 
samochodu marki Opel Corsa w Ka-
mionkach,

11. w tym samym dniu funkcjonariusze KP 
w Kórniku zatrzymali sprzedawczynię 
jednego ze sklepów w Kórniku, której 
przedstawiono zarzut sprzedaży alko-
holu osobom nieletnim,

12. w dniu 3.02.2006 r. KP w Kórniku został 
powiadomiony o dokonanej kradzieży 
trzech samochodów tj. VW Golf z ul. 
Celichowskiego, Peugeot 307 z ul. 
Krasickiego oraz Skoda Octavia w Bo-
rówcu,

13. 04.02.2006 r. – mieszkaniec Mosiny 
powiadomił KP w Kórniku o dokonanej 
kradzieży samochodu marki Renault 
Megane w Kórniku przy ul. Młyńskiej,

14. w dniu 5.02.2006 r. Mieszkaniec Kalisza 
powiadomił o dokonanej kradzieży z 
włamaniem do zbiornika z paliwem w sa-
mochodzie cieżarowym marki Mercedes 
zaparkowanym w Dziećmierowie skąd 
sprawcy dokonali kradzieży paliwa.

W okresie od dnia 23.01.2006 r. do dnia 

05.02.2006 r. na terenie gminy Kórnik 
funkcjonariusze tut. KP obsługiwali nw. 
kolizje drogowe:

1. 25.01.2006 r. – Skrzynki, droga nr 11 
– kierujący samochodem marki Fiat 
Seicento nie dostosował prędkości do 
warunków jazdy i uderzył w tył poprze-
dzającego go samochodu marki Ford 
Mondeo, który wykonywał manewr 
skrętu w lewo, a następnie kierujący 
samochodem marki Citroen Saxo nie 
dostosował prędkości do warunków na 
drodze i uderzył w tył stojącego samo-
chodu marki Fiat Seicento,

2. 26.01.2006 r. – Gądki – kierujący sa-
mochodem marki Scania podczas nie-
prawidłowego cofania doprowadził do 
zderzenia z samochodem ciężarowym 
marki Daf

3. 02.02.2006 r. – Kamionki, ul. Poznańska 
– kierująca samochodem marki Fiat 
Seicento nie dostosowała prędkości do 
warunków na drodze w wyniku czego 
doprowadziła do  zderzenia 

4. z przydrożnym słupem i opłotowaniem 
posesji,

5. 02.02.2006 r. – Kamionki, ul. Poznańska 
– kierujący samochodem ciężarowym 
marki Mercedes nie dostosował pręd-
kości do warunków na drodze i dopro-
wadził do zderzenia z samochodem 
osobowym marki Skoda,

6. 02.02.2006 r. – Kórnik, skrzyżowanie ul. 
Dębowej i ul. Droga Kalejska – kierujący 
samochodem marki VW LT wykonując 
manewr cofania nie zachował należytej 
ostrożności i doprowadził  do zderzenia 
z prawidłowo jadącym samochodem 
marki Ford Escort.

STrAżACY W AkCji
Kórniccy strażacy wzięli udział w kolejnych akcjach. 20 stycznia zabezpieczali 

miejsce wypadku w Kórniku. Koło Zamku w park w stronę jeziora na betonowe schody 
wjechał „tir”. 24 . w Borówcu na ulicy Rekreacyjnej pękł na drodze rurociąg. Wezwano 
strażaków, by w razie potrzeby wypompowali wodę, jednak ich interwencja okazał asie 
zbyteczna – nie musieli usuwać wody. 24 stycznia gasili samochód marki „Honda” w 
Szczodrzykowie na ulicy Dworcowej – przy Przedszkolu. 25. doszło do wypadku w 
Skrzynkach na Trasie Katowickiej, w którym zderzyło się 5 samochodów. Strażacy 
zabezpieczyli miejsce tego zdarzenia i je posprzątali. RW

W związku z organizacją  
uroczystości nadania medali  

„Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”  

Urząd Stanu Cywilnego  
w Kórniku zwraca się z prośbą 
o zgłaszanie par małżeńskich 
obchodzących w roku 2006  

Złote Gody.  
Termin zgłaszania: do 30 marca 
2006 roku, tel. 061 8170 411 

w. 609 lub USC Kórnik Pl. 
Niepodległości 1 pok. 12.

UWaGa!!!  
W związku z nowelizacją ustawy 

o świadczeniach rodzinnych 
ustawą z dnia 29 grudnia 2005 
r. o zmianie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. Nr 267, 

poz.2260) uchyla art. 25  
a tj. obowiązek weryfikacji pra-
wa do świadczeń rodzinnych w 
połowie okresu zasiłkowego. 
Tym samym w marcu br. nie 

będzie prowadzona weryfikacja 
prawa do świadczeń rodzinnych.

Kierownik OPS w Kórniku

ogŁoSZENiE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gądkach, gm. kórnik

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Kór-
niku uchwały nr XLIX/536/2006 z dnia 
25.01.2006r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego tere-
nów aktywizacji gospodarczej w rejonie 
Żernik, Koninka i Gądek, zatwierdzonego 
uchwałą Nr XL/453/2005 Rady Miejskiej 

w Kórniku z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Zainteresowani mogą składać wnioski do 

wyżej wymienionego projektu planu.
Wnioski należy składać na piśmie  

w Urzędzie Miejskim w Kórniku, 
pl. Niepodległości 1, w terminie do dnia 

24 lutego 2006 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 

nieruchomości, której dotyczy.
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NOWOROcZNE SpOTKaNIE  
Z DZIENNIKaRZaMI

Dwa infokioski czyli urządzenia z kompu-
terem i dostępem do internetu, dzięki którym 
interesanci będą mogli śledzić na jakim etapie 
załatwiania są ich sprawy,  zostaną zainsta-

lowane w 2006 roku w gmachu Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Taką inwestycję 
zapowiedział Jan Grabkowski, Starosta Po-
znański, podczas noworocznego spotkania 
z dziennikarzami.

Na konferencję przybyli przedstawiciele 
mediów poznańskich i powiatowych. Zada-

wane przez nich pytania dotyczyły kwestii 
szczególnie dla powiatu istotnych

Mówiono o termomodernizacji powiato-
wych budynków użyteczności publicznej oraz 
o szpitalu w Puszczykowie, który obchodzi 
właśnie 30-lecie pracy dla dobra pacjentów. 
Starosta zapowiedział dalsze rozmowy z NFZ 
na temat dodatkowych pieniędzy na prowa-
dzenie w tej  jednostce izby przyjęć. Obecny 
kontrakt przewiduje bowiem świadczenie 
usług izby raptem za 1 tys. zł dziennie, 
podczas gdy poznańskie szpitale otrzymały 
na podobne zadania 7 tys. zł. Spotkanie 
było także okazją do zaprezentowania 
płyty multimedialnej, która jest najnowszą 
formą promocji powiatu poznańskiego 
wśród potencjalnych inwestorów oraz 
turystów. Jest cennym źródłem wiedzy  
o siedemnastu gminach wchodzących  
w skład powiatu, a także o Poznaniu.  
Wydana w nakładzie 1500 sztuk cieszy się 
dużym zainteresowaniem, dlatego zapowie-
dziano jej kolejną edycję.

Tomasz Morawski, Gabinet Starosty

AkTuALNoŚCi

KRÓTKO 
Z pOWIaTU

PoWiAT PoZNAŃSki – Tu WArTo 
iNWESToWAć

Budowa nowych dróg i skrzyżowań, 
przebudowa istniejących obiektów, ter-
momodernizacja powiatowych budynków 
użyteczności publicznej, nowa szkoła 
podstawowa to tylko nieliczne obiekty, które 
powstały na terenie powiatu poznańskiego 
w ostatnim czasie.

Styczniowe spotkanie noworoczne Jana 
Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego, 
było okazją do podsumowania minionego 
roku oraz zaprezentowania planów na 
najbliższy czas. 

Powiat poznański jest jednym z naj-
większych w Polsce. Dysponuje budżetem 
wartym około 100 mln złotych, który w dużej 
części przeznaczony jest na inwestycje. 
Każdego roku wydaje się coraz więcej pie-
niędzy na inwestycje związane z rozwojem 
regionu. I tak na drogi przeznaczono w 

minionym roku ponad 14 mln. To wzrost w 
stosunku do roku 2002 o 5 mln zł. Dzięki 
temu możliwa była budowa lub przebudo-
wa wielu dróg, także z wykorzystaniem 
środków unijnych, jak w przypadku drogi 
Poznań – Biedrusko – inwestycji zrealizo-
wanej w ramach Zintegrowanego Programu 
Rozwoju Regionalnego, czy wcześniej drogi 
Kicin – Kliny, finansowanej z SAPARD-u. 
W ramach usprawniania komunikacji i po-
prawy bezpieczeństwa trwa budowa ronda 
w Lusowie, przygotowywane są również 
kolejne inwestycje, jak budowa ronda w 
Bolechowie i Robakowie. Przebudowano 
chodniki, w wielu miejscach zainstalowano 
sygnalizację świetlną. 

Plany powiatu na 2006 rok są bardzo 
obiecujące. Starosta zapowiedział dokoń-
czenie rozpoczętych inwestycji i przygoto-
wanie dokumentacji technicznych dla na-
stępnych, w tym dotyczących przebudowy 
drogi Biedrusko – Bolechowo i Swarzędz 
– Środa. Zakończona zostanie budowa 
Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. Szkoła 
jest powodem dumy Jana Grabkowskiego, 
który uważa, że placówka „już teraz jest 
nowoczesnym obiektem, spełniającym 

najwyższe światowe standardy”. 
Innym istotnym tematem jest termomo-

dernizacja budynków użyteczności publicznej 
powiatu poznańskiego. Prace przy tym przed-
sięwzięciu rozpoczęły się w zakończonym 
właśnie roku i  będą kontynuowane w roku 
2006. Dzięki temu powiat poznański zyska 
nowoczesne obiekty i zaoszczędzi pieniądze. 
Ogrzewanie budynków i obiektów publicznych 
pochłania bowiem w Polsce znacznie więcej 
energii niż w innych krajach europejskich. 
Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie 
kompleksowa termomodernizacja, której 
skutkiem jest nawet pięćdziesięcioprocento-
wa oszczędność w zużyciu energii. 

Starosta Poznański zauważył, że „tę 
ogromną inwestycję powiat sfinansuje przy 
niewielkim zaangażowaniu środków włas-
nych. Wykorzystane zostaną w głównej mie-
rze środki z Narodowego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, otrzymane 
w postaci dotacji oraz bardzo korzystnie 
oprocentowanych pożyczek”.

Do końca ubiegłego roku udało się prze-
prowadzić termomodernizację mniej więcej 
połowy budynków, w tym m.in. Starostwa 
Powiatowego. Tomasz Morawski

KONKURS DLa SpORTOWcÓW

Dwudziestego dziewiątego grudnia 2005 
roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu od-
była się uroczystość wręczenia nagród młodym 
sportowcom, trenerom i działaczom sportu mło-
dzieżowego. Nagrody wręczali Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański, Grzegorz Wasielewski, 
Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego, 
Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański oraz 
Jarosław Dobrowolski, Przewodniczący Komisji 
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

O nagrody za wysokie wyniki i wybitne osiąg-
nięcia sportowe promujące powiat na arenie 
ogólnopolskiej i międzynarodowej mogli ubiegać 
się młodzi sportowcy i ich trenerzy działający w 
klubach i stowarzyszeniach sportowych oraz 
uczniowie szkół i placówek oświatowych mają-
cych siedzibę na terenie powiatu poznańskiego. 
Do konkursu zgłoszono 100 kandydatur.

W kategorii „sportowcy” kolejne lokaty zajęli:
I miejsce rafał jackowiak – dyscyplina: 

kajakarstwo,  nagroda w wysokości 1.500 zł
II miejsce Paweł Cieślik – dyscyplina: kolar-

stwo, nagroda w wysokości 1.000 zł
III miejsce Cezary Pierzchała – dyscyplina: 

lekka atletyka, nagroda w wysokości 500 zł
III miejsce justyna kamińska – dyscyplina: 

jeździectwo, nagroda w wysokości 500 zł 
III miejsce Anna Czupryniak – dyscyplina: 

strzelectwo, nagroda w wysokości 500 zł

W kategoriii działacze i trenerzy:
I miejsce Tadeusz rauk – dyscyplina: 

powszechny sport szkolny,  nagroda w wy-
sokości 1.500 zł

II miejsce grzegorz krzemiński – dyscyplina: 
lekka atletyka, nagroda w wysokości 1.000 zł

III miejsce jarosław jagaciak – dyscyplina: 
lekka atletyka, nagroda w wysokości 500 zł.

Kinga Cenkier 
Wydział Integracji Europejskiej Promocji i Kultury

Ze spotkania z dziennikarzami: Jan Grabkowski, Starosta Poznański i Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, 
podczas spotkania z przedstawicielami mediów poznańskich i powiatowych.Fot. Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Ze spotkania ze sportowcami: Od lewej: Tomasz 
Łubiński, Wicestraosta Poznański, Jan Grabkow-
ski, Starosta Poznański, Grzegorz Wasielewski, 
Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego, 
Jarosław Dobrowolski, Przewodniczący Komisji 
Kultury Fizycznej i Turystyki. Fot. Starostwo Powia-
towe w Poznaniu.
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Najbliżsi pożegnali zmarłych 
w miesiącu listopadzie 2005r.

1. Piętka Helena lat 58 z Pierzchna
2. Błaszkowiak Henryk lat 57 z Dębca
3. Młynarczyk Wincenty lat 97 z Kórnika
4. Ratajczak Leonard lat 70 z Bnina
5. Wesołek Andrzej lat 49 ze Szczytnik
6. Ćwikła Miron lat 23 z Dachowy
7. Wrzaskała Jadwiga lat 76 z Kórnika 
8. Mendyka Stanisław lat 77 z Dachowy
9. Kostyra Zofia lat 79 z Żernik
10. Wojciechowski Sławomir lat 43 z Kórnika
W miesiącu grudniu 2005
1. Wilczyński Zdzisław lat 82 ze Skrzynek
2. Gałązka Rozalia lat 92 ze Szczodrzykowa
3. Hołubowski Stanisław lat 69 z Kórnika
4. Kalisz Walerian lat 83 z Kromolic
5. Szaroleta Zenona lat 58 z Kórnika
6. Garczyk Gertruda lat 83 z Gądek
7. Wojna Łucja lat 73 z Kórnika
8. Kubiak Marianna lat 82 z Kórnika
9. Czechowska Aniela lat 94 z Pierzchna
10.  Paluch Józefa lat 87 z Dziećmierowa
11. Sznura Mieczysław lat 48 z Pierzchna
12.  Nowacka Krystyna lat 91 z Kórnika
13.  Nowak Janina lat 71 z Dachowy

W naszym gronie powitaliśmy „milusiń-
skich”  urodzonych  

W miesiącu listopadzie 2005r. 
1. Grześkowiak Karolina urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Kórniku
2. strugarek Marcin urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Kórniku
3. Łakomy Mikołaj urodzony w Śremie, 

zamieszkały w Kórniku
4. Wojtaszyk Julia urodzona Trzciance, 

zamieszkała w Kórniku
5. Melosik Mikołaj urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Pierzchnie
6. Jakubowski Adam urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Szczodrzykowie
7. Jakubowski Maciej urodzony w Poznaniu 

zamieszkały w Szczodrzykowie
8. Murawska Agnieszka urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Borówcu
9. Bielewicz Jan urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Kamionkach
10. Steinitz Jakub urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Kórniku
11. Szymaszek Barbara urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Pierzchnie
12. Kaźmierczak Sylwia urodzona w Poznaniu 

zamieszkała w Błażejewku
13. Owecka Helena urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Kórniku
14. Sznura Filip urodzony w Poznaniu za-

mieszkały w Pierzchnie

W miesiącu grudniu 2005r.
1. Tomczak Zuzanna urodzona w Śremie, 

zamieszkała w Kórniku
2. Koprucka Emilia urodzona w Śremie, 

zamieszkała w Szczodrzykowie
3. Nowak Patrycja urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Kórniku
4. Kozłowska Kornelia urodzona w Pozna-

niu, zamieszkała w Biernatkach
5. Wacławik Jakub urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Borówcu
6. Socha Marta urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Kórniku
7. Grzywarczyk Oskar urodzony w Pozna-

niu, zamieszkały w Kórniku
8. Witkowska Klaudia urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Szczodrzykowie
9. Pawlaczyk Zuzanna urodzona w Śremie, 

zamieszkała w Kórniku
10. Kostka Weronika urodzona w Środzie 

Wlkp., zamieszkała w Kórniku 

Sławna ustawa „becikowa” weszła w życie 
9 lutego. Zagwarantowano w ten sposób 
wypłatę 1000 zł na każde dziecko urodzone 
po 9 listopada 2005 roku. O świadczenie 
ubiegać się mogą zarówno rodzice jak i 
samotne matki oraz opiekunowie prawni, 
którym sąd przyznał opiekę (np. w przypadku 
niepełnoletności rodziców) bez względu na 
wysokość zarobków. 

By otrzymać wspomniany „tysiąc” należy 
w przeciągu 3 miesięcy od urodzin potomka 
dostarczyć wniosek i wymagane dokumenty 
do odpowiedniego urzędu – w przypadku 
mieszkańców naszej gminy do Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Gdy mieszkamy gdzie indziej niż jesteśmy 
zameldowani powinniśmy udać się do urzędu 
w miejscu zamieszkania, ale możemy spot-
kać się z wymogiem udowodnienia faktu, że 
w miejscu zameldowania nie pobieraliśmy 
już świadczenia. 
jakie dokumenty są nam niezbędne?
● skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
● dowód tożsamości rodzica (opiekuna)
● wniosek (formularz dostępny w OPS)

Wymagane może być również oświad-
czenie, że drugie z rodziców (opiekunów) nie 
pobrało już świadczenia. 

Ustawa daje możliwość poszczególnym 
gminom wypłacanie dodatkowych pieniędzy 
z budżetu gminy. W Gminie Kórnik nie przewi-
duje się takich dodatkowych świadczeń. 

Jest też możliwość starania się o kolej-
ny „tysiąc” na każde dziecko w przypadku 
rodziców, których dochód na jedna osobę 
nie przekracza 504 zł netto ( a w przypadku 
rodziców z dzieckiem niepełnosprawnym 583 
zł). Świadczenie to nie przysługuje rodzicom 
zastępczym.

W tym przypadku pieniądze dostajemy w 
formie dodatku do zasiłku rodzinnego. Jeżeli 

po raz pierwszy staramy się o zasiłek  oraz 
dodatek należy zdobyć zaświadczenie z 
urzędu skarbowego o dochodach za ostatni 
rok, które będzie podstawą do rozstrzygnięć 
w OPSie. 

Co istotne o dodatek możemy starać się 
przez rok od dnia urodzenia dziecka. Podob-
ny dodatek można otrzymać na przysposo-
bione dziecko mające mniej niż rok. 

Jako, że w przypadku pobierania dodatku 

mieszkaniowego ważne są zarobki z trzech 
ostatnich miesięcy – w sporadycznych 
przypadkach może się zdarzyć że pobranie 
dodatku do zasiłku uniemożliwi przyznanie 
dodatku mieszkaniowego.

Jakie inne świadczenia można otrzymać 
w związku z posiadaniem dzieci?

Zasiłek rodzinny: od 43zł (na pierwsze i dru-
gie dziecko) do 66 zł (na czwarte i kolejne) mie-
sięcznie w przypadku gdy dochód miesięczny 
na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł  

w przypadku dziecka niepełnosprawnego. 
dodatki do zasiłku rodzinnego:
● Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego miesięcznie 50 zł (do 5 
roku życia) lub 70 zł (do 24 roku życia).

● Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – jed-
norazowo raz w roku 90 zł na wyprawkę

● Z tytułu nauki z dala od miejsca zamiesz-
kania: 40 zł miesięcznie na dojazd lub 80 
zł miesięcznie na zamieszkanie w miejsco-
wości gdzie mieści się szkoła.

● Z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlo-
pu wychowawczego – 400 zł miesięcznie 
przez okres 2  do 6 lat ( w zależności od 
liczby dzieci pod opieką lub niepełno-
sprawności).

● Z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
(ojciec nieznany lub jedno z rodziców nie 
żyje) 170 zł na dziecko, nie więcej jednak 
niż 340zł w rodzinie. W przypadku dzieci 
niepełnosprawnych dodatek zwiększa się 
do 250 zł. 

● Dla rodzin wielodzietnych 50 zł na trzecie i 
kolejne dziecko.

Świadczenia opiekuńcze:
● Zasiłek pielęgnacyjny 144 zł miesięcznie 

bez względu na dochód dla dzieci niepeł-
nosprawnych oraz osób, które skończyły 
75 ale nie otrzymują dodatku pielęgna-
cyjnego do renty lub emerytury (zasiłek 
pielęgnacyjny to nie to samo co dodatek 
pielęgnacyjny).

● Świadczenie pielęgnacyjne 420 zł mie-
sięcznie dla rodziców opiekujących się nie-
pełnosprawnym dzieckiem (świadczenie 
zastąpiło zasiłek z pomocy społecznej)

Szczegółowe informacje na temat wymie-
nionych i innych świadczeń znaleźć można w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku przy 
ul. Poznańskiej 34a(budynek Ośrodka Zdro-
wia 2 piętro), tel. 061 8170 054. Opr ŁG

BEcIKOWE W OpSIE
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W „Kórniczaninie” nr 2 z  dnia  27.01.2006 
r. na  stronie trzeciej  ukazała  się  notatka 
w dziale  „Prosto  z  ratusza”  autorstwa  P. 
Sławomira  Hinca  pod  tytułem „Spotkanie  
z  rodzicami  dzieci  niepełnosprawnych i 
prezentacja Zespołu Szkół Specjalnych w 
Mosinie ”. Czytając tą informację odnosi 
się wrażenie, że Urzędnicy i Radni naszej  
Gminy są  bardzo zatroskani o dobro dzieci 
niepełnosprawnych i chcą zrobić wszystko 
aby ułatwić im dojazd do szkoły poprzez 
jej zmianę z kilku specjalnych szkół po-
znańskich na jedną w Mosinie. Prawda jest 
jednak zupełnie inna!

Od sześciu lat dzieci niepełnosprawne 
z terenu Gminy Kórnik dowożone były do 
poznańskich szkół specjalnych przez pry-
watnego przewoźnika.  

Rada Gminy kierując się względami 
oszczędności, zleciła dowozy dzieci nie-
pełnosprawnych własnej spółce „Kombus” 
z dniem 02.01.2006 r. Rodzice dzieci zostali 
poinformowani o tym fakcie dnia 21.12.2005 
r. na zebraniu. Jednocześnie deklarowano 
wykonanie  dowozów na tym samym, a 
nawet lepszym poziomie. Rzeczywistość  
okazała się inna, gdyż tak jak obawiali się 
rodzice, spółka „Kombus” nie była zupełnie 
przygotowana do tego zadania. W wyniku 
tych zmian pojawił się problem dojazdów 
dzieci na czas do szkół i długiego czasu jaki 
musiały spędzać w autokarach przewoźni-
ka, problemu tego nie było do 31.12.2005 r. 
czyli w okresie dowozów przez poprzednie-
go przewoźnika. Brak umiejętności dobrego 
zorganizowania dowozów przez „Kombus” 
wzbudził liczne skargi i uwagi rodziców. W 
takich okolicznościach, jakby chcąc ułatwić 
zadanie przewoźnikowi, zrodził się pomysł 
Radnych  i Referatu Oświaty naszej Gminy, 
aby „zapakować” wszystkie dzieci niepełno-
sprawne do jednego pojazdu i zawieźć w 
jedno miejsce, nie uwzględniając w ogóle:

- sprawdzonego przez lata nauki wyso-

kiego poziomu kształcenia specjalnego w 
szkołach w Poznaniu,

- realizacji bogatej oferty  zajęć dodat-
kowych i pozalekcyjnych,

- przywiązania i przyzwyczajenia na-
szych dzieci do obecnych szkół, nauczycie-
li, opiekunów, terapeutów  i rówieśników,

- wypracowanej przez lata więzi emocjo-
nalnej i zaufania dzieci z kadrami szkół,

- ochrony dzieci przed przeżywaniem 
stresu związanego ze zmianami miejsc i lu-
dzi, który doprowadzić może do głębokiego 
i trwałego regresu,

- ich indywidualnych potrzeb,
- łatwego dostępu do specjalistycznych 

poradni, z których bardzo często korzystają 
chore dzieci,

- dojazdów samych rodziców z naszej 
gminy do szkół na zebrania, udziału   w ćwi-
czeniach i rehabilitacji z dziećmi, środkami 
komunikacji publicznej do Poznania.

 W ten sposób chce się, tym najbar-
dziej poszkodowanym przez los dzieciom, 
odebrać możliwość  kontynuowania nauki 
i rehabilitacji w szkołach w Poznaniu, a 
jednocześnie naraża na stres. Pomysł ten, 
jak i opisywana w cytowanym wyżej arty-
kule prezentacja szkoły z Mosiny, nie były 
nawet konsultowane z zainteresowanymi 
rodzicami, nie mówiąc już o tym, że byli jego 
współautorami co można mylnie wywniosko-
wać z w/w tekstu. Uzasadnianie więc chęci 
przeniesienia dzieci niepełnosprawnych z 
Poznania do Mosiny tym, że dba się o to, 
by dzieci w podróży nie spędzały zbyt dużo 
czasu, budzi oburzenie co do prawdziwych 
intencji pomysłodawców. 

Zupełnie  odrębną  kwestią jest fakt , iż 
prezentacja jednej wybranej przez Gminę 
szkoły, która Gminie akurat odpowiada , a 
raczej której położenie Gminie odpowiada 
to niestety mało przyjemny żart, a na pewno 
nie działanie w trosce o dobro dzieci . Nasu-
wa się pytanie kto jest w naszym Urzędzie 

takim niesamowitym znawcą potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych, kto jest tak wybitnym 
psychologiem, pedagogiem, itp. ,że nagle 
stwierdził ,iż dzieci z różnych poznańskich 
szkół specjalnych o zróżnicowanych pozio-
mach ,dostosowanych do różnych chorób 
i upośledzeń dzieci ,nadają się do jednej 
szkoły w Mosinie . Warto zaznaczyć , że 
kilka dni przed prezentacją  szkoły z Mosiny 
, w regionalnej telewizji TVP-3 o godz:8.45 
został wyemitowany reportaż o tejże szkole 
z którego to dowiedzieliśmy się z jakimi to 
trudnościami lokalowymi i finansowymi się 
owa szkoła boryka . Zadajemy więc pytanie o 
co tutaj chodzi, czy nasze dzieci są preteks-
tem w sprawie aby po „Kombusie” ratować 
kolejną instytucję, która sobie nie radzi. Mu-
simy powiedzieć NIE i zadać pytanie, gdzie 
jest nasz Referat Oświaty, który powinien 
zgodnie z ustawą stać na straży dobra dzieci 
niepełnosprawnych. Widać jak na dłoni, że 
ktoś z, przez nas wybranych Radnych Gminy 
forsuje pomysł, jakby tu zaoszczędzić na 
chorych dzieciach .W czasach, gdy zewsząd 
dobiegają do nas informacje o kolejnych 
akcjach charytatywnych, udogodnieniach, 
pomocy na rzecz osób nie tak sprawnych 
jak my „normalni” jest to tym bardziej smutne 
,wręcz żenujące. Podsumowując można 
mieć jedynie nadzieję, że przyjdzie czas, w 
którym i „nasi” Radni zaczną wsłuchiwać się 
z sercem w potrzeby ludzi „sprawnych ina-
czej” i oby taki czas nastąpił jak najszybciej . 
Jesteśmy już przecież w zjednoczonej Euro-
pie , czas więc pokazać naszym działaniem, 
że do niej pasujemy i dorośliśmy do tego, aby 
o sobie mówić, że jesteśmy prawdziwymi 
obywatelami Europy, nie tylko formalnie, ale 
przede wszystkim mentalnie.

ZATROSKANI  RODZICE
(nazwiska do wiadomości redakcji)

W następnym numerze opublikujemy ko-
mentarz w tej sprawie, jaki zadeklarował się 
udzielić nam burmistrz.

(BEZ)TroSkA  W SPrAWiE EdukACji  
dZiECi NiEPEŁNoSPrAWNYCh W gMiNiE kÓrNik

W dniu 31 stycznia odbyła się Sesja 
Rady Miejskiej, na której radni – stosun-
kiem głosów 13 do 1 – przyjęli projekt bu-
dżetu zaproponowany przez burmistrza. 
Podczas obrad zrodziła się dyskusja 
dotycząca tego, czy słusznym jest by 
OSP w Kamionkach otrzymała 15.000zł 
na wyposażenie wozu strażackiego. 
W trakcie obrad zrodził się pomysł, by 
pieniądze przekazać Zarządowi OSP, a 
nie poszczególnym oddziałom, gdyż rolą 
Zarządu jest koordynowanie pracy po-
szczególnych jednostek i równomierne 
rozdysponowywanie sprzętu i różnego 
rodzaju środków. W efekcie, ani Straż 
w Kamionkach ani też Zarząd OSP nie 
otrzymały „złamanego szeląga”, a przed-
stawiciele Straży, jak i zgromadzeni 
mieszkańcy usłyszeli jedynie obietnice, 
że być może – jeżeli zrodzi się taka 

możliwość – pieniądze te w ciągu tego 
roku zostaną na ten cel przeznaczone. 
Niestety, obietnice te rokrocznie kończą 
na zbiorowych spotkaniach, gdzie należy 
wykazać się troską o bezpieczeństwo 
mieszkańców, a jak wygląda rzeczywi-
stość – dobrze wiemy! 

O co w tym wszystkim, tak naprawdę, 
zabiegają strażacy? A mianowicie o to, 
by Rada Miejska raczyła znaleźć środki 
na doposażenie OSP, i to nie w eksklu-
zywny sprzęt ratownictwa np. górskiego, 
bo górami „Matka Natura” naszej gminy 
nie obdarzyła, ale chodzi tak naprawdę 
o zapasowe mundury, które pozwolą 
strażakom zmieniać odzienie w razie ta-
kiej konieczności. Podamy jeden z wielu 
przykładów, by wyjaśnić, jak rozumieć tę 
konieczność? A mianowicie, zimą 2002 
roku w Kórniku płonęła kamienica, a 

strażacy podczas akcji musieli wchodzić 
do środka. Cóż, temperatura wewnątrz 
była tak wysoka, że musiano ich pole-
wać wodą, a przypominamy, iż był to 
środek zimy – temperatura na zewnątrz 
wynosiła –15°C. Akcja zakończyła się 
powodzeniem, a mokre mundury trafiły 
na kaloryfery. Natomiast w nocy stra-
żacy zostali wezwani na kolejną akcję 
do Prusinowa. Rodzi się pytanie, co na 
siebie włożyli? Nic innego, jak te mocno 
wilgotne jeszcze mundury – cóż nam 
pozostało, życzyliśmy sobie nawzajem 
dużo zdrowia!

Doświadczyliśmy niedawno tego, jak 
istotne jest profesjonalne przygotowanie 
ekip ratowniczych, by dobrze wyko-
nywały one swoje zadania. Tragedia 
w Katowicach była tego doskonałym 
przykładem. Bo przecież i tam, strażacy 

TroSkA o BEZPiECZEŃSTWo MiESZkAŃCÓW gMiNY, 
CZY TEż jEj BrAk ?!

W KONTaKcIE Z cZYTELNIKaMI
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zmieniali swoją odzież podczas akcji, 
warunki to wymusiły, a przecież strażacy 
to również tylko ludzie. Cóż, nie chce-
my porównywać katowickiej tragedii do 
tego, co wydarzyć może się u nas, nie 
chcemy również takiego sprzętu jak za-
wodowe ekipy, a jedynym o co prosimy, 
to zapasowe mundury. Nie będziemy 
wykorzystywali ich w celach prywatnych, 
bo przecież na wesela, czy też zabawy 
karnawałowe w nich nie pójdziemy. 
Chcemy za ich sprawą profesjonalnie 
służyć mieszkańcom naszej gminy. 
Obyśmy mieli jak najmniej konieczności 
szybkiego interweniowania, ale wyelimi-
nować tych konieczności nie jesteśmy w 
stanie. Nie chcemy doposażać w pierw-
szej kolejności naszych wozów, chcemy 
zagwarantować poczucie bezpieczeń-
stwa ludziom, którzy idą na pierwszy 
ogień, czyli strażakom. Ich pewność 
siebie przekłada się na poczucie wiary 
i nadziei tych, którym strażacy mają 
służyć. Kieruje nami przede wszystkim 
troska o ludzi!

Raz jeszcze prosimy Radę Miejską, 
która przez ludzi wybrana została dla 
ludzi, a nie dla bliżej nieokreślonej 
prywaty, by chciała myśleć czasami 
przez pryzmat mniejszych wydatków, 
które służyć będą bezpośrednio miesz-
kańcom i ich bezpieczeństwu. Prosimy 
o to, by radni nie tylko spoglądali na 
lokalne sprawy przez pryzmat wielkich 
sum zaspokajających ich wygórowane 
czasami ambicje, a przede wszystkim, 
by w imię dobra wspólnego odstawili na 
bok swoje prywatne potrzeby, związane 
ze zbliżającymi się wyborami samorzą-
dowymi i wpisaną w te wybory kampanię 
wyborczą.

Dajcie nam nie tyle wyszukany sprzęt, 
co zapasowe mundury. Bo co z tego, że bę-
dziemy mieli dobre środki lokomocji, jak na 
akcję będziemy zmuszeni jechać w domo-
wym odzieniu, które podczas akcji krępuje 
strażaków, a więc opóźnia ich praktyczne 
działanie. Paweł Walerczyk

 

Wyrażamy serdeczne podziękowania 
ks. Proboszczowi,  

Chórowi „Castellum Cantans”, wszystkim  
osobom i delegacjom, które tak licznie uczest-

niczyły w ceremonii ostatniego pożegnania

ś.p. Tomasza Jachnika

Dziękujemy za modlitwy, msze święte, kwiaty
oraz za złożone nam wyrazy współczucia.

Żona z dziećmi i rodziną.

SpROSTOWaNIE
W poprzednim numerze Kórni-

czanina, w opublikowanym liście do 
redakcji dotyczącym osób niepełno-
sprawnych z winy redakcji zabrakło 
ostatniej części tekstu oraz podpisu. 
Serdecznie przepraszamy pana Jana 
Kościańskiego za błąd. Oto w całości 
niedokończony w poprzednim nume-
rze punkt. 

3. W szczególnych przypadkach,  
w których dobro osoby niepełnosprawnej 
za tym przemawia, należy umożliwić wy-
bór rehabilitanta osobom bezpośrednio 
zainteresowanym. ( Forma przetargu nie 
stoi tutaj na przeszkodzie, gdyż wyłonio-
ną w wyniku przetargu kwotę wynagro-
dzenia można uznać za wyjściową wobec 
każdego rehabilitanta, a ewentualną 
różnicę mogą pokrywać zainteresowania 
z własnej kieszeni). Jan Kościański

ZiMoWE kŁoPoTY
Tragedia jaka niedawno wydarzyła się 

w Katowicach – śmierć ponad 60 osób z 
powodu zawalenia się dachu hali targowej 
pod ciężarem śniegu skłania do refleksji. 
Również mieszkańcy naszej gminy byli 
feralnego dnia obecni na pokazie gołębi, 
w obiekcie który później uległ zniszczeniu 
- ale na szczęście opuścili go przed kata-
strofą. Pozwala to jednak uzmysłowić sobie, 
że każdy z nas lub ktoś z naszych bliskich, 
znajomych, sąsiadów mógł znaleźć się tam 
w tragicznych okolicznościach.

W naszej okolicy opady śniegu nie były 
aż tak obfite, jednak i u nas „biały puch” 
powoduje kłopoty i niebezpieczeństwa. 
Osobiście byłem świadkiem, jak pewnego 
wieczoru z dachu jednego z komunalnych 
domów zsunęła się na chodnik „lawina” 
pewnie kilkunastu metrów sześciennych 
zalegającego śniegu. Na szczęście pora 
była późna i nikt w tym momencie chodni-
kiem nie przechodził... 

Wielu z nas dotyczą inne uciążliwości 
związane ze śniegiem szczególnie te komu-
nikacyjne. Przypomnijmy, ze właściciele po-
sesji winni odśnieżać chodniki przy swoich 

nieruchomościach. Przy nieruchomościach 
komunalnych odśnieża wyznaczona firma. 
Widać jej działania jednak czasami zdarza 
się, że są one niedostateczne. Tak jest 
między innymi w przypadku chodników na 
przystankach autobusowych. Na przykład 
na kórnickim rynku pługi odśnieżając szosę 
zgarniają śnieg na bok tworząc na skraju 
drogi i chodnika hałdy wysokości nawet po-
nad pół metra. Czyszcząc chodnik zgarnia 
się na bok zwiększając hałdę, którą usuwa 
się tylko na wąskim przejściu przy pasach 
dla pieszych. Jednak na całej długości 
przystanku, gdzie ludzie (czasami starsi) 
wchodzą do autobusów zalega śnieżna 
bariera... 

W Dziećmierowie zaobserwowałem 
jak pracę wykonaną przez odśnieżających 
niszczą inni. Jedna z mieszkanek odgar-
niając rozrzucała śnieg z chodnika na całą 
szerokość jezdni... 

Teraz zaczęły się roztopy – okres dra-
matyczny dla mieszkańców nieutwardzo-
nych dróg wiejskich. 

Cóż – zima.
Apelujemy o odpowiedzialność, wytężo-

ne wysiłki dla poprawienia ciężkiej sytuacji 
i szanowanie pracy innych. ŁG

Tej zimy do odśnieżania używa się nawet ciężkiego sprzętu.

AkTuALNoŚCi
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Ostre choroby, których przyczyną jest 
zakażenie górnych dróg oddechowych 
należą do najczęściej występujących 
chorób u człowieka.

Są one chorobami zakaźnymi wywo-
łanymi w 80% – 90% przez wirusy znacz-
nie rzadziej przez bakterie. Zakażenia 
bakteryjne jako pierwotne występują 
rzadko, częściej są to zakażenia wtórne 
towarzyszące zakażeniom wirusowym. 

Zakażenia górnych dróg oddecho-
wych przenoszą się najczęściej drogą 
kropelkową od człowieka chorego lub 
nie chorującego nosiciela czynnika cho-
robotwórczego, rzadziej przez kontakt 
z przedmiotami zakażonymi wydzieliną 
chorego. 

Występują sezonowo, największe 
ich nasilenie przypada na I i IV kwartał 
roku. W tym okresie warunki pogodowe 
mogą powodować oziębienie ciała co 
w dużym stopniu sprzyja zakażeniom 
będącym przyczyną ostrych chorób 
dróg oddechowych zwanych potocznie 
przeziębieniem.

Na zakażenie górnych dróg oddecho-
wych najbardziej narażone są niemowlę-
ta i małe dzieci. Do ostrych chorób dróg 
oddechowych należą: 

1. Nieżyt nosa (katar) spowodowany 
zakażeniem wirusowym drogą kropelko-
wą objawia się uczuciem swędzenia nosa 
i kichaniem oraz pojawieniem się obfitej 
wodnisto-śluzowej wydzieliny. Może mu 
towarzyszyć gorączka i uczucie ogólnego 
rozbicia. Może dojść do powikłań – naj-
częściej zapalenia  ucha środkowego 
oraz zapalenie zatok obocznych nosa.

2. Zapalenie gardła i migdałków 

(angina) wywołane najczęściej przez 
wirusy rzadziej przez bakterie – przede 
wszystkim przez paciorkowce są cho-
robą zakaźną przenoszącą  się drogą 
kropelkową. Zaczynają  się zwykle 
nagle gorączką, silnym bólem gardła 
utrudniającym połykanie, bólem głowy i 
uczuciem ogólnego rozbicia. Czynnikiem 
usposabiającym bywa spożycie zimnych 
pokarmów lub płynów. Może również 
dojść do powikłań: zapalenia ucha 
środkowego, ropnia okołomigdałkowego, 
zakażenia dolnych dróg oddechowych 
(tchawicy, oskrzeli, płuc), ostrego zapa-
lenia nerek oraz  ostrego rzutu gorączki 
reumatycznej.

3. Zapalenie krtani na tle wirusowym 
lub bakteryjnym. Objawia się chrypką aż 
do zupełnego bezgłosu, uczuciem prze-
szkody w gardle, bólem szyji i kaszlem. 
Może dojść do poważnego powikłania 
w postaci duszności w różnym stopniu 
nasilenia aż do objawów duszenia. 

Najczęściej objawy zakażenia gór-
nych dróg oddechowych uważane po-
wszechnie za niegroźne, chorzy próbują 
zwalczyć we własnym zakresie stosując 
tak zwane „domowe sposoby” oraz leki 
i paraleki dostępne w aptece bez recep-
ty nie korzystając z porady lekarskiej. 
Trzeba podkreślić, że jeżeli od początku 
choroba ma nasilone  o b j a w y  z 
wysoką gorączką albo mimo zastosowa-
nych sposobów jej zwalczenia, objawy 
utrzymują się dłużej niż trzy dni lub 
jeszcze się nasilają, co może świadczyć  
o wystąpieniu groźnych powikłań trzeba  
natychmiast skontaktować się z lekarzem 
tym bardziej, że często objawy ostrych 

chorób górnych dróg oddechowych mogą 
występować  w początkowej fazie innych 
chorób zakaźnych np. w grypie.

Ostre choroby górnych dróg oddecho-
wych są często skutkiem obniżenia od-
porności organizmu na zakażenie, które 
jest m.in. wynikiem działania nie sprzy-
jających utrzymaniu zdrowia warunków 
atmosferycznych w okresie I i IV kwartał 
roku tj. w okresie jesienno-zimowym.

Do naturalnych, prostych i skutecz-
nych sposobów wzmocnienia odporności 
organizmu należą:

• własny ubiór tj. „na cebulkę” po-
zwalający uniknąć wychłodzenia oraz 
również niebezpiecznego przegrzania

• właściwa pora i czas snu
• pełnowartościowa i bogata w wita-

miny dieta
• regularne spożywanie posiłków
• unikanie stresów
• unikanie dużych skupisk ludzkich
• częste mycie rąk
• spacery na świeżym powietrzu
• częste wietrzenie mieszkania   

i nawilżanie powietrza

Szczepień ochronnych przeciwko 
zakażeniom górnych dróg oddechowych 
nie prowadzi się.

W przypadku wystąpienia zakażenia 
górnych dróg oddechowych u niemowląt 
i dzieci należy po wystąpieniu objawów 
chorobowych niezwłocznie zasięgnąć 
porady lekarza.
Opracowała lek. med. Romana Krysińska 

ZAkAżENiA gÓrNYCh drÓg oddEChoWYCh
I Ich pROFILaKTYKa

W dalszym ciągu Polski Komitet Pomo-
cy Społecznej w miarę swoich możliwości 
wspiera mieszkańców gminy. Także w 
tym roku będzie się zajmować dystry-
bucją żywności, której zakup finansuje 
Unia Europejska. Jednak w skali kraju ta 
pomoc żywnościowa będzie już o 50 
procent mniejsza. Za to są dodane dwa 
asortymenty żywności – cukier i kasza. 
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS 
w Kórniku – Bogdan Wesołek podkreśla, że 
w tym roku należy bardziej zdyscyplinować 
wydawanie tej żywności poprzez uzyskanie 
dokładniejszych informacji z OPS. Liczy 
też na współpracę z organizacjami poza-
rządowymi. Podobnie jak w ubiegłym roku 
artykuły spożywcze wydawane w budynku 
Ośrodka Zdrowia, a zajmą się tym panie: 
Halina Przewoźna, Kazimiera Kuberacka, 
Genowefa Bobrowska oraz Zenobia Łopata 
będąca koordynatorem tej akcji. Do tego 
prezes chce włączyć wolontariuszy – ucz-
niów gimnazjów i liceum, którzy zaniosą 
żywność osobom nie mogącym wychodzić 
z domu. Co miesiąc będzie wydawane 

mleko, ryż, sery, cukier i kasza. Być może 
dotrą także owoce cytrusowe. W pierwszej 
kolejności do Kórnika dociera 5 ton mleka 
i 5 ton ryżu. 

Cały czas w siedzibie w SP nr 2 w Bninie 
spotykają się co czwartek członkowie Koła 
Emerytów i Rencistów działającego przy 
Zarządzie Miejsko-Gminnym Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej. Biorą udział 
w różnych zabawach. Jednak tę 4 lutego 
odwołano,  w związku z tragedią w Katowi-
cach. Za to we wtorek 14 lutego odbędzie 
się zabawa „walentynkowa”. Seniorzy 
udają się także do kina, za ten wyjazd jest 
odpowiedzialna Zofia Walerczyk. 

Bogdan Wesołek wskazuje na różne 
problemy społeczne. Niektórzy mieszkańcy 
gminy borykają się z brakiem pieniędzy... 
Gdy nie mogą otrzymać świadczeń z OPS 
ludzie o wsparcie zwracają się do ZM-G 
PKPS. Niedawno jedna z mieszkanek otrzy-
mała właśnie taką pomoc – uregulowano 
za nią rachunek za prąd. Bogdan Wesołek 
przypomina, iż PKPS ma status organizacji 
pożytku publicznego, zatem można dokony-

wać 1-procentowego odpisu z podatku na 
konto tej organizacji. Społecznicy z PKPS 
liczą na wsparcie swoich podopiecznych ze 
strony mieszkańców gminy. 

Bogdan Wesołek stwierdza, że ZM-G 
PKPS w Kórniku w swojej działalności 
jest ograniczony brakiem bazy lokalowej. 
Dlatego są plany reaktywowania Klubu 
Seniora. Gdyby powstał z powrotem taki 
klub, można by w nim wydawać żywność 
dla bezdomnych, ubogich. Bogdan Wesołek 
podkreśla, że ma zapewnienie, że na ten 
cel otrzymywałby 50 porcji zup od sponso-
ra. Porusza też sprawę budynku na ulicy 
Wojska Polskiego, gdzie kiedyś był Dom 
Starców. Jego zdaniem powinien powstać 
tam Dom Pomocy Społecznej dla ludzi w 
podeszłym wieku, którzy teraz mieszkają 
w tym domu. Możliwe byłoby rozbudowanie 
tego budynku. Powinna się tym zając jakaś 
organizacja pozarządowa. Na razie jednak 
jest to budynek komunalny. Bogdan We-
sołek uważa, że tą sprawą powinna zająć 
się Komisja Oświaty i Polityki Społecznej 
Rady Miejskiej. 

Wskazuje również na to, że w okresie 
chłodów ludzie marzną na przystankach, 
zatem warto by było ustawić uliczne kok-
sowniki. Robert Wrzesiński

PoMAgAjĄ, SAMi LiCZĄC  
Na WSpaRcIE...
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Z inicjatywy Referatu Oświaty UM  
w Kórniku zaproszono do bnińskiego ra-
tusza dzieci uzdolnione muzycznie, które 
w ostatnim czasie (o czym pisaliśmy  
w poprzednich numerach naszego 
pisma) reprezentowały naszą gminę 
na konkursach i zdobywały nagrody  
i wyróżnienia.

Wiele ciepłych słów padło z ust bur-
mistrza Jerzego Lechnerowskiego pod 
adresem młodych muzyków. Później  
w asyście przedstawiciela Rady Miejskiej 
Andrzeja Dudy burmistrz wręczył dyplo-
my i upominki.

Duża część wyróżnionych rozwija się 
pod opieką Zygmunta Szrama, którego 
również wyróżniono. Pan Zygmunt traf-
nie zauważył, że kształcenie muzyczne, 
wszczepianie w młodych wrażliwości ar-
tystycznej jest swego rodzaju antidotum 
na docierające coraz częściej sygnały 
demoralizacji wśród młodzieży. ŁG

SPOTKANIE Z MŁODYMI MUZYKAMI

WIELE DOBRYCH ŻYCZEŃ KLAUDYNKI
Tradycyjnie już na początku roku spoty-

kają się członkowie i sympatycy Stowarzy-
szenia Klaudynka na imprezie pod tytułem 
„Idzie styczeń, niesie wiele życzeń”. W tym 
roku spotkanie miało szczególną oprawę 
gdyż bezinteresownej gościny udzieliła 
Klaudynce Restauracja Biała Dama. 

Do udekorowanej sali przybyli tłumnie 
podopieczni stowarzyszenia, opiekunowie, 
wolontariusze a także przyjaciele, osoby, 
które w jakiś sposób pomagały w całorocznej 

pracy. Było gwarno i wesoło. Gospodarze 
z restauracji postarali się by stoły uginały 
się od smakołyków a o oprawę muzyczną 
zadbały dwa chóry z Robakowa – Hajduczki 
(Drużyna Artystyczna ZHP) i Trzy Pokolenia 
pod batutą oczywiście Aliny Staneckiej 
Wilczak.

Prezes Stowarzyszenia Aneta Szarzyńska 
w kilku słowach podsumowała działalność z 
ostatniego roku wspominając o urządzaniu 
przyznanych Klaudynce pomieszczeń w bu-

dynku SP nr 1, o akcjach jakie prowadzono w 
tym wspólnie z przyjaciółmi i ofiarodawcami 
z Holandii, o wyjazdach i cotygodniowych 
zajęciach rehabilitacyjnych, integracyjnych 
i rozrywkowych. Wskazała też na cele jakie 
wyznaczyło sobie stowarzyszenie na nowy 
rok, prosząc przy okazji wszystkich by na ile 
mogą wsparli plany Klaudynki. 

A po oficjalnej części nie obyło się bez 
wizyty Gwiazdora, prezentów, życzeń i na 
końcu wesołej zabawy. ŁG

Podziękowanie dla sponsorów zaba-
wy karnawałowej zorganizowanej przez 
radę rodziców SP nr 1 w kórniku.

Główny sponsor nagrody: firma Genexpol, 
Gabinet Stomatologiczny Ellmed, Złotnik Bła-
szak, Fundacja Zakłady Kórnickie, Product Plus, 
Kozanecki-Begier-Słabolepszy, Solarium Eden, 
Salon Urody Sylwia, Bank Spółdzielczy Kórnik, 
Kancelaria Notarialna J. Jaśkowiak, Goplana, 
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne, Sklep 

Spożywczy TEKASZ, Jubiler K. Buszkiewicz, So-
larium Tropical, Sklep Obuwniczy Wielobranżowy 
A. Marciniak, Kombus, PPHU Meblo-Styl Dusz-
czak, Galeria w Galopie, Sklep Mięsny L. Król, 
Sklep ABC Robińska, Sklep A. Błaszkowiak Art-B, 
Drogeria Lehmann-Zwierzyński, Sklep Mięsny 
Szymaniak, Księgarnia, Sklep 4,50 B. Karaś, 
Centrum Ogumienia Regulscy, Hurtownia Kosme-
tyków Powąska, Stempniak, Ald-Pol Odzież, Szop 
Pracz, Serwatkiewicz, Wyporzyczalnia Kaset M. 

Świerzewski, Pizzeria Picolo, Przetwórstwo Rolno 
Spożywczo G. Sznura, Restauracja Casablan-
ca, Komet Przybylscy, Cukiernia Łobza, Firma 
Handlowa T.M. Małeccy, Solarium u Agaty, Sklep 
Russel J. Kaczmarek, Świat Kiszonek Przychodz-
ka, Kwiaciarnia Kaczmarek, Studio Gala, Apteka 
Lewicka-Nowak, Zielarnia Robińska-Królikowska, 
Apteka Zamkowa Miara, Piekarnia-Cukiernia 
Kaczmarek, Piekarnia Cukiernia ul Dworcowa, 
Piekarnia-Cukiernia Łobza, Dariusz Frąckowiak.
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TAPETYTAPETY

STYL DLA KAŻDEGO
FACHOWE PORADY
NISKIE CENY
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YBÓR–2000 WZORÓW

Vena, Pokrzywno 8, 61-315 Poznań
tel:0-61 8798-055, 8705-294
Czynne: pon-piąt: 9.00-17.00,soboty: 8.00-13.00.

Kupon rabatowy 

wartości
10%

VE
N

A

hURT-DETaL

MYJNIA SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

• Fachowa obsługa
• Najlepsza jakość

• Najlepsze środki myjące  
i piorące

• Sprzęt firmy KARCHER
• Pranie tapicerki welurowej  

i skórzanej
• Poczekalnia - kawa gratis

dla każdego Klienta

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ JEST

DOKŁADNOŚĆ I SZYBKOŚĆ!

Kórnik, ul. Stodolna 1, 
tel. 601-�02-6�1, 889-303-193

kórnik 
ul. Średzka 17

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

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

RORARO



17Kórniczanin nr 3/2006

REKLaMY

» Kreacje
sylwestrowe

i karnawałowe
» Odzież wizytową damską i męską

» Odzież dziecięcą i niemowlęcą

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

W piątki obniżka cen o 10%

Naszym KlieNtOm  
życzymy wesOłych świąt

i szczęśliwegO NOwegO rOKu

pn.–pt. 9.00–16.30
soboty  9.00–13.00

OBOK MARKETU „TĘCZA”, PL. NIEPODLEGŁOŚCI, KÓRNIK

 ° DZIAŁAMY W POLSCE OD 15 LAT
° LEGALNY PROGRAM BANKOWOŚCI

° PRZELEWY W 24h
° SOLIDNA I MIŁA OBSŁUGA

BANKOWA JAKOŚĆ USŁUG
POLSKA SIEĆ OPŁAT GI

ZAPRASZA 

BANKOWA JAKOŚĆ USŁUG
POLSKA SIEĆ OPŁAT GI

ZAPRASZA 

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

oraz tralki gięte

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

TAPETYTAPETY

STYL DLA KAŻDEGO
FACHOWE PORADY
NISKIE CENY

N
A

JW
IĘ

K
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Y 
W

YBÓR–2000 WZORÓW

Vena, Pokrzywno 8, 61-315 Poznań
tel:0-61 8798-055, 8705-294
Czynne: pon-piąt: 9.00-17.00,soboty: 8.00-13.00.

Kupon rabatowy 

wartości
10%

VE
N

A

hURT-DETaL
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PRaCOWNIa KRaWIeCKa 
a&a

szczytniki
ul. jeziorna 9

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

* GaRniTuRy daMsKie
* KosTiuMy
* szycie MiaRowe do RozMiaRu 52
  -spodnie, spódnice, bluzki
* szycie odzieŻy czaRnej
 szycie RÓwnieŻ z TKanin powieRzonych

ceNy KONKureNcyJNe!
SZYBKO - TaNIO - FaCHOWO

Zapraszamy!

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

poleca swoje wyroby:

REKLaMY

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Zakres usług prowadzonych przez firmę
NORD Computers s.c.

° Kompleksowa obsługa informatyczna firm
° Sprzedaż podzespołów i osprzętu komputerowego
° Sprzedaż zestawów komputerowych
° Serwis komputerów
° Usługi oraz porady programistyczne
° Odzyskiwanie danych i zapomnianych haseł
° Projektowanie i wykonywanie sieci komputerowych
° Pomoc w przekazach elektronicznych do ZUS
° Sprzedaż oprogramowania licencjonowanego
° Projektowanie i wykonywanie materiałów   
   reklamowych

62-035 Kórnik
Pl. Powstańców Wlkp. 3

Tel: 0605 987 525
e-mail: nordcomp@hot.pl Sprzedaż ratalna i leasingowa (wszystkie formalności u Klienta w domu)

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

SOLARIUM
        ● Promocja walentynkowa 8.02–14.02 solarium 50% taniej

KOSMETYKA
       ● TIPSY - ponad 80 rodzajów pyłków
       ● manicure, pedicure
       ● zabiegi pielęgnacyjne na twarz

SOLARIUM

KOSMETYKA

TROPICAL SUN

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

M
IE

JS
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OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, C+E, Przewóz towarów niebezpiecznych - ADR 
wózki widłowe • spawanie • i inne w/g potrzeb

Śrem, ul. Kilińskiego 18, Filia Kórnik, ul. Harcerska 1
(Biuro czynne: wtorek, środa, czwartek, od 12.00 do 16.00) Tel. 0602 631 288 lub 061 28 28 760

e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl    www.osz-kaczmarek.com.pl
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W pLaNach

Z inicjatywy Towarzystwa 
Ochrony Przyrody „Salamandra” 
trwają prace nad ustanowieniem na terenie 
naszej gminy „Obszaru Chronionego Krajo-
brazu”. Oto kilka informacji o projekcie  na 
podstawie rozmowy z Pawłem Śliwą – przed-
stawicielem „Salamandry”.

Co to jest Obszar Chronionego Krajo-
brazu?

Zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 1 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O ochro-
nie przyrody” (Dz. U. U.04.92.880), Obszar 
Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny 
chronione ze względu na wyróżniający się 
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, 
wartościowe ze względu na możliwość za-
spokajania potrzeb związanych z turystyką i 
wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy 
ekologicznych.

Jakie tereny OCK ma objąć w naszej 
gminie?

Zaproponowany kształt Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu w gminie Kórnik wynika 
z potrzeb realizacji kryteriów wymienionych 
w ustawie o ochronie przyrody, a w szcze-
gólności z chęci zabezpieczenia istniejących 
walorów krajobrazowych i przyrodniczych 
najcenniejszych obszarów na terenie Gminy. 
Proponuje się, by do OCK włączyć rynnę 
jezior kórnickich  oraz dolinę Głuszynki. 
Miejsca te są najcenniejsze przyrodniczo w 
całej gminie. Ponadto w obszar powinny być 
włączone lasy i pola położone w zachodniej 
części gminy. Jako miejsca o wysokich wa-
lorach architektonicznych powinny też być 
włączone Kórnik i Bnin.

 Jakie korzyści płynąć będą z jego po-
wstania?

Trudno w tej chwili mówić o wymiernych ko-
rzyściach finansowych płynących z powstania 

OCK. 
Chodzi tu ra-
czej o uporząd-
kowanie

rozwoju gmi-
ny i wprowadze-
nie pewnych zasad 
zrównoważonego 
rozwoju, które po-
zwolą na zachowanie 
na przyszłości ostat-
nich cennych przyrod-
niczo i krajobrazowo 
miejsc w gminie. Prze-
cież czyste środowisko 
z miejscami nadającymi się 
do wypoczynku także wpływa 
na komfort życia ludzi.

Jakie ograniczenia nałożone mogą zo-
stać w związku z powstaniem OCK?

W związku z uchwałą powołującą OCK 
w życie wejdą

zakazy, które mają za zadanie ochronę 
walorów, dla których powołano obszar. 
Radni gminy zadecydują, które zakazy będą 
obowiązywać. Na pewno warto wybrać 
zakaz budowy i lokalizacji inwestycji mogą-
cych negatywnie wpływać na środowisko, 
tj.  niektórych zakładów przemysłowych, 
stacji bazowych telefonii komórkowych itp. 
(lista w rozporządzeniu ministra)czy zakaz 
osuszania terenów podmokłych, i tak mamy 
juz przecież suszę.

Można wprowadzić ograniczania w zabu-
dowie w obrębie brzegów jezior i cieków wod-
nych by ułatwić migrację zwierząt i ochronić 
cenne fragmenty środowiska. 

Przepisy można również tak skonstruować 
by nie naruszać czyichś interesów i uszano-
wać istniejące już plany zagospodarowania ale 

ograni-
czyć możliwość 
błędnych zmian planów 
w przyszłości.

Jakie inne zagrożenia dla środowiska są 
u nas w gminie najbardziej aktualne?

Chyba najbardziej destruktywnie na 
przyrodę, a tym samych po części i na 
środowisko, działa postępująca zabudo-
wa (głownie mieszkaniowa i turystyczna) 
miejsc cennych przyrodniczo bądź ich 
sąsiedztwa, np brzegów jezior, nieużytków 
czy enklaw w lasach i w sąsiedztwie lasów. 
Powoduje to niszczenie samego miejsca 
inwestycji, ale działa negatywnie także na 
tereny okoliczne.

Wszystkich zainteresowanych szczegó-
łami projektu odsyłamy do Referatu Ochro-
ny Środowiska UM w Kórniku. Opr. ŁG

KÓRNIKOBSZaR 
chRONIONEGO 
krAjoBrAZu

W KÓRNIKU pLaNOWaNY  
ZASięg oBSZAru 

chRONIONEGO  
krAjoBrAZu

Prezentujemy zdjęcie uczestników wy-
jazdu szkoleniowo turystycznego zorgani-
zowanego przez Stowarzyszenie Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego, Koło Gmin-
ne w Kórniku w którym oprócz sołtysów brali 
udział rolnicy z naszej gminy. Zwiedzano 
Karpacz i Szklarską Porębę. Przy okazji 
zorganizowano spotkania z samorządow-
cami Powiatu Jeleniogórskiego, w tym  
z burmistrzami i radnymi. Uczestnik

SoŁTYSi  
W GÓRach
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 Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„ZDROWIE” s.c. 

62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34A

OŚWIADCZENIE

Jesteśmy pielęgniarkami środowiskowo-rodzinnymi zatrudnionymi w Przychodni 
Lekarzy Rodzinnych w Kórniku. Świadczymy wszelkie usługi pielęgniarskie 
w środowisku. Pacjent ma prawo wyboru. Powinien znać swoją pielęgniarkę 

rodzinną, ufać jej i wiedzieć do kogo ma się zwrócić w razie potrzeby udzielenia 
fachowej pomocy pielęgniarskiej.

Jeżeli nie znacie Państwo swojej pielęgniarki rodzinnej możecie dokonać takiego 
wyboru.

Tel. (0607 63-67-67) Jolanta Ciechomska – pielęgniarka
Tel. (0605 548-427) Mariola słoma – pielęgniarka
Tel. (0605 557-379) Irena klimek-Łyszczarz – położna
Tel. (0608 015-052) mgr Małgorzata Walkowiak – położna

W związku z nadchodzącym Nowym Rokiem szczerze życzymy zdrowia i wszelkiej 
pomyślności.

Jolanta Ciechomska    Mariola Słoma    Irena Klimek-Łyszczarz    Małgorzata Walkowiak 

	 	 	 			
ODleWNia alumiNium 

W RuNOWie 2a
ZATrudNi:

       KONSERWATORA MASZYN I URZĄDZEŃ
WYMAgANiA:

- doŚWiAdCZENiE W uTrZYMANiu ruChu MASZYN i urZĄdZEŃ,
- dYSPoZYCYjNoŚć,

- WSKaZaNE UpRaWNIENIa SpaWaLNIcZE I ELEKTRYcZNE.

PRACOWNIKÓW DO SORTOWANIA ZŁOMU
WYMAgANiA:

- urEguLoWANA SŁużBA WojSkoWA,
- WSkAZANE u[rANiENiA NA WÓZki WidŁoWE.

MECHANIKA WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Tel. KONTaKTOWy: 061 817 90 28

Polska firma poszukuje przewoźników, 
właścicieli ciągników siodłowych z terenu 

gminy Kórnik, Śrem, Środa Wlkp.,  
do przewozów towarów na trasach  

Poznań-Niemcy-Dania-Belgia.

tel. 0607 664 172

KANCELARIA DORADCZA SOLSKI  I PARTNERZY

nIErUCHomoŚCI
obrót nieruchomościami

podziały i przekształcenia gruntów
wyceny majątkowe

regulowanie stanów prawnych
doradztwo inwestycyjne

porady prawne
mediacja w sporach

Kancelaria czynna w godzinach:
Poniedziałek  9 – 13
Wtorek  13 – 17
Środa  nieczynne
Czwartek  13 – 17
Piątek  9 – 13

w pilnych sprawach prosimy dzwonić: 
*501 01 01 01   *605 32 49 32   *061 89 89 880
adres Kancelarii: 62-035 Kórnik, ul. poznańska 17a

REKLaMY

NZOZ „BEDENT” sTOMATOLOGIA
ZAPRAsZA UBEZPIECZONYCH 

UsŁUGI W RAMACH kONTRAkTU  
Z NfZ

Rejestracja: tel. (61) 8190-425
Budynek Ośrodka Zdrowia I piętro - pokój 205
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Z butelek, guzików, w chlebie, a nawet w 
czajniku – można umieścić bożonarodzeniową 
szopkę. Małego Jezusa witają pasterze, owce, 
czarny kot, biedronka i poznańskie koziołki. 

Przekonała nas do tego organizowana już po 
raz siódmy w Muzeum Etnograficznym pokon-
kursowa wystawa szopek bożonarodzeniowych 
„Żłóbek Wielkopolski”.

Konkurs z roku na rok rozwija się. Ma już 
swoich stałych uczestników, jednak pojawiają 
się również debiutujący artyści. W tym roku na 
konkurs zgłoszono 166 prac wykonanych przez 
około 300 osób. 

Oceniana była przede wszystkim wizja 
plastyczna postaci, sceneria oraz pomysł na ar-
chitekturę. Ważne było uwzględnienie elementów 
lokalnych. Autorzy wystawianych prac, uczniowie 
poznańskich i podpoznańskich szkół, nawiązy-
wali do lokalnych tradycji, przebierając Świętą 
Rodzinę w stroje szamotulskie, umieszczając 
żłóbek w ratuszu, w operze, w arsenale. Czasami 
występował tylko symbol związany z regionem: 

koziołki czy rogal marciński. Jezus rodzi się nie 
tylko w zabytkach – szopką może być blok z 
osiedla Mikołaja Kopernika w Poznaniu, a nawet 
stadion Lecha. Uczniowie ze szkoły „Łejery” 
uznali natomiast, że szopką może być skrzynka 
pocztowa: ta, do której wrzucamy świąteczne 
kartki. Nasza wieloletnia już uczestniczka – Anna 
Tecław, gimnazjalistka z Kaźmierza, jak co roku 
zaskoczyła pomysłem – umieściła Jezusa, Marię i 
Józefa... w wielkiej paszczy pluszowego wilka. To 
nawiązanie do legendy o Ridcie zamienionym za 
swe nikczemne czyny wobec zakonnic w wilka.

Niektóre szopki bawią, pobudzają wyobraźnię 
i wprowadzają element wesołości do tego trudne-
go zadania, jakim jest wybranie najpiękniejszego 
żłóbka. Wybór był trudny, dlatego też wyłoniono 
aż 25 laureatów i 80 wyróżnień we wszystkich 
kategoriach. Oczywiście wśród uczestników i 

laureatów nie zabrakło młodych artystów z terenu 
kórnickiej gminy – o których mowa była już w 
grudniowym wydaniu „Kórniczanina”.

Każdy, kto odwiedził wystawę do 15 stycznia, 
mógł oddać swój głos na jego zdaniem najpięk-
niejszą pracę. Na nagrodę publiczności oddano 
ogółem aż 2178 głosów, a wyniki były następują-
ce: I miejsce z ilością głosów 741 zajęli harcerze z 
Kręgu Seniorów przy 2 PDH Poznań-Śródka (co 
stało się już tradycją), II miejsce – 89 głosów dzieci 
z Dwujęzycznej Polsko–Angielskiej Prywatnej 
Szkoły Podstawowej w Poznaniu, III miejsce 
– 85 głosów otrzymał Janusz Szczepaniak z 
Gimnazjum w Robakowie. 

Dzięki organizacji tego konkursu i udziałowi w 
nim jesteśmy świadkami jak z roku na rok ugrun-
towuje się piękna tradycja współzawodnictwa 
podczas budowy i prezentacji szopek.

Organizatorzy konkursu – Gimnazjum w 
Robakowie, Muzeum Etnograficzne Oddział 
Muzeum Narodowego w Poznaniu, Towarzystwo 
Miłośników Miasta Poznania oraz Polski Związek 
Chórów i Orkiestr-Oddział Wielkopolski „Macierz” 
serdecznie zapraszają do udziału w VIII edycji, 
która odbędzie się w grudniu bieżącego roku.

Olga Gogolewska

„Kochamy Was, kochamy
całym sercem
i radości chcemy dać Wam
jak najwięcej! (...)”

Te ciepłe słowa to fragment piosenki, 
którą Przedszkolaki ze Szczodrzykowa 
uczciły jedno z najważniejszych dla prawie 
każdego dziecka święto – Dzień Babci i 
Dziadka. Takie i podobne piosenki i wier-
szyki rozgrzały nam wyjątkowo mroźne 
przedpołudnie 23 stycznia. Mimo iż na 
dworze było –20oC, nie powstrzymało to 
wszystkich zaproszonych babć i dziadków 
od przybycia na uroczystość do naszego 
przedszkola. Każda z grup przygotowała 
dla swoich szczególnych gości poczęstu-
nek, prezenty oraz krótki występ złożony z 
piosenek, tańców i wierszyków. Maluchy w 
sali wystrojonej biedronkami i koniczynka-

mi wystąpiły w pierwszym w swoim życiu 
przedstawieniu, przygotowanym przez 
panią Małgosię Pawlaczyk, złożonym z 
krótkich wierszyków, piosenek i układów 
tanecznych. W sali średniaków czekały na 
dziadków setki czerwonych serc i występ 
złożony z recytacji przerywanych weso-
łymi piosenkami i tańcami, przygotowany 
przez panią Magdę Czapkiewicz. Nato-
miast starszaki, przygotowane przez panią 
Renatę Rakoniewską, zaskoczyły swoich 
gości, w iście kwiecistej sali, nie tylko pięk-
nym, wierszowanym przedstawieniem, 
ale także nagraniem, na którym nagrały 
jeszcze przed świętem, za co kochają 
swoje babcie i dziadków! Wszystkie przed-
szkolaki zrobiły, w tygodniu poprzedzają-
cym to wydarzenie, prezenty dla swoich 
najbliższych – wisiorki, broszki, ramki ze 
zdjęciami, ozdobne serca, pudełeczka  

z cukierkami i wiele innych, które ochoczo 
wręczyły w poniedziałek dziadkom. Jak 
co roku było sporo wzruszeń, całusów, 
przytuleń i dumy z wnuków. Mali artyści 
włożyli w przygotowania do Święta sporo 
pracy i serca, ale warto było. Chyba nikt 
tak nie docenia naszych starań jak nasi 
dziadkowie.

dZiEŃ BABCi i dZiAdkA

rEMiNiSCENCjE ŚWiĄTECZNE
KONKURS SZOpEK
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CZYSZCZENiE dYWANÓW i WYkŁAdZiN orAZ 
TAPiCErki MEBLoWEj i SAMoChodoWEj

tel. 505-993-0�6www.karcher.republika.pl

napRawa spRzęTu aGd 
wszysTKich fiRM
pRalKi * lodÓwKi 

zMywaRKi pRzepŁywowe 
oGRzewacze wody * lady chŁodnicze 

wiTRyny
szyBKo * Tanio * fachowo

tel. dom. (061) 893 94 99, tel. kom. 0507 160 878

KOPleKsOwe usługi POgrzeBOwe
m. PrzyBył

PrzewÓz trumieN i zwłOK gratis!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

tel. (61) 819-01-46

ceNy KONKureNcyJNe

czyNNe: 24h
62-035 Kórnik, ul. średzka 5  

BRYKIeT dRZeWNY
DO KOMINKÓW I PIECÓW

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

- WYdAjNY ENErgETYCZNiE
- WYgodNY W użYCiu
- ZapEWNIa cZYSTE  

SpaLaNIE

	 	 	 			
USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ

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

www.orlewicz.pl

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

zaTRudnię  
ucznia w zawodzie 

BlachaRz  

saMochodowy 

Tel. 061 8171-127 

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

tel./fax (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 0609 071-938

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

wystrÓJ śluBNy KOściOłÓw
i inne dekoracje

tel. 61/ 28-19-567 lub 0888 170-412
•                •

dRewno
opaŁowe - KoMinKowe
dĄB - BRzoza - GRaB - aKacja - sosna i inne

Kontakt i zamówienia: 0509 795 169
Posiadamy drewno z własnego wyrębu

REKLaMY
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Pod koniec ubiegłego roku zostały 
wznowione warsztaty teatralne dla dzieci 
w Kamionkach. Ponownie prowadzi je Piotr 
Rogaliński, Zajęcia odbywają się co czwartek 
w strażnicy OSP - dla dwóch grup wiekowych. 
W pierwszej jest czworo 10-latków, w drugiej 
– pięcioro uczniów gimnazjum. Zdaniem 
Piotra Rogalińskiego to dobrze, iż grupy nie 
są liczne, gdyż do każdego uczestnika war-
sztatów można indywidualnie podejść.

Zadaniem zajęć jest pobudzenie wraż-
liwości dzieci, ich współdziałanie w grupie. 
Jest to ciekawy i twórczy sposób spędzenia 
wolnego czasu. 

Obecnie młodsza grupa pod okiem pana 
Piotra przygotowuje przedstawienie ukazu-
jące patrzenie dzieci na zagadnienie wojny. 
Scenariusz opowiada o miejscu gdzie obok 
siebie mieszkały dzieci, które nagle przedzielił 
kolczasty żywopłot. Okazało się, że teraz 
mieszkają rozdzielone po dwóch stronach i 
nie mogą przyjść do siebie. Przyjaciele nagle 

stali się wrogami...
Młodszej grupy pracują poprzez zabawy 

teatralne.
Gimnazjaliści robią przedstawienie o 

sobie i swoich rodzicach. Starają się odpo-
wiedzieć na pytania: dlaczego tak często nie 

rozmawiają ze sobą, jacy są młodzi ludzie  
i rodzice, co ich dzieli. Gimnazjaliści sami 
piszą scenariusz przedstawienia.

Sołtys Małgorzata Walkowiak informuje, 
iż warsztaty teatralne są finansowane przez 
Urząd Miejski w Kórniku. Wyraża zadowole-

nie z tego, że dużo dają one młodym ludziom. 
Uczą śmiałości, powodują, że młodzi ludzie 
nie boja się wyjść, pokonują bariery psychicz-
ne, pokazują, iż oni też coś potrafią. Dzieci 
podnoszą swoje poczucie wartości. Oba 
przedstawienia zostaną zaprezentowane 
publiczności.

Podczas warsztatów teatralnych odwie-
dziliśmy młodszą grupę – 10-latków. Wojtek 
Krzak zwierzył się, że wstąpił do tej grupy, bo 
chce spróbować swoich sił na scenie. Wcielił 
się w rolę Ojca. Monika Bąkowska (Jagusia) 
bardzo lubi zajęcia prowadzone przez pana 
Piotra. Uważa, że jest to fajna sztuka, mówią-
ca o tym, żeby być mądrym i nie postępować 
jak dorośli. Kacper Szczepaniak (Kruszek) 
należy do grupy teatralnej, gdyż chce zo-
baczyć jak wygląda praca aktora. Wszyscy 
troje są uczniami klasy III b filii w Robakowie 
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. W 
ich grupie jest także Weronika Błotna, która 
akurat zachorowała i nie mogła być na tych 
zajęciach – wciela się w postacie Narratora 
oraz Mamy. Robert Wrzesiński

Na WaRSZTaTach TEaTRaLNYch

LUDZKIE  SpRaWY

Zadzwoniła do mnie jedna z miesz-
kanek Kórnika z ważną sprawą , która 
nurtuje wrażliwych ludzi obserwujących 
nasze miasto. Nie tylko tą Panią ale wielu 
mieszkańców Kórnika a także przyjezd-
nych zastanawia brak na rynku w Kórniku 
pomieszczenia, obudowanej poczekalni 
dla osób czekających na przyjazd auto-
busów z różnych kierunków. W przypadku 
trudnych warunków atmosferycznych na 
rynku w Kórniku nie mają gdzie się scho-
wać pasażerowie korzystający z usług linii 
autobusowych przejeżdżających przez 
nasze miasto. Miejsca postojów autobu-
sów i ludzi oczekujących na podróż nimi 
są widoczne z okien Urzędu Miejskiego. 
„Czy urzędnikom pracującym w ciepłych 
pomieszczeniach nie żal tych , którzy 
marzną na powietrzu oczekując na przy-
jazdy autobusów?”- powiedziała ta pani. 
W razie deszczu, trudnych warunków 
atmosferycznych liczna rzesza  podróż-
nych z miasta i okolicy a latem turystów 
nie ma gdzie się podziać. Kórnik to miasto 
turystyczne, nie mała liczba młodzieży do-
jeżdża do różnych szkół a i zwykli miesz-
kańcy korzystają także z usług autobusów. 
Dlaczego nikomu nie przyszło do głowy 
, by postawić obudowany przystanek 
na rynku w Kórniku? Obojętnie do kogo 
należy ta decyzja, jednak postawienie 
takiego pomieszczenia jest konieczne. 
Wszystkim w mieście powinno zależeć, by 
ludziom żyło się lepiej. Tegoroczna zima 
odsłoniła bolączkę mieszkańców Kórnika 
i okolicy. To nie kaprys, tylko konieczność 
dla życia codziennego. Może jednak da 
się coś zrobić w tym kierunku?

Zapewne odezwą się głosy o porzą-
dek na przystanku. Mamy nadzieję, że 
pomieszczenie będzie uszanowane nie 
tylko przez dorosłych ale głównie przez 
dzieci i młodzież. .

Z kolei służby miejskie winny zwrócić 
szczególną uwagę na ich zachowania. 

ARA

haRMONOGRaM FERII ZIMOWYch 
W 2006r. W SZkoŁACh PodSTAWo-

WYCh i giMNAZjACh
 

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku or-
ganizuje ferie dla swoich uczniów w dniach 
od 14 do 17 lutego  oraz od 20 do 22 lutego  
w godzinach od 9.00 do 13.00. Oferowane 
będą zajęcia muzyczne, plastyczne oraz 
zajęcia sportowo-rekreacyjne. 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Bninie

W dniach od 13 do 17 lutego zostaną zor-
ganizowane w szkole półkolonie dla uczniów 
szkoły  od 1 do 6 klasy. Natomiast od 13 do 
22 lutego organizowane są półkolonie dla 
dzieci z Archidiecezji poznańskiej. W progra-
mie oferowany jest wyjazd do kina, na basen 
oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie

W dniach od 13 do 17 lutego w godzi-
nach od 9.00 do 13.00 w szkole organizo-
wane będą dyżury nauczycieli.  Dzieci z 
tutejszej szkoły będą mogły wziąć udział w 
zajęciach  muzycznych, plastycznych oraz 
zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

Szkoła Podstawowa w radzewie

W dniach od 13 do 17 lutego w godzi-
nach od 9.00 do 13.00 w szkole planowane 
są następujące zajęcia:

- wyjazd na basen do Śremu klas IV - VI
- zabawa walentynkowa z niespodzianką
- zabawy sportowe na sali gimnastycznej 
dot. klas I - III

- wyjazd do leśniczówki
- wyjazd do kina “KINEPOLIS”
- rozgrywki sportowe na sali gimnastycz-
nej dot. klas IV-VI

- zabawy ze śpiewem przy gitarze
- zajęcia przy komputerach
- prace plastyczne - konkurs (temat eko-

logia, postać z baśni)
- gry i zabawy zręcznościowe 

gimnazjum w kórniku

W gimnazjum będą dyżurować nauczy-
ciele od 13 do 17 lutego i 20 do 24 lutego w 
godzinach od 9.00 do 13.00. Młodzież może 
skorzystać z sali gimnastycznej i pracowni 
komputerowej.

gimnazjum w robakowie

W dniach od 20 do 24 lutego w godzi-
nach od 9.0 do 13.00 organizowane będą  
dyżury  nauczycieli.

1 dzień
- turniej w siatkówce drużyn mieszanych-  
sala gimnastyczna

- zajęcia plastyczne - świetlica
- zajęcia multimedialne - sala informatyczna
- warsztaty teatralne - sala lekcyjna

2 dzień
- wyjazd do Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego

- zajęcia multimedialne - sala informatyczna
- turniej w tenisie stołowym - hol

3 dzień
- zajęcia multimedialne - sala informa-
tyczna

- gry i zabawy na wesoło - boisko
- zajęcia świetlicowe

4 dzień
- otwarty Turniej w Piłce Nożnej w kategorii 
szkół podstawowych i gimnazjów - sala      
gimnastyczna

-  zajęcia multimedialne - sala informa-
tyczna

5 dzień
- wyjazd na basen do Środy Wlkp. i zwie-
dzanie dworu w Koszutach.

- zajęcia multimedialne - sala informatycz-
na. Opr. Referat Promocji Gminy UM

AkTuALNoŚCi / kuLTurA

Podczas zajęć...
Fot. R. Wrzesiński
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50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMpUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

rEALiZujEMY WSZYSTkiE rECEPTY

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

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

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

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYkoNujĄ BAdANiA uSg:
* jAMY BrZuSZNEj
* TaRcZYcY
* jĄdEr
* pIERSI
* CiĄżY

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

radiologicznego

pRYWaTNE GaBINETY DIaGNOSTYKI 
USG  W ŚrEMiE 

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

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwartek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTeROWe BadaNIe WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, kÓRNIk
Tel. 0502 773 552

REKLaMY

(neurolog, ortopeda, chirurg, 
medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

uSŁugi iNSTALACYjNE  
WOD-KaN, c.O., GaZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

KANCELARIA SOLSKI  I PARTNERZY

noWE moŻLIWoŚCI UzysKanIa  
oDszKoDoWanIa

z tytułu położenia nieruchomości w pobliżu 
lotniska wojskowego poznań – Krzesiny

Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do naszego biura w Kórniku

przy ul poznańskiej 17 a

Kancelaria czynna:
W poniedziałki i piątki w godzinach od 9:00 do 13

We wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 do 17:00

tel: 061 8989880
telefony podręczne 0501 010101 oraz 0 605 324932
http://www.solski.pl – e-mail: kancelaria@solski.pl
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REKLaMY

* Sprzedam tanio suknię ślubną. Rozmiar 38. Cena do uzgodnienia. Tel. 661-055-453
* Pilnie wezmę w najem lokal do 30 m2 w centrum Kórnika. Tel. 501-245-764
* Sprzedam 6h lasu i łąki. Orkowo. Tel. 506 619 652
* Sprzedam Tatrę 815 3s rok 1985. Tel. 061 8-170-507
* Sprzedam barakowóz. Tel. 061 8-170-507
* Sprzedam CZ-350. Tel. 061 8-170-507
* Angielski dla dzieci w Kórniku. Absolwentka AE, certyfikat CAE. Tel. 0505 901 510
* Język polski - korepetycje. Tel. 0697 695 824
* Wynajmę lokal handlowy w centrum Kórnika z witryną sklepową, tel. 500 833 724
* Wynajmę dom na potrzeby biurowe lub działalność gospodarczą, ok. 100m2. Adres: Bnin, Piaskowa 9a. Tel. 061 8 171 858, 692 551 592
* Sprzedam działkę budowlaną (pełne uzbrojenie). Pow. ok. 700 m2 - Bnin. Tel. 061 8 171 858, kom. 692 551 592
* Sprzedam 2-pokojowe w Kórniku, nowy blok, pełna własność z gruntem. Tel. 607 62 62 72
* Szukam pokoju do wynajęcia od 1.02.06 dla 1 osoby (mężczyzna). Tel. 602-133-063
* Okazja!!! Sprzedam tokarkę do drewna. Tanio – długość robocza 1 metr. Tel. 663 830 478
* Sprzedam wózek inwalidzki nowy na gwarancji. Tanio. Tel. 696 983 984
* Biologia i chemia, korepetycje, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i do matury. Tanio! Tel. 604 691 804
* Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Kórniku. Tel. 609 153 166                
* Pensjonat przyjmie konie. Inf. Borówiec, tel. 603-42-48-89
* Sprzedam działkę o powierzchni 6200 m2 w obrębie Błażejewko (Kórnik, Bnin). Tel. kontaktowy 0600 077 477
* Oddam w najem lokal w podwórzu o pow. 15 m2 w Kórniku. Tel. 061 8170-354 
* Oddam w najem lokal handlowy o pow. 60 m2 w Kórniku. Tel. 0606 797-742
* Oferuję do wynajecia nowy dom w Kórniku. Tel. 8 171-901
* Odsprzedam 4 używane okna do budynków gospodarczych. Tel. 8 171-901
* Chemia – korepetycje. Tel. 604-684-294
* Sprzedam maszynę tzw „łatkową”. Wiadomość: 8171-971 w godz. wieczornych.
* Rencista pomoże przy pracach remontowych różnych. Tel. kom. 607 341 475
* Kupię nieruchomość lub działkę budowlaną w Kórniku lub okolicy. Tel. 0601 366 158
* Sprzedam tanio działkę budowlaną 2000 m2 w Konarskim (Bnin, Kórnik). Tel. 663 713 271, 691 764 324
* Sprzedam działkę budowlaną 879 m2 w okolicy Robakowa. Tel. 502 754 206
* Język angielski (absolwentka UAM) - tłumaczenia. Tel. 502 33 54 80, e-mail: simon1979@wp.pl
* Kolekcjoner kupi antyki: meble, obrazy, lampy, zegary, medale, gramofony, skrzypce, oraz inne starocie, przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Fizyka, matematyka, chemia, biologia - przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Solidnie i tanio. Tel. 696 039 552 
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SpORT
MEDaLOWE SUKcESY  

W BaDMINTONIE

Gminę Kórnik w Mistrzostwach 
Powiatu Poznańskiego w badmintonie 
( kometce) reprezentowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Bninie i Gimna-
zjum w Kórniku.

W  Przeźmierowie drużyny dziewcząt  
i chłopców z Bnina pod kierunkiem 
nauczycielki Małgorzaty Iszkuło zajęły 
trzecie miejsca i zakwalifikowały się 
do Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski. 
(28.02.2006)

Brązowe medale oraz statuetki dla 
szkoły wywalczyła  drużyna dziewcząt 
w składzie: 

Kinga Zgarda, Patrycja Janasik, 
Jadwiga Bałęczna oraz zespół chłop-
ców: 

Mariusz Dylewski, Krzysztof Bana-
szak, Krystian Pfeifer.

W drugim dniu w mistrzostwach 
startowali gimnazjaliści i gimnazja-
listki z Kórnika prowadzone przez p. 
Krzysztofa Gottschlicka. Największy 
sukces w historii startów w zawodach 
powiatowych odnieśli chłopcy, którzy 
wywalczyli srebrne medale za drugie 
miejsce w powiecie awansując do za-
wodów wojewódzkich. Są to: Jan Frąc-
kowiak, Mateusz Pucek, Szymon Bilski 
i Błażej Olejniczak . Z kolei dziewczęta  
Agnieszka Waszak i Marta Lehmann ze-
społowo zajęły miejsce czwarte i także 
awansowały do dalszego szczebla roz-
grywek. Do kolekcji  przywieźli puchary 
, medale i dyplomy.

aEROBIK W KONINIE

Na scenie Domu Kultury w Koninie, 
nieco większej niż w naszej Straż-
nicy odbyły się Półfinały Mistrzostw 
Wielkopolski w Aerobiku Drużynowym 
dla szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych. Startowały 
także szkoły z naszej gminy. Same 
mistrzostwa to wielki skandal. Scena 
nie spełniała wymogów bezpieczeń-
stwa potrzebnych do występów grup 
10-osobowych w trakcie których , cały 
zespół jednocześnie miał obowiązek 
wykonywać wiele ćwiczeń akroba-
tycznych, dokonywać wielu przejść 
tanecznych w rytm muzyki. To było 
największe utrudnienie dla szkół po-
wiatu poznańskiego i nie tylko, które 
walczyły ze szkołami konińskimi znają-
cymi tą scenę. Szkołom nie pozwolono 
dokonać prób, wykonać przed imprezą 
chociażby treningu ustawienia się na 
tej scenie. Organizator poza jednym 
pączkiem nie zapewnił przebywającym 
ponad 7 godzin w dusznej sali nawet 
szklanki herbaty, szkoły nie otrzymały 
pamiątkowego dyplomu za udział w 
imprezie. Do tego w trakcie występu 
Szkoły Podstawowej ze Szczodrzykowa 
na scenę wpuszczono kłęby dymu (jak 
na dyskotekach), które przeszkodziły 
dziewczętom wykonywać zespołowo 
układ. Sędziowie i widzowie nie widzieli 

dokładnie zespołu i nie mogli przez to 
sprawiedliwie dokonać oceny występu. 
Zaznaczam, że dym puszczono tylko 
przy występie jedynie naszej szkoły. 
Ponieważ organizator nie spełnił wiele 
wymogów zgodnie z regulaminem SZS 
Wielkopolska wszystkie szkoły powiatu 
poznańskiego złożyły protesty i czekają 
na odpowiedź. W imprezie startowało 
kilkadziesiąt szkół z miasta Konin i 
powiatu konińskiego, miasta Kalisz i po-
wiatu kaliskiego, Turku, Koła, Wrześni i 
naszego powiatu.

Pomimo to nasze szkoły spisały się 
dobrze zajmując miejsca: 

SP Szczodrzykowo- 9, SP Kórnik-14, 
Gimnazjum Kórnik- 11 i  LO Kórnik- 6. 

Imprezę oprócz opiekunek naszego 
zespołu występy obserwowały: Anna 
Rauk- kierownik ekipy i p.Wanda Paw-
lak- ZMG SZS. W Koninie była także 
obecna jedna z matek dziewcząt wy-
stępujących w zespole, która  nagrała 
kamerą występy naszych szkół. Sławny 
Konin zawiódł wszystkich. ARA

 
EFEKTY GRY pODSTaWÓWEK  

W SIaTKOWcE

Najlepsze szkoły z mistrzostw gminy 
w siatkówce szkół podstawowych wal-
czyły w Rogalinku i Steszewie. Dziew-
częta Szkoły Podstawowej w Kórniku w 
Półfinałach Mistrzostw Powiatu zajęły 
trzecie miejsce a chłopcy Szkoły Pod-
stawowej z Bnina czwarte.

giMNAZjALiSTki Z kÓrNikA  
PokoNAŁY MoSiNę

Niezwykle zacięty mecz stoczyły 
dziewczęta z Gimnazjum w Kórniku 
grając w Półfinałach Mistrzostw Powiatu 
w koszykówce z koszykarkami z Mosiny 
wygrywając 32:17.

W zespole grały i punkty zdobywały: 
Beata Zwierzyńska - 8, Marta Lehmann 
– 6, Paulina Szulda- 5, Magdalena Wa-
lerczyk, Monika Smolińska, Katarzyna 
Szefner  po 4 pkt, 

Natal ia Długołęcka – 2 ,  Daria 
Szlecht, Weronika Szmańda, Anna 
Wagner- 0 pkt.

Dziewczęta na co dzień trenują ko-
szykówkę w UKS Jedynka Kórnik i są 
tego efekty. Finał Powiatu odbędzie się 
w marcu 2006.

pOMIMO BRaKU haLI  
WYSTaRTOWaLI W pOWIEcIE

Nauczyciele szkół gminy Kórnik 
wszechstronnie rozwijają swoich ucz-
niów. Bez względu na warunki starają 
się  na lekcjach poznać uczniom tajniki 
wielu dyscyplin w tym także z piłki ręcz-
nej. Start w Mistrzostwach Powiatu trak-
tują jako doskonalenie i sprawdzenie 
umiejętności gry w halach sportowych. 
Gimnazjalistki z Kórnika grały w hali w 
Dopiewie i zajęły czwarte  a gimnazjali-
ści z Robakowa w Kleszczewie  trzecie 
miejsce.

GMINNa KOSZYKOWKa pODSTa-
WÓWEK

Kolejne mistrzostwa gminy zorgani-
zowane zostały w sali  w Bninie. Tym 
razem o awans do powiatu walczyły w 
koszykówce szkoły podstawowe.

W pierwszym dniu mistrzyniami 
gminy zostały dziewczęta  z SP Kórnik 
prowadzone przez Katarzynę Pucek, 
które grały w składzie: Joanna Żyto, 
Sara Zajaczkowska, Karolina Świątek, 
Małgorzata Gabryelewicz, Anna Zwie-
rzyńska, Agnieszka Kędziora, Karolina 
Kapusta, Patrycja Mostkowska, Anna 
Jarmużkiewicz, Karolina Siedlewska, 
Ewelina Makowska, Sandra Majecka. 
Dziewczęta z Kórnika wygrały wszystkie 
mecze uzyskując w sumie za celne kosze 
55 pkt. i awansowały do powiatu. Drugie 
miejsce wywalczyły gromadząc 50 pkt i 
wygrywając  dwa  mecze koszykarki z 
Radzewa. Z kolei dziewczęta z Bnina  ( 
36 pkt ) były trzecie  wygrywając mecz z 
koleżankami z Szczodrzykowa . 

Wśród chłopców zwyciężyła reprezen-
tacja p.Jacka Ogonowskiego ze szkoły w 
Bninie uzyskując we wszystkich meczach 
70 pkt. Drużyna w składzie: Krzysztof 
Banaszak, Piotr  Domański, Maciej La-
tusek, Hubert Płończak, Patryk Liebner, 
Marcin Pawlaczyk, Aleksander Turza, 
Mariusz Dylewski , Marcin Pawlaczyk, 
Aleksander Matysiak pokonała pozostałe 
szkoły i będzie startowała dalej. Drugie 
miejsce zajęli uczniowie z Kórnika - 54 
pkt, trzecie z Radzewa -30 pkt a czwarte 
z Szczodrzykowa- 16 pkt.

Wszystkie mecze sędziowali nauczy-
ciele szkół uczestniczących w mistrzo-
stwach. 

Puchary i medale sponsorowali: El-
żbieta i Waldemar Owsiany - ELDREW 
Robakowo i Zbigniew Kalisz- Fundacja 
ZAKŁADY KÓRNICKIE.

Dziękujemy gospodarzom: p. dyrektor 
Zofii Talarczyk i p. Jackowi Ogonowskie-
mu za gościnę i wzorowe przeprowadze-
nie imprezy.

KOSZYKaRKI  Z  LIcEUM  
NAWiĄZAŁY do TrAdYCji

Dziewczęta  p. Iwony Rauk  podtrzy-
mując dobre tradycje szkoły, dzielnie 
spisywały się w rozgrywkach szkół po-
nadgimnazjalnych  Wielkopolski w koszy-
kówce. Po wygraniu mistrzostw powiatu, 
zajęcia drugiego miejsca w rejonie awan-
sowały do półfinałów wojewódzkich. Na 
zawodach w Opalenicy pokonały kolejne 
szkoły , tym razem z Rogoźna i Pniew, 
by ostatecznie zająć dziewiąte miejsce w 
województwie wielkopolskim. Na sukces 
szkoły w ostatniej rundzie rozgrywek 
zapracowały: Kinga Piotrowska ( 24 pkt 
), Marta Pucek (20 pkt), Maria Wojtaszek 
i Agnieszka Zwierzyńska  po 5 pkt., Bar-
bara Zwierzyńska-3 pkt. Sandra Szary- 2 
pkt. W meczach dzielnie je wspomagały: 
Agnieszka Pałucka, Ewelina Ogórkiewicz 
oraz Agnieszka Jaskuła i Aleksandra 
Wojciechowska. ARA
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jEdYNkA-LiMAro – SEZoN 2005

Zgodnie z tradycją podczas miłego spot-
kania zawodników, działaczy i przyjaciół 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynk-
Limaro Kórnik odbyło się podsumowanie 
działalności sekcji kolarskiej. Wyróżnieni 
zostali zawodnicy reprezentujący naszą 
gminę w zawodach różnej rangi. Nie zapo-
mniano o uhonorowaniu sponsorów oraz 
ludzi, którzy swój czas i serce oddali ku 
pożytkowi sekcji. 

Obecni byli m. in. burmistrz i wicebur-
mistrz naszej gminy, radni, przedstawiciele 
szkół działacze sportowi w tym państwo 
Raukowie oraz Prezes Wielkpolskiego 
Związku Kolarskiego - Lucjusz Wasielewski, 
współzałożyciel sekcji kolarskiej w Kórniku 
w 1978 roku - Kazimierz Gogolewski, przed-
stawiciel firmy Shimano na Polskę - Ryszard 
Pawlak, wielokrotny uczestnik Wyścigu 
Pokoju, Mistrzostw Świata za czasów świet-
ności Polskiego Kolarstwa w latach 70-tych 
- Andrzej Kaczmarek.  opr. ŁG

 
SPrAWoZdANiE Z dZiAŁALNiŚCi 

SEkCji koLArSkiEj
ukS „jEdYNkA-LiMAro” kÓrNik

W SEZONIE 2005

Zawodnicy sekcji kolarskiej w sezonie 
2005 zdobyli łącznie 9 medali Mistrzostw 
Polski, oraz pięć medali Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików. W klubie szkolonych 
było 24 zawodników, z czego aż 16 zdobywało 
punkty do rywalizacji dzieci i młodzieży, w tym 
trzy dziewczyny. W rywalizacji tej zajęliśmy 
trzecie miejsce w Wielkopolsce z dorobkiem 
85pkt, oraz po raz trzeci pierwsze w Polsce w 
klasyfikacji Uczniowskich Klubów Sportowych. 
Czterech naszych zawodników zakwalifiko-
wało się do Kadry Narodowej na Mistrzostwa 
Świata i Europy (Tadeusz Korzeniewski, To-
masz Domagała, Piotr Antkowiak i Robert Ma-
łyszek). Dzięki wynikom w ubiegłym sezonie, 
pięciu naszych zawodników jest wybranych do 
Kadry Polski w różnych konkurencjach na rok 
2006 zarówno na torze, szosie jak i w przełaju. 
Kadra szkoleniowa naszej sekcji to byli repre-
zentanci Polski w kolarstwie, Robert Taciak, 
Piotr Adamski i Jan Antkowiak. Zawodnicy 
UKS Jedynka, startowali w 2005r. łącznie w 
siedemdziesięciu imprezach w całym kraju. Do 
największych sukcesów można zaliczyć zwy-

cięstwo Roberta Małyszka podczas Pucharu 
Świata w Grudziądzu, oraz dwa tytuły Mistrza 
Polski Moniki Adamskiej. Podczas rozegra-
nych ostatnio Mistrzostw Polski Zrzeszenia 
LZS w kolarstwie przełajowym, nasi zawodnicy 
zdobyli drużynowe Mistrzostwo Polski, nato-
miast szkoły do których uczęszczają zajęły 
kolejno, Technikum Ekonomiczne w Śremie 
Mistrzostwo a Gimnazjum w Kórniku Vice 
Mistrzostwo Polski. Dzięki punktom zdobytym 
przez  zawodników UKS Jedynka, Wielkopol-
ska uplasowała się również na drugim miejscu 
w klasyfikacji województw.

Warto dodać również, że wszyscy nasi 
wychowankowie, którzy skończyli wiek juniora,  
a chcieli się dalej rozwijać zmienili klub i odno-
szą teraz dalsze sukcesy w kategorii seniorów. 
Wszystko to dwudziestojednalatkowie, którzy 
mają już sporo do powiedzenia w dorosłym 
kolarstwie.

Mateusz Taciak jest obecnie Mistrzem 
Polski na torze i v-ce Mistrzem na szosie. Jest 
członkiem Olimpijskiej Kadry Polski, przygoto-
wującej się już do Igrzysk Olimpijskich w Peki-
nie w 2008 roku. Podczas Mistrzostw Europy 
na torze we Włoskiej Florenciolii zajął szóste 
miejsce w wyścigu drużynowym na 4km. 
Zwyciężył m.in. w najpoważniejszym wyścigu 
etapowym dla młodzieżowców w Europie 
Wschodniej, w Memoriale Skopenki         (8 
etapów), Zwyciężył w wyścigu Kalisz – Konin,  
a w jednym z największych wyścigu w Europie 
Zachodniej, Ollympia T’ours (Dookoła Holandii 
– 11 etapów) zajął w klasyfikacji generalnej 
trzecie Miejsce. 

W tej samej Kadrze, tyle że w grupie 
sprintu, jest inny były nasz reprezentant 
UKS Tomasz Schmidt, który jest aktualnym 
Mistrzem Europy Seniorów w Drużynowym 
sprincie Olimpijskim, na ostatnich zawodach 
Pucharu świata w los Angeles w styczniu br. 
zajął 5 miejsce w wyścigu na 1km, natomiast 
w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 
seniorów, zajmuje trzecie miejsce. 

Ponadto sekcja kolarska UKS „Jedynka” 
zorganizowała w 2005 r. na terenie Kórnika trzy 
imprezy Ogólnopolskie, tj. VI Mistrzostwa Wiel-
kopolski w kolarstwie przełajowym,  VIII wyścig 
o Puchar Burmistrza w kolarstwie górskim, VIII 
kryterium uliczne o Puchar Burmistrza oraz 
dwa (27 i 28 z kolei) Wielkie Festyny Rowe-
rowe dla Dzieci. Łącznie podczas tych imprez 
udział wzięło blisko 600-set uczestników. 

Robert Taciak

koMuNikAT:  
ZIMOWE MISTRZOSTWa GMINY 

KÓRNIK W SZachach

Organizator-OSiR Kórnik i MUKS 
„Wieża Kórnicka”. Termin i miejsce:

12.02.2006, świetlica OSiR Kórnik ul 
Leśna 6. Początek o 16:00.  

Tempo gry i system rozgrywek:  
7 rund systemem szwajcarskim,  

15 minut dla zawodnika.
Wpisowe: dzieci i młodzież ucząca się 

2 zł, dorośli 5 zł. Przewidziano
nagrody rzeczowe dla najlepszych

Zapraszam
Ryszard Bartkowiak

doBrY WTSTęP  
W MiSTrZoSTWACh ŚWiATA...
   
...w kolarstwie przełajowym w Holen-

derskiej miejscowości Zeddam, zaliczyli 
zawodnicy UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik 
Tomasz Domagała i Piotr Antkowiak, dla któ-
rych największą przeszkodą tych Mistrzostw 
było ustawienie na starcie. Ze względu na 
bark startów a zarazem punktów w Pucharze 
Świata, nasi zawodnicy ustawiani są na star-
cie prawie na samym końcu, co w kolarstwie 
przełajowym w 90% stawia zawodników w 
przegranej sytuacji. Tak było i tym razem. 
Na pierwszym okrążeniu trasy doszło na 
stromym zjeździe do dużej kraksy, przed 
którą pierwszych 14 zawodników zdążyło 
przejechać, a cała reszta musiała pozostać 
aż najwięksi pechowcy się pozbierają, 
tracąc już na wstępie kilkadziesiąt sekund. 
Nasi zawodnicy później  mozolnie odrabiali 
straty, mijając na każdym okrążeniu po kilku 
zawodników. Na mecie zajęli kolejno Doma-
gała 38 a Antkowiak 45 miejsce. Były to o 
tyle cenne pozycje, bo jako drugie i trzecie 
z Polaków, które liczyły się do klasyfikacji 
drużynowej, w której Polacy zajęli dziewiąte 
miejsce. W wyścigu juniorów wystartowało 74 
zawodników,  a walka wśród blisko 80 tysięcy 
zgromadzonych wzdłuż trasy kibiców była 
niesamowitym przeżyciem i doświadczeniem 
dla naszych młodych zawodników. Z piątki 
Polaków jaka wzięła udział  w tym wyścigu 
najlepszy był zawodnik z Bieganowa, Syl-
wester Janiszewski, który zajął 10 miejsce. 
Mamy nadzieję, że zebrane doświadczenie   
w startach z najlepszymi na Świecie zaowo-
cuje w przyszłości na torze i szosie, bo w 
końcu to jest głównym celem dla naszych 
zawodników, a kolarskie przełaje są jednym 
z etapów przygotowań do bardzo trudnego i 
długiego sezonu letniego. Henryk Schmidt      
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Rodzice kolarzy uhonorowali Państwa Taciaków
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PodSuMoWANiE i iNAugurACjA 

ROZGRYWEK LIGOWYch  
W RaDZEWIE

 W Szkole Podstawowej im. Jana 
Wójkiewicza w Radzewie podsumowano 
Rozgrywki Ligowe Powiatu Poznańskie-
go za rok 2005. Przeprowadzono 13 
turniejów, w których wystartowało 747 
zawodników. W rocznej rywalizacji skla-
syfikowano 405 startujących. Zawodnicy 
reprezentowali 32 miejscowości. Wyniki 
rywalizacji zamieszczano w prasie lokal-
nej, na stronach internetowych i gazetce 
szkolnej. Organizatorem pierwszej edycji 
rozgrywek był UKS „Jedynka Kórnik” 
Sekcja Tenisa Stołowego SKS „Sokół” w 
Radzewie oraz Szkolne Koło Ligi Obrony 
Kraju w Radzewie. 

Poza rywalizacją sportową, baczną 
uwagę zwracano na sprawy wycho-
wawcze. Dla uczestników zawodów 
przygotowano okolicznościowe wysta-
wy związane z rocznicami wydarzeń z 
historii Polski. 

Rozgrywki ligowe w Radzewie to 
najbardziej masowe, cykliczne imprezy 
sportowe naszego powiatu. Zacięta ry-
walizacja trwała do ostatniego turnieju. 
Wyniki sezonu 2005 roku przedstawiają 
się następująco:

Liga Tenisa Stołowego Powiatu  
Poznańskiego (289 startujących)

Kobiety
Szkoły podstawowe
1. Anna Janik – Mosina  
2. Monika Wojciechowska – Poznań
3. Monika Arim – Radzewo  

         Klaudia Nowak – Radzewo  

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
1. Adrianna Drgas – Luboń
2. Sylwia Frackowiak – Trzykolne Młyny
3. Hanna Pietruszyńska – Luboń  

Open
1. Barbara Domańska – Bnin
2. Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny
3. Katarzyna Konieczna – Poznań  

         Marlena Pater – Poznań  
 

Mężczyźni
Szkoły podstawowe
1. Piotr Łowiński – Czempiń
2. Krzysztof Tomczak – Opalenica
3. Adam Makowski – Poznań  

Gimnazja
1. Adam Pastuszko – Luboń
2. Marcin Mulkowski – Śrem
3. Michał Tykarski- Poznań   

 
Szkoły ponadgimnazjalne
1. Piotr Szczudło – Poznań
2. Marcin Walczak – Śrem
3. Miłosz Tomczak – Śrem  

 
Do lat 40
1. Sebastian Wołejnio – Bukowiec
2. Daniel Welke – Poznań
3. Stefan Bartkowiak – Śrem

Powyżej 40 lat
1. Bold Togos – Luboń
2. Jerzy Kiedrowicz – Poznań
3. Janusz Tomczak – Opalenica  

Liga Strzelecka Powiatu Poznańskiego 
(232 startujących) 

Kobiety
Do 18 lat
1. Hanna Pietruszyńska – Luboń
2. Sylwia Frąckowiak – Trzykolne Młyny
3. Paulina Dryer – Radzewo  

 
Powyżej 18 lat
1. Halina Hajdrych – Śrem
2. Olga Stelmach – Kórnik
3. Iwona Krzyżaniak – Dworzyska  

Mężczyźni
Do 18 lat
1. Adrian Dryer – Radzewo
2. Sławomir Kempiński – Czempiń 
3. Przemysław Jóskowiak – Radzewo 

Powyżej 18 lat
1. Lech Stencel – Kórnik 
2. Marian Litka – Bnin
3. Marek Serwatkiewicz – Dziecmierowo 

Liga rzutu Lotka Powiatu  
Poznańskiego (226 startujących)

Kobiety
Do 18 lat
1. Adrianna Drgas – Luboń
2. Hanna Pietruszyńska – Luboń
3. Paulina Dryer – Radzewo  

 
Powyżej 18 lat
1. Olga Stelmach – Kórnik
2. Monika Rybak – Koanrskie
3. Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny 

Mężczyźni
Do 18 lat
1. Jacek Grzybek – Radzewo
2. Marcin Tomczak – Opalenica
3. Dariusz Rybak – Konarskie  

Powyżej 18 lat
1. Stefan Bartkowiak – Śrem
2. Marek Serwatkiewicz – Dziećmierowo
3. Marian Litka – Kórnik   

Stający na podium odebrali puchary 
i statuetki ufundowane przez Starostę 
Poznańskiego Jana Grabkowskiego, 
oraz zestawy upominków powiatowych 
przygotowane przez Wydział Integracji 
Europejskiej, Promocji i Kultury Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu. Nagrody 
wręczali prowadzący rozgrywki Mirosław 
Grzybek, Eugeniusz Rybak, Iwona 
Krzyżaniak, Lech Stencel, Krystyna 
Kiełpińska. Nagrodzeni wysłuchali fanfar 
i oklasków licznie zgromadzonych za-
wodników i kibiców w sali przyozdobionej 
narodowymi, powiatowymi i kórnickimi 
flagami. 

Za całoroczny trud pracy społecznej 
pragnę podziękować w/w oraz Jolan-
cie Walczak, Krystynie Jareckiej, Zofii  

Ratajczak, Elzbiecie Gajewskiej, Danu-
cie Przybył, Magdalenie Woźniak, Mie-
czysławowi Janikowi oraz rzeszy wolon-
tariuszy pomagającej w przygotowaniu  
i przeprowadzeniu zawodów. 

Pragnę serdecznie pogratulować tym, 
którzy zajęli medalowe miejsca oraz tym, 
którzy brali udział w zawodach prze-
prowadzonych w sportowej i przyjaznej  
i rodzinnej atmosferze. 

Za przekazane środki ,  nagrody 
rzeczowe i upominki oraz pomoc orga-
nizacyjną dziękuję Staroście Powiatu 
Poznańskiego Janowi Grabkowskiemu, 
Przewodniczącemu Rady Powiatu Po-
znańskiego Grzegorzowi Wasielewskie-
mu, Bankowi Spółdzielczemu w Kórniku, 
Firmom: T.M. Małeccy z Kórnika, Surówki 
Grześkowiak z Kórnika,  Spółdzielni 
Uczniowskiej „Dorotka” przy SP w Ra-
dzewie.

W dniu podsumowania rozgrywek 
zainaugurowano jednocześnie rozgryw-
ki drugiej edycji Rozgrywek Ligowych 
Powiatu Poznańskiego Turniejem Kar-
nawałowym.

Za organizatorów
Marek Serwatkiewicz

UWaGa ! UWaGa!
 

gimnazjum w robakowie i świetlica 
socjoterapeutyczna organizuje  

kolejny turniej piłki nożnej halowej.
 

23 lutego [czwartek] drugi tydzień 
ferii zimowych w sali gimnazjum 
odbędzie się turniej piłkarski od 

godziny 9.00.
 

Rozgrywki toczyć się będą w dwóch 
grupach wiekowych: szkoły podsta-

wowe i gimnazja
 

Drużyny mogą liczyć 3 zawodników 
2 rezerwowych. System rozgrywek 
będzie uzależniony od ilości zgło-

szonych drużyn.
 

Zgłoszenie - sekretariat szkoły tel. 
061 8171-172

do momentu rozpoczęcia turnieju.
 

Organizator
PAWEŁ PAWLACZYK
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ChroNiĄ i uPiękSZAjĄ

drzwi zewnętrzne to wizytówka 
naszego prywatnego królestwa i 
gwarancja bezpieczeństwa. dostęp-
ny obecnie na rynku szeroki wybór 
możliwości pozwala na połączenie 
najważniejszych ich zalet - trwałości 
z niezwykłą estetyką.

Najważniejsze dla klienta innowacje 
dotyczące drzwi zewnętrznych stosuje 
się do ochrony przeciw włamaniowej.  
Konstrukcje wzmacniające montuje 
się wewnątrz drzwi. Są to specjalne 
wypełnienia, wzmocnienia ramiaków, 
ukryte wewnątrz wzmocnienia oraz 
najnowocześniejsze systemy zasuw. 

Często także w zewnętrznej warstwie, 
schowane dyskretnie pod ozdobną 
warstwą wyciszającą, znajdują się do-
datkowe wzmocnienia konstrukcyjne. 
Jednocześnie zamiast tradycyjnej płyty 
wiórowej, producenci coraz częściej 
używają wytłoczków z włókna szklane-
go. Jako wypełnienie stosuje się wów-
czas twardą piankę poliuretanową. Ta-
kie drzwi, pomimo szeregu wypełnień i 
wzmocnień, wyglądają równie dostojnie 
jak tradycyjne drewniane.  Standardowo 
bejcowane są na kolory : dąb, wiśnia, 
orzech, ciemny orzech, następnie są la-
kierowane. Mogą być również malowa-
ne farbami kryjącymi, na dowolny kolor, 
według gustów klienta. Taką możliwość 
daje np firma Pol-Skone, producent 
drzwi zewnętrznych dostępnych w kilku 
różnych modelach. 

Pol-Skone oferuje także drzwi ze-
wnętrzne przeszklone. Zastosowano 
w nich dwuszybowy antywłamaniowy 
pakiet w zespoleniu z szybą ornamento-
wą, która może być na życzenie klienta 
barwiona i refleksyjna. Takie drzwi 
wyróżniają się współczynnikiem izola-
cyjności cieplnej oraz współczynnikiem 
przenikalności powietrza. 

Standardem przy zakupie drzwi jest 
obecnie zamek listwowy wielopunktowy 
w okuciach, a także ościeżnica oraz 
próg. Zarówno drzwi z oferty Pol-Skone, 
jak też wiele innych modeli, można ku-
pić w Składach budowlanych VoX w 
Poznaniu przy ulicy głogowskiej 216 
oraz przy ulicy Św. Michała 100. Dar

REKLaMY

PORADNIK
BUDOWLANY
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SChodY ZdoBiĄ

W standardzie wykonania mieszkania 
najczęściej mamy schody żelbetowe. Nie 
wyglądają one efektownie, ale dają wiele 
możliwości przy wyborze materiałów 
wykończeniowych. 

W  przypadku takich schodów wykoń-
czenia wymagają wszystkie części stopni: 
poziome płaszczyzny, czyli stopnice, 
pionowe - podstopnice oraz cokoły - frag-
menty ścian położone bezpośrednio nad 
stopniami. Stopnice muszą być pokryte ma-
teriałem odpornym na ścieranie, natomiast 
podstopnice, o które najczęściej uderzamy 
czubkami butów, materiałem odpornym na 
uderzenia.

Na wybór materiału ma przede wszyst-
kim wpływ miejsce, w jakim się schody 
znajdują. Drugim ważnym elementem 
jest sposób wykończenia podłogi na obu 
kondygnacjach. Schody można wykończyć 
drewnem, kamieniem naturalnym, płytkami 
ceramicznymi lub wykładziną. Stopnie o 
prostych i równej wielkości schodkach 
możemy wykończyć prawie każdym ma-
teriałem. Do wykończenia stopni, które np. 

zakręcają należy unikać materiałów wyma-
gających przycinania. Głownie z przyczyny 
mało estetycznego wyglądu stopni oraz 
dużych strat materiału. 

Jeśli mamy w domu małe dzieci lub 
osoby starsze, schody powinny być wy-
kończone materiałem możliwie jak najlepiej 
amortyzującym upadki. Należy tez pamię-
tać, że materiały wykończeniowe dają różne 
rodzaje dźwięków podczas użytkowania. 
Dlatego jeśli są to schody wewnętrzne, 
łączące salon z antresolą, należy użyć 
możliwie najbardziej cichego w użytkowaniu 
materiału. Wykładzina i drewno pochłaniają 
dźwięki, natomiast kamień i płytki ceramicz-
ne dają czasami mocne odgłosy kroków. 

Jeśli nie zakończyliśmy jeszcze wy-
posażania domu, weźmy pod uwagę, że 
podczas wnoszenia mebli schody mogą 
się zniszczyć. Do wykończenia stopni nie 
należy wtedy używać miękkich gatunków 
drewna czy łatwo niszczących się wykła-
dzin. dobór odpowiedniego materiału 
do wykończenia schodów doradzą spe-
cjaliści ze Składów budowlanych VoX 
w Poznaniu przy ulicy głogowskiej 216 
oraz przy ulicy Św. Michała 100. Ra

NIEDOcENIONE DREWNO

Stan okien w większości polskich 
mieszkań pozostawia wiele do życzenia. 
Wymieniamy okna, aby w mieszkaniu było 
ciepłej, ciszej, bardziej estetycznie. Liczy-
my na oszczędności w zużyciu energii 
potrzebnej do ogrzania naszego domu. 

Utrwalone powszechnie przekonanie o 
wyższości okien plastikowych nad drewniany-
mi powoduje, że w takiej sytuacji sięgamy po 
okna wykonane z PCV. Zakup nowych okien 
to poważna inwestycja na lata, dlatego po-
winniśmy szczególnie starannie dokonać ich 
wyboru. Powszechnie uznaną zaletą okien z 
PCV jest ich wysoka szczelność. Ta zaleta 
może jednak okazać się uciążliwą wadą. Zbyt 
duża szczelność prowadzi  do zawilgocenia 
pomieszczeń i rozwoju grzybów. W razie 
pożaru, okna z PCV, mimo iż są niepalne, 
wydzielają toksyczne związki. Plastikowe 
ramy mają właściwości elektrostatyczne- 
przyciągają kur,z a co za tym idzie wymagają 
częstszego mycia. Plastik używany do ich wy-
robu rozszerza się pod wpływem temperatury, 
w razie nieumiejętnej instalacji okna może 
to skutkować zakleszczaniem się skrzydeł 
okna bądź prowadzić do pęknięć szyb. Dłu-
gotrwałe wystawienie na działanie promieni 
słonecznych niskiej jakości tworzywa PCV 
skutkuje nieodwracalnymi odbarwieniami. 
Wreszcie nie każdemu musi odpowiadać 
zimny i niezbyt elegancki plastik.

Dobrą odpowiedzią na wady okien z PCV 
są okna drewniane. Posiadają one szereg 
zalet, o których warto pamiętać. Drewno 
jest materiałem naturalnym, bezpiecznym, 
niewydzielającym  szkodliwych substancji. 
Gwarantuje lepsze właściwości izolacyjne niż 
PCV. Dzięki użyciu  klejonego drewna, okna 
zeń wytworzone są odporne na paczenie. 
Ramy wykonane z drewna charakteryzują 
się dużą stabilnością i wytrzymałością. 
Drewno na okna powinno być dobrej jakości 
- bez sęków i pęcherzy żywicy. Słusznym 

rozwiązaniem jest wybór sprawdzonego 
i uznanego na rynku producenta, jak na 
przykład firmy Sokółka czy  Pol-skone. Przy 
zastosowaniu odpowiednich farb zachowamy 
widoczny rysunek słojów drewna, czego nie 
zastąpi nawet najlepsza okleina. Wybierając 
okna drewniane nie zamykamy sobie drogi 
do zmian koloru ramy. Zależnie od aranzacji 
wnętrza możemy dobrać odcień ramy. Okna 
drewniane, mimo iż nie przyciągają kurzu, 
wymagają większej ilości zabiegów konser-
wacyjnych. Raz na 5 do 8 lat konieczne jest 
malowanie okna. Drewno jest materiałem 
bardziej eleganckim, nieco droższym od 
plastiku. Niezastąpione jest przy wymianie 
okien w budynkach zabytkowych. Nie jest to 
materiał wolny od wad, lecz godny uwagi ze 
względu na swe niewątpliwe zalety. Szczegó-
ły dotyczące doboru okien, ich montażu i 
zabezpieczeń można uzyskać od specja-
listów w Składach budowlanych VoX w 
Poznaniu przy ulicy głogowskiej 216 oraz 
przy ulicy Św. Michała 100. Raw
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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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 1/2006: „JAKA ZIMA TAKIE LATO”. 
Nagrodę książkową otrzyma p. doroTA MiChAŁkiEWiCZ z Kórnika.  

GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

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

Materiały prosimy dostarczać  
do 17-go lutego 2006 r.

ROZRYWKa

Poziomo: 1) miasto partnerskie Kórnika 
w Niemczech, 7) szkic literacki, 8) gałąź 
przemysłu zajmująca się wyprawianiem 
skór, 9) jedna czwarta podstawy stołu, 12) 
wkład wielorybów do walki z krzywicą, 15) 
przyszła do woza, 16) 31 stycznia 2007 r., 
18) prezes Kórnickiego Przedsiębiorstwa 
Autobusowego „Kombus”, 20) znawca bu-
dowy organizmów, 21) część należności, 
22) został wygnany z raju, 23) niemodny 
napój alkoholowy, 26) przegrał wybory 
prezydenckie z Lechem Kaczyńskim, 30) 
kobieta spacerująca podczas snu, 31) stolica 
Azerbejdżanu, 32) sołtys Dachowej.  
Pionowo: 1) Kórnicki Klub Łowiecki, który 
niedawno obchodził jubileusz siedemdzie-
sięciolecia istnienia, 2) filtr organizmu, 3) 

biały opad atmosferyczny, 4) stan radości, 
zachwytu, 5) reklama świetlna, 6) sąsiad 
Holendra, 10) przełożony opactwa, 11) imię 
Chaczaturiana, 13) dla rolnika lub aktora, 
14) pole, łan, 15) Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy Niepełnosprawnym Intelektual-
nie i Ruchowo, 16) bije waleta, 17) ubiór 
adwokata, 18) element kraty, 19) wartości 
i obyczaje grupy ludzi, 24) jedna z małp, 
25) kolor tkanin wojskowych, 27) góry na 
granicy Europy i Azji, 28) „Kotwica” Kórnik, 
29) jedno ze zbóż.

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






