DWUTYGODNIK * ROK XIX * 24 LUTEGO 2006 * NR 4 (240) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ

LINIA WYSOKIEGO
NAPIĘCIA
Konflikt interesów lokalnych społeczności
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Fot. Łukasz Grzegorowski – Słupy już stoją w Dziećmierowie

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
zaprasza na sesję naukową

Markowy sklep

„Second hand”
Zachodnia odzież z drugiej ręki

PRZY ZAKUPIE BONIFIKATA

Biernatki, ul. Główna 5

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA
ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO
DLA OSP W KAMIONKACH

SPOTKANIE BURMISTRZÓW GMINY
MOSINA I GMINY KÓRNIK

W dniu 3 lutego br. wiceburmistrz
Hieronim Urbanek wraz z komendantem
OSP w Kórniku Leszkiem Orlewiczem i komendantem OSP w Kamionkach Leszkiem
Walkowiakiem udali się do Urzędu Miasta w
Zbąszyniu, gdzie dokonali oficjalnego zakupu samochodu strażackiego, który dotychczas użytkowany był przez tamtejszą Straż
Pożarną. Samochód ten zakupiony został z
przeznaczeniem dla jednostki OSP w Kamionkach i jeszcze tego samego dnia został
on dostarczony do Kórnika. Z kolei, w dniu 9
lutego nastąpiło oficjalne przekazanie tego
samochodu jednostce OSP w Kamionkach.
W przekazaniu udział wzięli burmistrz Jerzy

W dniu 9 lutego br. w Urzędzie Miasta
i Gminy Mosina odbyło się spotkanie
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego z
burmistrzem Mosiny – p. Zofią Springer,
a dotyczyło ono przebiegu linii elektroenergetycznej w gminie Mosina. W
wyniku rozmów prowadzonych podczas
tego spotkania sformułowano wspólne
stanowisko obu gmin w omawianej
sprawie. Uzgodniono propozycję nowego
przebiegu linii w miejscowości Daszewice (gmina Mosina), co jednocześnie
spowoduje jej oddalenie od osiedla Przy
Lesie w Kamionkach. Burmistrzowie
obu gmin zaproponują Polskim Sieciom
Elektroenergetycznym wypracowane
rozwiązanie, ponieważ będzie ono
znacznie tańsze od tego, które ustaliło
wcześniej PSE.
SPOTKANIE KOMISJI
MIESZKANIOWEJ GMINY KÓRNIK

Lechnerowski, wiceburmistrz Hieronim
Urbanek, Komendant Ochotniczej Straży
Pożarnej Leszek Orlewicz oraz Prezes Zarządu OSP Piotr Plewka. Kluczyki do wozu,
w obecności innych strażaków, odebrał p.
Leszek Walkowiak.
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZANIA CERTYFIKATÓW „WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ”
W dniu 8 lutego br. w Zamku Kórnickim
odbyła się uroczystość wręczania Certyfikatów „Wielkopolska Jakość” przyznawanych
przez Wielkopolski Instytut Jakości, który
działa w ramach Unii Wielkopolan. Władze
gminy na uroczystości reprezentował wiceburmistrz Hieronim Urbanek. Wyróżniono 23
firmy, pośród których znalazło się Przedsiębiorstwo Nasienne SELECTA z Robakowa.
Przedsiębiorstwo otrzymało wyróżnienie
za dbałość o parametry jakościowe oferowanych nasion, warzyw i kwiatów oraz za
wysoki standard obsługi klientów. Z okazji
tego wyróżnienia gratulacje i życzenia Firmie
przekazał samorząd kórnicki.

kórniczanin nr 4/2006

W dniu 9 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie komisji mieszkaniowej
powołanej przez burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego, w związku z zamiarem
oddania do użytku w czwartym kwartale roku 2006 budynku mieszkalnego
w Dziećmierowie. Podczas spotkania
członkowie komisji zapoznali się z aktualną sytuacją mieszkaniową w gminie,
przeanalizowali również szczegółowo
ponad 80 wniosków mieszkańców gminy
o przyznanie mieszkania komunalnego.
W skład komisji wchodzi dwoje radnych, przedstawiciele spółki WODKOM,
przedstawiciele OPS oraz inspektor ds.
gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie
Miejskim
FORUM EKOLOGICZNE W POZNANIU
W dniu 15 lutego br. w Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się
Forum Ekologiczne, w którym udział
wzięli burmistrz Jerzy Lechnerowski, radny Janusz Wojtuś i Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Antoni
Kalisz. Spotkanie to dotyczyło budowy
spalarni dla miasta Poznania. Proces
inwestycyjny związany z budową spalarni
jest jednym z elementów wpisanych w
program gospodarki odpadami.

Jerzego Lechnerowskiego uwzględniono
wyłącznie odsunięcie przebiegu linii o ok.
180-200m na wysokości osiedla Długiego w Kamionkach. Pozostałe wnioski,
dotyczące oddalenia linii od osiedla Przy
Lesie w Kamionkach i zmiany jej przebiegu między Borówcem a Mościenicą,
uznano za niemożliwe do zrealizowania,
gdyż spowodowałyby one znaczne wydłużenie procesu inwestycyjnego.
CENTRUM SPORTOWOREKREACYJNE W KÓRNIKU
W dniu 14 lutego br. w Urzędzie
Miejskim odbyło się spotkanie urzędników zaangażowanych w opracowywanie
projektu budowy Centrum SportowoRekreacyjnego w Kórniku. Na spotkaniu
tym, omawiano przede wszystkim sprawy
związane z Regulaminem Konkursu na
wspomniany projekt, jak i zakres prac,
które miałyby złożyć się na całą inwestycję. Rozmowy te prowadzone są w
perspektywie ubiegania się o refundację
części kosztów inwestycyjnych z funduszy unijnych. Ustalono również terminarz
podejmowania określonych działań,
prowadzących do tego, by komplet dokumentacji został w pełni przygotowany
do końca bieżącego roku.
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
W SPRAWIE PRZEBIEGU LINII
ELEKTROENERGETYCZNEJ
W dniu 20 lutego br. w Biurze Rady
odbyło się spotkanie dotyczące przebiegu linii elektroenergetycznej. Na spotkanie burmistrz zaprosił przedstawicieli
wszystkich grup protestujących przeciw
różnym propozycjom PSE w tej sprawie.
Celem spotkania była próba znalezienia
kompromisu w zakresie przebiegu linii.
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek przedstawił wyniki spotkania PSE z radnymi,
które odbyło się 9-go lutego. Z kolei na
spotkanie 20-go lutego przybyło kilkadziesiąt zainteresowanych osób. Były
głosy, które w zdecydowany sposób opowiadały się za pozostawieniem linii „na
starej trasie”. Spotkanie wykazało, iż są
duże rozbieżności w stanowiskach doty-

SPOTKANIE WŁADZ GMINY
Z PRZEDSTAWICIELAMI PSE
W dniu 9 lutego br. w ratuszu w Bninie odbyło się spotkanie przedstawicieli
PSE z radnymi i władzami gminy Kórnik.
Goście bardzo szczegółowo omówili
swoje zamierzenia dotyczące inwestycji
na terenie naszej gminy. Spośród propozycji przedłożonych przez burmistrza

czących przebiegu linii i nic nie wskazuje
na to, by dało się osiągnąć porozumienie.
Propozycję uchwały Rady Miejskiej w tej
sprawie przedstawi burmistrz, natomiast
ostateczne stanowisko w sprawie uchwalenia przebiegu linii będzie należało do
radnych. Sławomir Hinc
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Bez wyjścia
20 lutego doszło do kolejnego spotkania
władz samorządowych z mieszkańcami zainteresowanymi przebiegiem czterotorowej
linii wysokiego napięcia 2x400kV + 2x200kV.
Bodźcem do dyskusji było usztywnienie
stanowiska władz PSE, które na spotkaniu z
samorządowcami przedstawiły dwa możliwe
warianty przebiegu – wersję roboczo nazwaną „trasą C” oraz powrót na trasę istniejącej
linii wysokiego napięcia na całej długości
przebiegu (patrz mapa).
Dyskusje mieszkańców podsumować
można stwierdzeniem, że żaden przebieg
nie zadowala wszystkich a żonglowanie
kolejnymi propozycjami zawsze pozostawia liczną grupę w poczuciu tragicznej
krzywdy.
Długa i wytrwała walka Stowarzyszenia
„Lasem 1000” zmusiła inwestora do rozważenia obejść osiedli w Kamionkach i Borówcu. Linia przebiegać miała lasem, choć w
kilku wariantach odległości od zabudowań.
Działania „Lasem 1000” były skuteczne
lecz ich wyniki, negocjowane „kompromisy”
odpowiadały czasem tylko części mieszkańców. Ci mieszkający „pod lasem”, oddaleni
znacznie od starej linii teraz mieli mieszkać w
pobliżu nowej. Pomóc miało jeszcze większe

c

oddalenie w głąb lasu. W wersji najbardziej
odpowiadającej „stowarzyszeniu” i mieszkańcom Kamionek linia biegła głęboko w
lesie. Cóż jednak z tego, skoro zbliżała się
znacznie do Mościenicy a gigantyczne słupy stanąć miały na prywatnych działkach,
bezpośrednio koło domów mieszkańców
Borówca przy ulicy Kempingowej. Protest
mieszkańców tej części Borówca i Mościenicy opierają się między innymi na argumencie, że największymi beneficjentami działań
„Lasem 1000” są właściciele nieruchomości
obok starej linii, którzy dostali odszkodowania (wypłatę odszkodowań potwierdza PSE)
lub kupili ziemię za bezcen, a po przeniesieniu problemu „pod domy innych” ich majątki
zyskają na wartości.
W całej tej sytuacji inwestor wykorzystuje
swoja silną pozycję, którą ma miedzy innymi
ze względu na uzyskanie pozwolenia na
budowę po starej trasie. Dziwi fakt, że negocjacje PSE nie przebiegały kompleksowo,
ale osobno w Gminie Mosina a osobno w
Gminie Kórnik, co owocowało dziwnymi
„zawijasami” proponowanych przebiegów
linii przy granicy obu gmin. Bardziej zrozumiały jest aspekt ekonomiczny brany pod
uwagę w wyborze rozwiązań. Jak podaje
PSE obecnie proponowany przebieg „C”
jest o 14 milionów złotych droższy, a odrzucony wariant „maksimum” promowany

przez „Lasem 1000” pociągnął by za sobą
wydatek kolejnych 11 milionów (w sumie
więc 25 mln).
Podczas spotkania 20 lutego wiceburmistrz Hieronim Urbanek próbował katalizować powstanie grupy złożonej z przedstawicieli każdej zainteresowanej społeczności,
by spróbować wspólnie wybrać „mniejsze
zło” i razem wymóc na PSE jeszcze inny
przebieg. Ze względu na rozbieżności interesów grupa taka nie powstała. Jedna z gazet
napisała, że na porozumienie jest czas do
kwietnia – lecz w rzeczywistości czasu tego
już nie ma, gdyż procedura uchwalania planu
zagospodarowania wymaga już teraz decyzji
burmistrza a potem radnych.
Burmistrz dokonać będzie musiał trudnego wyboru przebiegu, który umieszczony
w proponowanym planie wyłożony będzie
do publicznego wglądu. Na końcu procesu
zagłosują radni...
W Dziećmierowie nowe słupy już stoją.
Tam, podobnie jak w Skrzynkach nie było
protestów, przynajmniej na taką skale jak w
Borówcu, Kamionkach i Mościenicy.
Inwestor stawia sprawę jasno – przebieg
„C” lub przebieg po starej linii. Jedynym
rozwiązaniem, który zadowoliłoby wszystkich mieszkańców byłoby odstąpienie
w ogóle od tej budowy – ale to wydaje się
nie realne. ŁG
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WIEŚCI SOŁECKIE
Czmoniec
Sołtys Zbigniew Tomaszewski na
drugi tydzień zimowych ferii przygotował
dla dzieci z Czmońca oraz Radzewa
ciekawe wycieczki. We wtorek w sumie
50 młodych ludzi z opiekunami (20 z
Radzewa i 30 z Czmońca) pojechało do
Wielkopolskiego parku Narodowego. W
środę w świetlicy Czmońcu został zorganizowany konkurs rysunkowy na temat
tego, co dzieci widziały poprzedniego
dnia. W czwartek dzieci pojechały do
osady traperskiej „Wataha północy” w
Owińskach, gdzie miały okazję przejechać się zaprzęgami powożonymi przez
psy husky. W piątek w zajeździe „Marzymięta” odbywać się będzie zakończenie
tych półkolonii, na którym wręczone
zostaną nagrody ufundowane przez
radnego Janusza Wojtusia za konkurs
rysunkowy. Przejazd na wycieczki został
sfinansowany przez OPS – kierownika
Bożenę Kiełtyka.
SPROSTOWANIE
W wymienianych w ostatnim numerze
Kórniczanina inwestycjach przewidzianych do
realizacji w budżecie Gminy Kórnik na 2006r.
zabrakło projektu drogi Robakowo – Dachowa Nowina – Szczodrzykowo. Wszystkich
zainteresowanych uspokajamy – projekt
jest przewidziany do realizacji - na ten cel
przeznaczono 50 tys. zł. Droga nie znalazła
się w materiałach jakie dostarczono nam do
publikacji przez przeoczenie.
W materiale dotyczącym planów wprowadzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu
umieściliśmy mapkę, która powstała na podstawie innej mapy – jak się okazało pełnej nieścisłości i błędów. Tak dla przykładu w miejscu
gdzie mieści się Zwierzyniec widnieje nazwa
L. Czołowo, która powtórzona jest również w
innym miejscu, brakuje będącego w zaniku
Jeziora Borówieckiego, pokazany przebieg
planowanej obwodnicy ma się nijak do obecnych projektów tej drogi itd. Jak zauważył
jeden z czytelników Jezioro Skrzynki Duże
powinno nazywane być Jeziorem Wrońskim.
Serdecznie przepraszamy za oparcie naszej
mapy na „bublu”, jednocześnie wyrazić należy
potrzebę wydania ogólnodostępnej mapy
terenów Gminy Kórnik, która uwzględniałaby
zarówno poprawne nazewnictwo jak i liczne
zmiany jakie w ostatnich latach dokonały się w
krajobrazie urbanistycznym i drogowym. ŁG

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.
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Czołowo
W grudniu została załatana żużlem
dziura i przez to utwardzona nawierzchnia na drodze Czołowo-Bnin. Przedsięwzięcie to sfinansowano częściowo
z środków gminnych, częściowo z
sołeckich. Sołtys Jan Nowak informuje,
iż za resztę ubiegłorocznych funduszy
sołeckich w tym roku zakupiono drzwi i
okno do świetlicy, które zostaną wprawione jak się ociepli.
Konarskie
Sołtys Józef Bartkowiak mówi, że
jest czynna świetlica wiejska, która
opiekuje się Barbara Rybak. Świetlica
jest bardzo dobrze wyposażona - znajduje się w niej bilard, stół do tenisa
stołowego, telewizor, różne gry dla
dzieci i młodzieży. Sołtys podkreśla, że
należałoby zrobić remont tego budynku
– przede wszystkim zainstalowć ogrzewanie gazowe.

Prusinowo
Sołtys Piotr Duszczak informuje, iż w tym
roku jest zaplanowane wykonanie projektu i
budowa chodnika na odcinku 1 km. Nie wiadomo jednak czy wystarczy środków na całe
przedsięwzięcie.
Robakowo-Osiedle
Stan dróg w Robakowie-Osiedlu to ciągła
bolączka jego mieszkańców. Sołtys Alina
Staniecka Wilczak stwierdza, że cały czas czekają oni na remont Trasy Katowickiej, z której
pochodziłby zerwany asfalt na utwardzenie
robakowskich dróg. W tej sprawie niedawno
wiceburmistrz Hieronim Urbanek wysłał pismo
do dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Warszawie – Kazimierza Bałęcznego.
W piśmie wiceburmistrz przypomina o tym, że
w planach jest przeznaczenia zdartego asfaltu
na potrzeby Robakowa-Osiedla. Ile ulic udałoby się w ten sposób utwardzić, będzie zależne
od ilości pozyskanego asfaltu. Sołtys Alina
Staniecka Wilczak podkreśla, że wykonanie
nawierzchni dróg byłoby najlepszym podsumowaniem, ukoronowaniem kadencji.
Oprac. Robert Wrzesiński

Przedszkole w Szczodrzykowie
62-035 Kórnik, ul Dworcowa 11, tel. (0-61) 8171-827

PRZEDSZKOLE w SZCZODRZYKOWIE
zaprasza rodziców wraz z dziećmi na

DRZWI OTWARTE
w dniu 11 marca 2006 r. o godz. 10.00.
Prowadzimy zapisy do przedszkola w dniach od 1 do 31 marca
na rok szkolny 2006/2007.

Strażackie akcje
Kórniccy strażacy wzięli udział
w kolejnych trzech akcjach. 6-go lutego
gasili pożar szopki na terenie tartaku
w Gądkach. 10 lutego zabezpieczali
miejsce wypadku na Trasie Katowickiej.
12 lutego musieli ugasić dwa pojemniki
– na makulaturę i szkło w Gądkach przy
tartaku. RW

Najbliżsi pożegnali zmarłych w miesiącu styczniu 2006r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ogórkiewicz Marian lat 75 z Dachowy
Kupiecka Emilia lat 55 z Runowa
Haremza Leokadia lat 88 ze Szczytnik
Kujawa Irena lat 72 z Kórnika
Jachnik Tomasz lat 54 z Kórnika
Roszak Kazimierz lat 91 z Pierzchna
Opr. Janina Nowicka

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 12 marca 2006 r.
wywieszone zostały niżej wymienione wykazy dotyczące sprzedaży:
- 3 lokali mieszkalnych w budynku położonym w Borówcu przy ul. Głównej 4
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
- 3 lokali mieszkalnych w budynku położonym w Kórniku przy ul. Prowent 5
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
- 16 nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku, przeznaczonych
pod budowę garaży, zbywanych w drodze przetargu ustnego.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 204, tel. (0-61) 8170411
wew. 675



Z URZĘDU

Zarządzenie Nr 13 /2006
Burmistrza
Gminy Kórnik
z dnia 20 lutego 2006
w sprawie: przyznania dotacji w roku
2006 na realizację zadań publicznych
Gminy w zakresie oświaty i wychowania,
edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy
społecznej, pozostałych zadań z zakresu
pomocy społecznej, administracji publicznej zleconych przez Gminę do realizacji
organizacjom pozarządowym
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz.
1441 ), w związku art. 11 ust. 1 pkt. 2 i ust.
2 , art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.
873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 , z 2005r. Nr
155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1462 , Nr 249, poz. 2104 ) oraz rozdziału 5 pkt 1-5 załącznika do uchwały Nr
XLVII/510//2005 Rady Miejskiej w Kórniku z
dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kórnik z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w 2006 roku, Burmistrza Gminy
Kórnik zarządza , co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotacje dla organizacji
pozarządowych realizujących zadania zlecone przez Gminę według załącznika do
niniejszego Zarządzenia.
§ 2.Wykonanie Zarządzenia w zakresie
: sprawowania kontroli merytorycznej nad
realizacją zadań publicznych, powierza się
Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury,
Sportu i Polityki Społecznej, sprawowanie
kontroli finansowej Kierownikowi Referatu
Gospodarki Finansowej Urzędu Miejskiego
w Kórniku
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie
z dniem podpisania.
		

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 13 /2006 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 20 lutego 2006
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzonego otwartego
konkursu ofert z zakresu:
Oświaty i wychowania dzieci i młodzieży
Kwota przyznana na
realizację zadania

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

1

Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”
ul. St. Kwaśniewskiego 2 62-020 Swarzędz

Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie
matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żabka” i dla
uczniów gimnazjów „Złota Żaba” 2005/2006 (XIII Edycja)

2

Towarzystwo Samorządowe,
ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

Organizacja Konkursów Towarzystwa Samorządowego

1 500,00 zł

700,00 zł

Edukacyjnej opieki wychowawczej
Kwota przyznana na
realizację zadania

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

1

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Wypoczynek letni poza Kórnikiem dla dzieci i młodzieży
skierowanych przez OPS pedagogów szkolnych i inne organizacje
realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej

19 800,00 zł

2

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”, ul. Mościenica 14, 62-035 Kórnik

Organizacja turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy

15 000,00 zł

3

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd MiejskoGminny, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Jednodniowe wycieczki autokarowe – Łomnica miejsca poległych
kórniczan, Gołuchów – Muzeum Leśnictwa

1 410,00 zł

4

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”, ul. Mościenica 14, 62-035 Kórnik

Zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych i
wypoczynkowych

1 300,00 zł

5

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im.
Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku

Wycieczka integracyjno-wypoczynkowa do Pobierowa

2 300,00 zł

6

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im.
Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku

Jednodniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Kołobrzegu

1 500,00 zł

7

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im.
Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku

Jednodniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Świnoujścia

2 300,00 zł

Pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej
Kwota przyznana na
realizację zadania

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

1

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”, 62-035 Kórnik, ul. Mościenica 14

Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kórnik
zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych

6 208,00 zł

2

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej, 62-035
Kórnik, Pl. Niepodległości 1

Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kórnik
zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych

9 792,00 zł

3

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”, 62-035 Kórnik, ul. Mościenica 14

Organizacja spotkań integracyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych
niepełnosprawnych

1 000,00 zł
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Z URZĘDU
Administracji publicznej (ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA RZECZ INTEGRACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCi LOKALNYCH)
Kwota przyznana na
realizację zadania

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

1

Stowarzyszenie Senior, Borówiec, 62-023 Gądki, ul.
Szkolna 2

Wycieczka nad morze Sarbinowo

2 000,00 zł

2

Stowarzyszenie Senior, Borówiec, 62-023 Gądki, ul.
Szkolna 2

Wycieczka krajoznawcza w Bieszczady

2 000,00 zł

3

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd MiejskoGminny, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Turnus rehabilitacyjno-zdrowotny dla seniorów

2 000,00 zł

4

Związek Kombatantów R.P. i B.W.P.,
Koło Miejsko-Gminne, 62-035 Kórnik, ul. Kuśnierska 7

Wczasy wypoczynkowo-lecznicze w Międzyzdrojach w okresie od 1-30
września 2006r. dla członków Zw. Komb. i podopiecznych

2 000,00 zł

5

Koło Łowieckie nr 73 „Kogut”, 62-035 Kórnik,
ul. Średzka 20

Organizowanie poprzez aktywizację młodzieży szkolnej działań w
zakresie ochrony środowiska i propagowanie gospodarki łowieckiej w
zakresie hodowli zwierzyny dziko żyjącej na terenie gminy

2 000,00 zł

6

Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego, Koło Gminne Kórnik

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla rolników i członków władz
sołeckich

1 300,00 zł

7

Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego, Koło Gminne Kórnik

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla rolników i członków władz
sołeckich

1 200,00 zł

8

Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego, Koło Gminne Kórnik

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Biebrzańskiego Parku
Narodowego

2 500,00 zł

Pomocy społecznej
Kwota przyznana na
realizację zadania

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd MiejskoGminny, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Organizowanie wieczerzy wigilijnej dla samotnych i ubogich.

1000,00 zł

2.

Związek Kombatantów R.P i B.W.P. Koło MiejskoGminne, 62-035 Kórnik, ul. Kuśnierska 7

Spotkanie opłatkowe dla kombatantów i podopiecznych w lutym i
grudniu 2006 r.

1000,00 zł

3.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd MiejskoGminny, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom niepełnym i zagrożonym
społecznie.

1500,00 zł

4.

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej, 62-035
Kórnik, Pl. Niepodległości 1

Pomoc rodzinom niepełnym, zagrożonym społecznie marginalizacją i
wykluczeniem

1500,00 zł

5.

Fundacja Pomocy Samotnej Matce „PRO-VITA”, 61-861
Poznań, ul. Św. Marii Magdaleny 12

Pomoc rodzinom niepełnym, zagrożonym społecznie marginalizacją i
wykluczeniem poprzez system wyspecjalizowanego poradnictwa oraz
działalność Wewnętrznego Banku Żywności.

2000,00 zł

6.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd MiejskoGminny , Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z UE.

5000,00 zł

UZASADNIENIE
Oferenci spełnili wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w komunikacie o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert z dnia 22 grudnia 2005 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: oświaty i wychowania,
edukacyjnej opieki wychowania, pomocy społecznej, pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej zleconych przez
Gminę do realizacji organizacjom pozarządowym.					
Burmistrz Gminy Jerzy Lechnerowski

Zarządzenie nr 14/2006
Burmistrza
Gminy Kornik
z dnia 20 lutego 2006
w sprawie: przyznania dotacji w roku
2006 na realizację zadań publicznych
gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę do realizacji
organizacjom pozarządowym.
Na podstawie art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,

poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz
z 2005r. Nr 172, poz. 1441), w związku
z art. 11 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 oraz z
2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203
i Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155,
poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1462, Nr 249, poz. 2104) oraz rozdziału 5 pkt 7 załącznika do uchwały Nr
XLVII/510//2005 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie:
przyjęcia „Programu współpracy Gminy
Kórnik z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami w 2006 roku,
Burmistrza Gminy Kórnik zarządza, co

następuje:
§ 1. Przyznaje się dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących
zadania zlecone przez Gminę według
załącznika do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia w zakresie: sprawowania kontroli merytorycznej
nad realizacją zadań publicznych, powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, sprawowanie kontroli finansowej Kierownikowi
Referatu Gospodarki Finansowej Urzędu
Miejskiego w Kórniku
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie
z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2006 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 20 lutego 2006
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzonego otwartego
konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu: (na następnej stronie)
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Z URZĘDU
Kwota przyznana na
realizację zadania

L.p.

Nazwa oferty

Nazwa zadania

1

Międzyszkolny UKS „Wieża Kórnicka”
62-035 Kórnik

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dziedzinie
szachów i warcabów

2

KSS Kotwica, 62-035 Kórnik, ul.Leśna 6

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z zakresu piłki nożnej,
przygotowanie zawodników do rozgrywek ligowych w sezonie wiosnajesień 2006r.

3

UKS „Jedynka Kórnik” 62-035 Kórnik
Pl.Niepodległości 28

Organizacja szkolenia zabaw z piłką nożną dla dzieci z gminy Kórnik

4

LKS „Orkan Błażejewko”

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży- -przygotowanie do rozgrywek,
mecze towarzyskie, turnieje. Rozbudzenie zainteresowań sportowych,
rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Reprezentowanie klubu, dyscyplinowanie
młodzieży

3 500,00

44 600,00

10 000,00

43 388,00

1 500,00

5

UKS „Jedynka Kórnik”, 62-035 Kórnik
Pl.Niepodległości 28

Szkolenie dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym,
średniozaawansowanym i wyczynowym w kolarstwie szosowym, torowym,
przełajowym.

6

UKS „Dwójka Kórnik”, SP nr 2 Kórnik
Ul. Armii Krajowej 11

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w sekcji
wioślarstwa

9196,00

7

UKS „Jedynka Kórnik” 62-035 Kórnik
Pl.Niepodległości 28

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w
poszczególnych dyscyplinach sportowych. Koszykówka dziewcząt

3 500,00

8

LKS „Orkan Błażejewko”
62-035 Kórnik

Organizacja przygotowania i uczestnictwa dzieci i młodzieży reprezentującej gminę w imprezach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich

9

UKS „Jedynka Kórnik”, 62-035 Kórnik
Pl.Niepodległości 28

Uczestnictwo w rozgrywkach Średzkiej Koszykarskiej Ligi Kobiet oraz w
turniejach koszykarskich w Kłecku, Kórniku, Poznaniu i Środzie Wlkp.

10

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”

Organizacja, przygotowanie do uczestnictwa dzieci i młodzieży
reprezentujących gminę w imprezach powiatowych:
V Powiatowy Turniej Bocci, V Powiatowe Igrzyska „Sprawni Inaczej”

11

KSS Kotwica, 62-035 Kórnik, ul. Leśna 6

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, przygotowanie
zawodników do rozgrywek ligowych w sezonie wiosna-jesień 2006

16 000,00

12

KSS Kotwica, 62-035 Kórnik, ul.Leśna 6

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej , przygotowanie
zawodników do rozgrywek ligowych w sezonie wiosna-jesień 2006

17 700,00

13

ZHP Komenda Hufca
Im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku

Turniej Piłki Siatkowej – Kórnickie Spotkania z Białą Damą o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej

2 500,00

14

UKS „Jedynka Kórnik” Sekcja Tenisa
Stołowego „Sokół”, Radzewo 56
62-035 Kórnik

VI Kórnicka Liga Tenisa Stołowego 2006
V Kórnicka Liga Strzelecka 2006
III Kórnicka Liga Rzutu Lotką 2006

15

UKS TDK – Kórnik, Ul. Staszica 12/7
62-035 Kórnik

Ogólnopolski Turniej Tekwondo dzieci do lat 13 „Wesołek CUP”

16

PZW Koło Kórnik

Zawody wędkarskie z okazji Kórnickich Spotkań z Białą Damą

17

UKS „Dwójka Kórnik”, SP nr 2 w Kórniku
Ul. Armii Krajowej 11

Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w ramach
Kórnickich Spotkań z Białą Damą

18

UKS „Jedynka Kórnik”,
Pl.Niepodległości 28, 62-035 Kórnik

VIII Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwie Przełajowym dla czterech
kategorii wiekowych od 12-13 lat (młodzik, junior młodszy, junior i orlik)
zarówno dla dziewcząt jak i chłopców

19

UKS „Jedynka Kórnik”
Pl.Niepodległości 28
62-035 Kórnik

IX Ogólnopolski wyścig kolarski na rowerach górskich o Puchar Burmistrza
Kórnika, VII Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Kolarstwie górskim dla
trzech kategorii wiekowych (żak, młodzik, junior młodszy)
XXVII Wielki Festyn Rowerowy dla dzieci w wieku od 2-12 lat.

2 100,00

20

UKS „Jedynka Kórnik”
Pl.Niepodległości 28
62-035 Kórnik

IX Ogólnopolski Wyścig uliczny o Puchar Burmistrza Kórnika.
VII Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Kolarstwie szosowym dla
czterech kategorii wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, orlik)
XXVIIII Wielki Festyn rowerowy dla dzieci w wieku od 2-12 lat

6 000,00

21

PZW Koło Kórnik

Zawody o Puchar Burmistrza Kórnika

1200,00

22

ZHP Komenda Hufca
Im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku

V Edycja Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorów - kontynuacja

5 000,00

23

UKS „Jedynka Kórnik”
Pl.Niepodległości 28, 62-035 Kórnik

Amatorska Liga Piłki Nożnej w Kórniku

4 000,00
3 500,00

516,00

5 000,00

2 000,00
300,00
500,00

2 000,00

6 000,00

UZASADNIENIE
Oferenci spełnili wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w komunikacie o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu z dnia 22 grudnia 2005r.
Burmistrz Gminy Jerzy Lechnerowski
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REKLAMY

Ideal

WYNAJMĘ MIESZKANIE
w Kórniku 65 m2

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

tel. 501 605 222

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

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)

PŁOTY-BRAMY-BALUSTRADY
Automatyka do bram
www.cyr-met.nxs.pl
tel. 061-8190-647, kom 603 606 198

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

Pan - wiek 43 lata - szuka
pilnie, do wynajęcia, umeblowanego,
jednopokojowego mieszkania
w Kórniku lub w okolicy.

Tel. 0695 - 191 - 800

Nowo otwarty sklep „Mat-Bud”
– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię

Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę

transport GRATIS
Bnin, ul. Śremska 10A

zapraszamy

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

tel. (61) 8171 127

PŁYTKI CERAMINCZNE
GRESY • KLEJE • FUGI
PŁYTY GIPSOWE

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

tel. (61) 898 03 35

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe

Grzegorz Kowalski

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



REKLAMY

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

UBEZPIECZENIA

Komunikacyjne OC, AC
Majątkowe mieszkań i domów
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Inne
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy
OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!

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

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

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

Usługi transportowe

Przyjmę
ucznia w zawodzie

samochodem dostawczym

blacharz

1,5 T + przyczepka.

samochodowy

Wystawiam faktury VAT

Tel. 603 052-679

tel: 061 8170 326
tel: 0503 178 333

Borówiec, ul. Poznańska 83

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

10

kórniczanin nr 4/2006

DYSKUSJA

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA
NA LIST Z POPRZEDNIEGO NUMERU

W numerze 3 Kórniczanina ukazał się list
„(Bez) troska w sprawie edukacji dzieci niepełnosprawnych w Gminie Kórnik”.
Wymaga on szczegółowego skomentowania, ponieważ zawiera wiele informacji
nieścisłych i nieprawdziwych.
W styczniu br. nastąpiła zmiana przewoźnika obsługującego dowozy dzieci niepełnosprawnych do poznańskich placówek
oświatowych. Zmiana ta wynikała nie z
chęci dokonania oszczędności, jak napisano
w artykule, bowiem KPA KOMBUS utrzymał
stawkę przewozu na poziomie ceny poprzedniego przewoźnika, lecz wyłącznie z faktu, iż
prawomocny wyrok NSA z dnia 11 sierpnia
2005r. sygnat. akt. II GSK 105/05 dał gminom
możliwość zaniechania procedury przetargowej i wykonywania takich zadań za pośrednictwem utworzonych przez siebie w tym celu
jednostek organizacyjnych, w szczególności
zakładów budżetowych lub spółek prawa handlowego. Zważywszy więc, iż KPA KOMBUS
której 100% udziałowcem jest Gmina Kórnik
powołana została dla zaspokajania potrzeb
wspólnoty w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego, nie było żadnej realnej przesłanki
, aby tej usługi nie powierzyć własnej dotowanej firmie. Kolejnym argumentem był fakt
posiadania przez nią przynajmniej jednego
w pełni dostosowanego dla potrzeb osób
niepełnosprawnych autobusu.
Ponadto Spółka KOMBUS przeszkoliła
pracowników którzy sprawują opiekę nad
dziećmi w zakresie ratownictwa medycznego. Powierzając KPA KOMBUS to zadanie
przewidywano, iż pierwsze tygodnie pracy
będą trudne zarówno dla przewoźnika,
rodziców i przede wszystkim dzieci, liczono
jednak na zrozumienie, iż jest to sytuacja
nowa i przy dobrej woli wszystkich zainteresowanych wkrótce usługa świadczona
przez spółkę osiągnie poziom z którego
rodzice powinni być zadowoleni. Niemalże
od razu, lawinowo posypały się skargi na
złą jakość usług, niepunktualność, brak
fachowej obsługi w autobusach.
KOMBUS realizuje trzy odwozy oraz trzy
przywozy każdego dnia, w sumie przejeżdżając ponad 400 km dziennie, zabierając dzieci
coraz wcześniej i przywożąc póżniej.
Dowozi 23 dzieci zamieszkałych na
obszarze całej gminy do 9 poznańskich
placówek oświatowych znajdujących się w
różnych dzielnicach Poznania (ma więc o 2
placówki więcej niż poprzedni przewoźnik).
Analogicznie w 2000r. - wożono 4 dzieci
do 3 placówek, w roku 2001-2002 – 10 do 4 ,
2003-2004-24 do 6, 2005 - 24 do 6/7) Nawet
w ramach jednej szkoły nie można ustalić
zbliżonego dla kilkorga dzieci z Kórnika planu
rozpoczęcia i zakończenia zajęć. W tym temacie panuje pełna dowolność. Dyrekcje szkół
zasłaniają się brakiem możliwości dostosowania planu. Dziecko niepełnosprawne
nie może korzystać ze świetlicy szkolnej,
mimo, że oczywiście w placówkach one
funkcjonują, bowiem zdaniem dyrektorów
nudzi się w niej, zachowuje nieodpowiednio,
jest przemęczone i powinno być zabrane od
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razu po skończeniu zajęć.
Chcąc więc ograniczyć skutki męczących
dowozów i pomóc rodzicom, w porozumieniu
z członkami Komisji Oświaty i Polityki Społecznej postanowiono przedstawić zainteresowanym alternatywę i być może wyjście z sytuacji.
Po dogłębnej analizie wszystkich placówek
typu specjalnego zarówno prowadzonych
przez powiat poznański , jak i Miasto Poznań
poproszono, Dyrekcję Ośrodka Szkolno
- Wychowawczego w Mosinie o zaprezentowanie placówki upewniwszy się, iż może
ona przyjąć każde dziecko niepełnosprawne
z terenu gminy Kórnik, bez względu na rodzaj
niepełnosprawności.
Na spotkanie zaproszeni zostali rodzice
dzieci dowożonych - przyszło... 6 osób !
Tak więc, prezentacji wysłuchali prawie
wyłącznie radni i urzędnicy. Należy podkreślić nie było na spotkaniu mowy o zmuszaniu
kogokolwiek do podjęcia decyzji o konieczności zmiany dziecku placówki. Poproszono
rodziców jedynie o wysłuchanie jakimi osiągnięciami może się ośrodek pochwalić, jaka
jest to szkoła, co może kórnickim dzieciom
zaoferować. Prezentowała ją dyrekcja szkoły,
psycholog, pedagog, nauczyciele, zaproszono
rodziców do jej zwiedzenia.
Efektem tego spotkania jest list „zatroskanych rodziców”.
Trudno dyskutować na argumenty, kiedy
nie ma się możliwości zostać wysłuchanym.
Gdy zasłyszane informacje zastępują wiedzę,
gdy z jednej strony są tylko dobre intencje, z
drugiej racje rodziców niepełnosprawnego
dziecka.
Wytacza się ciężkie działa, że ktoś coś komuś może zabrać, że gmina musi dowozić, że
kosztem dziecka ratuje się KPA KOMBUS, i co
już najbardziej niesprawiedliwe, że „oszczędza
się na chorych dzieciach” .
Przecież płacimy za pobyt dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach poznańskich,
które rodzice sami mogą wybrać ( mimo , iż
mamy na miejscu wyszkoloną kadrę), finansuje się na prośbę rodziców indywidualne
nauczania nawet wtedy gdy dziecko może
realizować tok nauki w ogólnodostępnej klasie,
opłaca dodatkowe rehabilitacje, dotuje organizacje pozarządowe zajmujące się osobami
niepełnosprawnymi.
I co najważniejsze w tej sprawie, mimo, iż
nie zobowiązuje Gminy do tego ustawa o systemie oświaty od wielu lat zapewnia się transport
dzieciom niepełnosprawnym nie do najbliższej
placówki jaką jest Szkoła Podstawowa nr 1 w
Kórniku prowadząca klasy specjalne i klasy
„życia” oraz Gimnazjum w Kórniku, tylko do
dowolnie wybranych przez rodziców placówek
rozrzuconych po całym Poznaniu.
Każda inicjatywa dotycząca problemów
osób niepełnosprawnych jest analizowana i
załatwiana pozytywnie. Gmina jest otwarta
na wszystkie rozsądne propozycje pomocy
dzieciom i ich rodzinom. Jednak w tym przypadku, zaspokojenie roszczeń stanowiłby indywidualny transport każdego dziecka, a na to
gmina po prostu nie może sobie pozwolić, nie
łamiąc przepisów prawa oraz zasad dobrego

gospodarowania budżetem.
Dobro dziecka jest sprawą nadrzędną.
O jego edukacji przynajmniej w Gminie Kórnik
decyduje, nie burmistrz, radny, czy urzędnik tylko rodzice. Jeśli rodzice uważają, iż wysoki
poziom kształcenia zapewniają ich dzieciom
wyłącznie wybrane przez nich placówki poznańskie, to trudno z tym polemizować. Brak
akceptacji innych propozycji niesie za sobą
konsekwencję, iż muszą, także na siebie wziąć
odpowiedzialność za to, iż dziecko spędza w
autobusie tak wiele godzin.
Nie chcąc pozostawić sprawy jako jednoznacznie zakończonej, proponuję jeszcze raz
rozważyć możliwość wizytacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, nie przesądzając żadnych rozstrzygnięć dotyczących
dalszej nauki dzieci niepełnosprawnych.
Jerzy Lechnerowski
Burmistrz Gminy
Sprostowanie
Jako pracownik Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego chciałbym odnieść
się do artykułu –listu zamieszczonego w 3
numerze „ Kórniczanina” zatytułowanego
„(Bez)troska w sprawie edukacji” .
Na wstępie chciałbym zaznaczyć ,że nie
będę wchodził w skomplikowaną materię
wzajemnych relacji pomiędzy rodzicami dzieci
a władzami miasta Kornika. To, co chcę powiedzieć odnosi się wyłącznie tych fragmentów
artykułu ,które dotyczą naszej placówki.
Uważam ,że u podstaw artykułu leży kilka
fałszywych ,moim zdaniem , dotyczących nas
założeń:
1) Po pierwsze autor /autorzy/ artykułu
założył fałszywą tezę, że ośrodek w Mosinie
jest „jedną” szkołą. Jest to założenie fałszywe
i jego tendencyjność pozwala autorowi łatwiej
udowodnić tezę ,że zakres potrzeb dzieci z
Kornika jest znacznie szerszy niz. możliwości
ich realizacji w Mosinie. Przez artykuł przewija
się więc założenie ,że „wielość” i różnorodność
opieki w Poznaniu ma przewagę nad „jedynością” szkoły w Mosinie. Ani w sensie dosłownym
ani głębszym nie jest to prawda. W sensie
dosłownym jesteśmy nie jedną szkołą ,lecz
ośrodkiem, czyli czymś więcej niż nawet zespół szkół. W sensie głębszym ,jakościowym
również jest to fałsz. Naszą opieką objęte są
dzieci o podobnym, co w Poznaniu, zróżnicowaniu potrzeb i upośledzeń. Przekłada się
to choćby na identyczną ,co w poznańskich
szkołach strukturę oferowanych działań
rewalidacyjnych i liczbę specjalistów od oligofrenopedagogiki (logopedzi, fizjoterapeuci,
rehabilitanci, hippoterapeuci, hydroterapeuci a
z dziedzin – arteterapia czyli leczenie poprzez
sztukę, warsztaty terapii zajęciowej, oddziaływania polisensoryczne w sali doświadczania
świata, itd.)
2) Drugie nieprawdziwe założenie dotyczące naszego ośrodka jest ściśle związane
z pierwszym i można je sformułować następująco:
- ośrodek w Mosinie nie jest w stanie
zaspokoić różnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych, dostosować się do różnych chorób
i upośledzeń tych dzieci. Wydaje się ,że autor
/autorzy/ artykułu nie oglądali prezentacji
(dokończenie na stronie 12)
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W możliwym zasięgu działania
wirusa H5N1 „ptasiej grypy”

Choroby trapiły istoty żywe od momentu
pojawienia się ich na ziemi. Z biegiem czasu
ludzie wytwarzają jednak coraz bardziej
skuteczne środki profilaktyki i zwalczania
chorób. Mimo to wciąż zagrażają nam nie
tylko tradycyjne, lecz nowe wirusy.
Szczególnie niebezpieczne są pandemie, czyli epidemie obejmujące swym
zasięgiem bardzo duże obszary. Od
października 2005r. upowszechniane są
informacje o zbliżaniu się niemal globalnej
pandemii ptasiej grypy (w odmianie wirusa
H5N1). Na łamach prasy światowej, także
w Polsce oraz w serwisach telewizyjnych
różnych sieci pojawiają się porażające
teksty i obrazy. Strach przed wybuchem
choroby ogarnął świat cywilizowany. W USA
sieć telewizyjna CNN zaprezentowała program „Atak na Amerykę” a minister zdrowia
Leavitt oznajmił „musimy zacząć myśleć
o tym, co wydaje się nie do pomyślenia”
(„Die Welt” 18.10.2005). Różne źródła
w USA w raportach oficjalnych szacują
koszty epidemii w „Stanach” na 450 miliardów USD, przewidują, że co najmniej 750
tys. Amerykanów będzie hospitalizowanych
a nawet 200 tys. umrze. („The Washington
Post” 21.10.2005r)
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia
dowodzili, że na całym świecie może umżeć
na zarazę 150 milionów ludzi („Wprost”
2005 Nr 43). Informacje te podawano wraz
z przypomnieniem pandemii grypy z lat
1918-19 (tzw. hiszpanka), która spowodowała w Europie śmierć ok. 20 milionów
ludzi. Nie pisano jednak o tym, że ludność
Europy była wówczas wycieńczona działaniami wojennymi I Wojny Światowej i nie
istniały antybiotyki lub inne środki medyczne przeciwgrypowe.
Beneficjentami wywołanej na światową
skalę histerii są głównie firmy farmaceutyczne i związane z nimi grupy nacisku, także
przetwórcy wołowiny. Produkcja jednych
i drugich wzrosła na niespotykaną skalę.
W związku z rosnącym niepokojem
społeczeństw, możliwością wywołania
przez wirusa H5N1 istotnych zagrożeń dla
zdrowia ludzi Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, po konsultacji z
przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz
ekspertami z dziedziny zdrowia publicznego przedstawiło stanowisku dotyczące
postępowania w wypadkach stwierdzenia
grypy ptaków.
Dokonano oceny ryzyka dla ludzi:
- wirus ptasiej grypy H5N1 w obecnej
formie powoduje niskie ryzyko dla życia
ludzkiego,
- zgłaszane przypadki transmisji wirusa z ptaków na człowieka są do tej pory
bardzo rzadkie – oficjalnie na dzień 17
lutego 2006r. około 160 przypadków w skali
światowej z tego zmarło przypuszczalnie 86
osób, w warunkach gdy dziesiątki milionów
ludzi w Azji i w Turcji narażonych było na
zakażenie H5N1
- ryzyko infekcji dla większości ludzi w
Europie w tym w Polsce jest bliskie zeru.
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- przypadki zakażenia miały miejsce
u ludzi, którzy mieli bliski kontakt z zarażonym drobiem,
- osobami najbardziej narażonymi na
zakażenie wirusem H5N1 są: osoby które
pracują, mieszkają na fermach drobiowych,
pracownicy ubojni drobiu, hodowcy ptactwa
w rejonach gdzie wykryto występowanie
wirusa H5N1.
Europejskie Centrum Zapobiegania
i Kontroli Chorób, oraz polskie służby weterynaryjne i epidemiologiczne informują, że
bezwzględnie należy odróżniać zagrożenie
ptasią grypą dla ludzi od problemów przygotowań obronnych dla możliwej pandemii
grypy ludzkiej. Pandemia grypy ludzkiej,
najprawdopodobniej nieunikniona, może
pojawić się dopiero za kilka lat nie musi być
spowodowana wirusem ptasiej grypy H5N1.
istnieje wiele innych typów wirusów, które
mogą ją wywołać, np. szczepy grypy końskiej, lub psiej (występujące dziś masowo
w Ameryce Północnej), czy mutujące się
szczepy grypy ludzkiej.
Dla wszystkich hodowców drobiu musi
być oczywisty fakt, że należy bezwzględnie
wykonywać zalecenia służb weterynaryjnych i Zarządzenia Ministra Rolnictwa.
W czasie gdy piszę ten tekst dowiaduję
się z informacji sieci telewizyjnych o nowych
wykrytych przypadkach wirusa H5N1 u
martwych ptaków w Europie. W ciągu tygodnia mają obradować ministrowie rolnictwa
państw Unii Europejskiej w tej sprawie.
Zapewne będą wypracowane jakieś
decyzje w celach zapobiegawczych.
Na szczeblu naszej gminy sprawy
związane z ewentualnym występowaniem
wirusa monitorowane są przez Gminne
Centrum Reagowania, przez służbę ochrony środowiska, pracowników zajmujących
się sprawami rolnictwa i Straż Miejską.
Jest sprawą ważną by ewentualne
podejrzenia, wątpliwości zgłaszać do sołtysów a sołtysi bezpośrednio do Gminnego
Centrum Reagowania lub Straży Miejskiej,
również do Policji.
Należy jednak brać pod uwagę fakt, że
była ostra zima, ptactwo, szczególnie dzikie jest wycieńczone i może padać z wielu
innych powodów. Nad obszarem naszej
gminy prowadzi od zawsze szlak przelotowy dzikich gęsi, osłabione, chore mogą
spadać lub pozostawać na terenie gminy
– o takich przypadkach należy niezwłocznie
informować, jak wyżej.
Należy zachować zdrowy rozsądek
i spokój. Nauczyciele w szkołach powinni
prowadzić informacje dla dzieci i młodzieży,
jak się zachować gdy np. znajdą na swej
drodze martwe ptaki. Również należy
śledzić informacje podawane przez radio
i telewizję, gdzie mogą być podawane
komunikaty służb sanitarnych lub zarządzenia władz – wtedy należy się do nich
stosować.
Ryszard Grześkowiak
Inspektor Zarządzania Kryzysowego
Gminne Centrum Reagowania

Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w dniu 16 lutego br wydal
rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych
z zagrożeniem wystąpienia
wysoce zjadliwej grypy ptasiejpomoru drobiu.
Rozporządzenie to zmienia
wcześniejsze rozporządzenie
wydane w dniu 15 pażdziernika
2005 roku w punkcie
potyczącym utrzymywania
zwierząt na otwartej przestrzeni.
W aktualnym rozporządzeniu
dopuszcza się utrzymywanie
zwierząt – kur, kaczek, gęsi,
indyków, przepiórek, perlic,
strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw- na otwartej
przestrzeni, jedynie w miejscu
ogrodzonym i zabezpieczonym
przed dostępem dzikich
ptaków oraz ich odchodami.
Na podstawie pisma z Referatu
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UM Kórnik
(dokończenie ze strony 11)
naszego Ośrodka, mającej miejsce w Kórniku
24.stycznia br. Gdyby ją oglądali nie mogliby
użyć w dyskusji podobnego argumentu. Odpowiedź na to założenie zawarta jest w pkt 1.
3) Zdaniem autora artykułu mosiński
ośrodek przeżywa trudności lokalowe i finansowe. Wniosek taki nasuwa się rzekomo po
obejrzeniu reportażu w TVP3 poświęconego
naszej placówce. Programy telewizyjne mają
różny charakter. Intencją tego programu
było osiągnięcie dwóch celów. Jednym była
prezentacja sukcesów ośrodka ,drugim
–zainteresowanie ewentualnych sponsorów
naszym ośrodkiem. Chcemy rozwijać naszą
placówkę i robimy to. Nie brakuje nam środków
na realizację naszych statutowych zadań, ale
zakup autobusu (bo głównie o to chodziło
w tym reportażu) dalece przekracza zobowiązania finansowe organu prowadzącego
wobec placówki, którą się opiekuje. Posiadanie
autobusu przez szkołę nie jest ani minimum
ani średnią krajową w polskiej oświacie.
W tym kontekście podanie tego reportażu jako
dowodu na to, że mamy olbrzymie trudności
lokalowe i finansowe zakrawa na żart.
Kończąc swoją wypowiedź chciałbym dać
wyraz przekonaniu, że w toczącej się dyskusji
na temat przyszłości dzieci niepełnosprawnych
z Kórnika, główną rolę przestaną grać emocje
i do głosu dojdzie rozsądek i prawda. Mam
nadzieję ,ze mój głos w tej sprawie stoi po
stronie tych właśnie wartości.
Ireneusz Gwizdała
wychowawca SOSW Mosina
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Kronika kryminalna
Zdarzenia na terenie gminy Kórnik
w okresie od dnia 06.02.2006 r. do
19.02.2006 r.

1. w dniu 6.02.2006 r. obywatel Holandii
powiadomił KP w Kórniku o dokonanej
kradzieży samochodu marki VW Passat
w Mościenicy,
2. w tym samym dniu funkcjonariusze KP w
Kórniku zatrzymali osobę poszukiwaną
przez KP w Bydgoszczy,
3. w dniu 9.02.2006 r. mieszkaniec Kórnika powiadomił o tym, że w jednym z
lokali gastronomicznych został uderzony
przez mieszkańca Kórnika butelką w
głowę w wyniku czego doznał obrażeń
ciała,
4. 11.02.2006 r. mieszkaniec Poznania
powiadomił tut. Jednostkę o dokonanej
w nocy z dnia 10/11.02. kradzieży samochodu marki Renault Scenic zaparkowanego przed posesją w m. Koninko,
5. 15.02.2006 r. – policjanci tut. KP zatrzymali osobę poszukiwana przez KPP w
Słupcy,

6. w dniu 16.02.2006 r. w m.
Szczytniki odnaleziono samochód marki
Citroen Berlingo pochodzący z kradzieży dokonanej na terenie Poznania,
7. w dniu 18.02.2006 r. funkcjonariusze
Sekcji Ruchu Drogowego zatrzymali
w Kórniku nietrzeźwego kierującego
samochodem marki VW GOLF , a
nadto w tym samym dniu zatrzymali w
Błażejewie nietrzeźwego kierującego
samochodem FORD FIESTA.
W okresie od dnia 06.02.2006 r. do dnia
19.02.2006 r. na terenie gminy Kórnik
funkcjonariusze tut. KP obsługiwali nw.
kolizje drogowe:
1. 08.02.2006 r. – droga nr 11, Skrzynki
– kierujący samochodem marki Ford Focus powiadomił, że najechał na wyrwę w
drodze, w wyniku czego uszkodził koło
wraz z zawieszeniem,
2. 09.02.2006 r. – droga nr 11, Borówiec
– kierujący samochodem Renaul Twingo
zgłosił, że najechał na wyrwę w drodze,

Konsultacje – nikła frekwencja

w wyniku czego uszkodził pojazd.
3. 14.02.2006 r. – droga nr 11, Skrzynki
– kierujący samochodem marki Rover
zgłosił, że najechał na wyrwę w drodze,
w wyniku czego uszkodził tłumik.
4. 16.02.2006 r. – Gądki ul. Zbożowa kierujący samochodem marki Audi TT
zgłosił, że najechał w wyrwę w jezdni
uszkadzając koło w pojeździe,
5. 16.02.2006 r. – Borówiec, ul. Główna
– kierujący ciągnikiem siodłowym marki
MAN nie zachował należytej ostrożności podczas manewru wymijania w
wyniku czego uderzył naczepą w bok
stojącego autobusu,
6. 17.02.2006 r. – Kórnik, Pl. Niepodległości – kierująca samochodem marki
BMW podczas manewru cofania nie
zachowała należytej ostrożności w
wyniku czego uderzyła w prawidłowo
zaparkowany samochód marki Fiat
126p,
7. 17.02.2006 r. – Szczodrzykowo,
ul. Poznańska – kierujący samochodem marki Ford Transit nie dostosował
prędkości do warunków panujących
na drodze, wpadł w poślizg i uderzył
w opłotowanie posesji. ■

Zakończył się cykl spotkań z mieszkańcami Gminy Kórnik, na których odbyły
się konsultacje społeczne dotyczące
przywrócenia praw miejskich
Bninowi.
Zainteresowanie konsultacjami było znikome. Na większości
spotkań pojawiło się po kilka
zaledwie osób z danego okręgu
wyborczego. Wyjątkiem było zebranie w SP nr 2, czyli dla okręgu
najbardziej zainteresowanego
sprawą Bnina. Tu obecne były
93 osoby uprawnione do głosowania, z czego jedna była
przeciwna a jedna wstrzymała
się od głosu czyli 91 poparło
wniosek.
Przypomnijmy, że kolejne
konsultacje były niezbędne dla złożenia
nowego wniosku we wspomnianej sprawie. Pierwszy wniosek o przywrócenie

praw miejskich Bninowi poparty był konsultacjami przeprowadzonymi przy okazji
wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Niestety wniosek ten został odrzucony
przez Radę Ministrów. W opinii dołączonej do odmowy wskazano, że sytuacja

istnienia dwóch miast obok siebie byłaby
ewenementem na skalę kraju, powołano
się również na tendencję dołączenia
a nie podziału struktur urbanistycznych.
Jako że formalnie nie było podstaw do
odrzucenia a prawnie możliwe
jest funkcjonowanie 2 miast
w obrębie jednej gminy bez konieczności tworzenia odrębnej
administracji wnioskodawcy postanowili ponowić inicjatywę.
Konsultacje były jednym
z kilku wymogów dla ważności wniosku, jednak ich wynik
bezpośrednio nie rozstrzyga
o sprawie. Decyzja należeć
będzie od woli Rady Ministrów,
a szczególnie od opinii z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Grupa inicjatywna
mieszkańców Bnina wraz z Samorządem Kórnika zapowiada szereg
spotkań z decydentami promujących
idee miejskości Bnina. ŁG

W naszym gronie powitaliśmy milusińskich
urodzonych w miesiącu styczniu 2006r.

8. Lebioda Kacper urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Gądkach
9. Śmiałek Adrian urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Żernikach
10. Szymczak Łukasz urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Czmońcu
11. Pawlikowski Adam urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
12. Taciak Piotr urodzony w Środzie Wlkp.
zamieszkały w Kórniku
13. Janowska Pola urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kórniku
14. Szczepaniak Filip urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Skrzynkach
15. Vonhausen Maria urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kórniku
16. Jankowiak Marianna urodzona w Pozna-

niu, zamieszkała w Runowie
17. Dziedzic Joanna urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kamionkach
18. Kamiński Maciej urodzony w Śremie,
zamieszkały w Szczodrzykowie
19. Sikorski Miłosz urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
20. Tomaszewska Estera urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Skrzynkach
21. Dorożała Wiktoria urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kamionkach
22. Janasik Maciej urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
23. Wiśniewski Aleksander urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Kamionkach
24. Pawłowski Piotr urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku. Opr. J. Nowicka

1. Biernacki Dawid, urodzony w Środzie
Wlkp. zamieszkały w Robakowie
2. Mądry Aleksy, urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
3. Knapowska Patrycja urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Kórniku
4. Janowska Anita urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kórniku
5. Remszel Kamila urodzona w Śremie,
zamieszkała w Dziećmierowie
6. Zawodnia Aleksandra urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Kromolicach
7. Gorzałczany Jakub, urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
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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

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

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

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
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Małgorzata Walkowiak

Zatrudnię pomoc
kuchenną
w godz. od 13.00 do 21.00
(poniedziałki wolne)
Miejsce pracy - Kórnik.

Tel. 0695 - 191- 800
PROFESJONALNE
USŁUGI
KREWIECKIE
● nIETYPOWE FIGURY
● INDYWIDUALNE PROJEKTY
● UBIÓR OKOLICZNOŚCIOWY
● KOSTIUMY

(HISTORYCZNE, LUDOWE)
● DEKORACJE OKIENNE I INNE
● KONSTRUKCJA KROJU
MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU
DO KLIENTA

MARZENA KUBIAK,

62-035 KÓRNIK, ul. Staszica 16/33
tel. 061 8170-416, kom. 500 226 512

ODDAM W NAJEM
100m2
w centrum Kórnika
(całość lub połowę) na
mieszkanie lub biura
tel: 502 334-559, 509-289-109

PŁYTKI
GLAZURA, TERAKOTA,
KOMPLEKSOWO
ŁAZIENKI
tel: 061 171-963, 509-289-109
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BAL I LOTERIA FANTOWA W ROBAKOWIE
Organizowany przez sołtysów Robakowa
Osiedla: p.A. Staniecką-Wilczak i Robakowa
Wsi: p. S. Sosnowskiego; coroczny bal karnawałowy stał się już tradycją. Korzystając
z uprzejmości miejscowego gimnazjum bal
zaszczyciło swoją obecnością około 180
gości. Trzeba tu nadmienić że byli to mieszkańcy obu części Robakowa oraz mili goście
z innych stron. Integracja była całkowita. Karnawałowa zabawa rozpoczęła się 11.02.06 o
godz. 19.30.

Zabawa rozpaliła wszystkich. Grała
wspaniały zespół i nogi same rwały się do
tańca. Drugi rok z rzędu podczas balu, dzięki
gościnności Organizatorów zabawy i dyrektora gimnazjum p.J. Laszewicza, odbyła się
loteria fantowa organizowana przez Radę Rodziców Przedszkola w Sczodrzykowie. Dzięki
hojności sponsorów udało się rozlosować
337 nagród. Wśród wszystkich sprzedanych
losów rozlosowano dodatkowo trzy nagrody
– nagrodą główną był 7-dniowy pobyt w Kar-

paczu dla dwóch osób. Kolejną atrakcją była
licytacja pamiątek związanych z gminą Kórnikpozyskanych dzięki życzliwości p. Burmistrza
J. Lechnerowskiego. Cały dochód z loterii oraz
licytacji (ponad 2000 zł) został przeznaczony
na rzecz dzieci z Przedszkola w Szczodrzykowie. Organizatorzy loterii fantowej chcieliby
z całego serca podziękować Organizatorom
balu, Dyrektorowi gimnazjum w Robakowie,
wszystkim Firmom i Osobom prywatnym oraz
Uczestnikom balu za hojność i wsparcie.

“DARCZYŃCY – DZIECIOM DLA
PRZEDSZKOLA W SZCZODRZYKOWIE,
PRZY UDZIALE ORGANIZATORÓW ZABAWY INTEGRACYJNEJ ROBAKOWA
– WSI I OSIEDLA:

• BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK - P. JERZY LECHNEROWSKI- P. DYR. GIMNAZJUM W
ROBAKOWIE – JERZY LASZEWICZ
• SOŁTYS ROBAKOWA-OSIEDLA A. STANIECKAWILCZAK -ORGANIZATOR ZABAWY KARNAWAŁOWEJ

• SOŁTYS ROBAKOWA-WSI S. SOSNOWSKI ORGANIZATOR ZABAWY KARNAWAŁOWEJ
• SZEF RESTAURACJI BIAŁA DAMA- A. DŁUŻEWSKA
• WODOCIĄGI KÓRNICKIE I USŁUGI KOMUNALNE
SP. Z O.O.
(dokończenie na stronie 21)

KLAUDYNKA NA BALU
Podopieczni Kórnickiego Stowarzyszenia
Pomocy Niepełnosprawnym Intelektualnie i
Ruchowo „Klaudynka” w sobotę 18 lutego
wzięli udział w kolejnej imprezie, podczas
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której mieli wspaniałą okazję do wesołej zabawy. Jej inicjatorami byli właściciele „Tawerny
pod żaglami” na terenie OSiR w Kórniku
- Barbara i Michał Walczakowie. Nieodpłatnie poczęstowali oni frytkami, herbatą, kawą
napojami uczestników tego balu i nie był to
pierwszy raz, gdy sponsorowali „Klaudynkę”.
Natomiast mamy upiekły ciasto. „Klaudynka”
sfinansowała zakup części napojów. Na imprezę, w której w sumie wzięło udział ok. 70
podopiecznych „Klaudynki” i ich opiekunów
biletem wstępu był odpowiedni strój. Jak na
bal przystało, spośród podopiecznych wybrano „Królową” i „Króla”, którymi zostali Emilka
Mika („Krakowianka”) i Jakub Chmielewski
(„Clown”). Swoje stroje prezentowało także 8
wolontariuszy. Bal prowadziła Anita Grzelak
(jedna z opiekunek podczas cosobotnich
zajęć). Przygotowała ona ok. 10 konkursów
– zabaw, jak m. in. odbijanie piłeczki paletką
taniec z balonami itd. Oczywiście wszyscy
wspaniale tańczyli – bawili się przy muzyce.
Robert Wrzesiński
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TAPETY
NISKIE CENY
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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.

VENA

FACHOWE PORADY
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RORARO
WypoŻyczalnia samochodów
osobowych i dostawczych
tel.

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

Kórnik
ul. Średzka 17

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. 601-402-641, 889-303-193
16
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• 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.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl

Kórnik
ul. Młyńska 18

zapraszamy:

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

(droga do hurtowni T.M. MAŁECCY)

TANIA ODZIEŻ

ZACHODNIA UŻYWANA I NOWA
a
ow ż
Lut rzeda
p
wy

» Rewelacyjnie niskie ceny
» Bardzo dobra jakość
towaru
» Dostawy towaru w każdy
poniedziałek

L
wy utow
prz a
eda
ż

-40
%

%
-40

pOLECAMY: odzież damską, męską,
młodzieżową i dziecięcą (0-12 lat)
PRZEJRZYSTA EKSPOZYCJA TOWARU, ELEGANCKIE WNĘTRZE SKLEPOWE, MIŁA OBSŁUGA

sERDECZNIE ZAPRASZAMY!

BANKOWA JAKOŚĆ USŁUG
POLSKA SIEĆ OPŁAT GI
ZAPRASZA

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

kórniczanin nr 4/2006
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TROPICAL SUN
Pl. Niepodległości 25, Kórnik
(piętro Polo Marketu)
tel. 061 8171 607

Zatrudnię fryzjera

SOLARIUM
KOSMETYKA

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

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

REKLAMY

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

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, C+E, Otwarcie kursu prawa jazdy kat. B 6 i 8 marca
o godz. 18.00 w SP nr 1, ul. Dworcowa 11. 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
Zakres usług prowadzonych przez firmę
NORD Computers s.c.

62-035 Kórnik
Pl. Powstańców Wlkp. 3
Tel: 0605 987 525
e-mail: nordcomp@hot.pl

° 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
Sprzedaż ratalna i leasingowa (wszystkie formalności u Klienta w domu)

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
PRACOWNIA KRAWIECKA

A&A

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

CENY KONKURENCYJNE!
SZYBKO - TANIO - FACHOWO
Zapraszamy!
tel. (61) 817-10-17
Szczytniki
kom. 0606-461-245
ul. Jeziorna 9

18
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DAR SERCA

– DAREM
NAJPIĘKNIEJSZYM
Krystyna Janicka – przewodnicząca Zarządu
Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej,
podsumowując jego działalność w 2005 roku i
przedstawiając plany na ten rok stwierdza:
- W miarę naszych możliwości, staramy się
wspierać mieszkańców kórnickiej gminy znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.
Niestety nie wszystkim możemy pomóc a to
dlatego że nie mamy wystarczającej ilości środków . Pieniądze pozyskujemy z darowizn i to jest
główne źródło finansowania naszej działalności.
Liczymy przede wszystkim na hojność darczyńców ,osób prywatnych , firm i instytucji, dzięki
którym my możemy pomagać innym ludziom.
W Banku Spółdzielczym w Kórniku mamy
konto, na które, bez prowizji, można dokonywać
wpłat z przeznaczeniem na naszą działalność .
W maju 2005 roku KTPS obchodziło 15 lecie
swojej działalności z tej to okazji otrzymaliśmy
gratulacje, w tym od władz samorządowych
podziękowania za dotychczasową działalność
oraz życzenia kolejnych sukcesów i wytrwałości
w dalszej pracy.
Tu należy wspomnieć , iż wszyscy członkowie naszego Towarzystwa poświęcają swój
czas, umiejętności i zdolności pracując dla
innych ludzi .
W maju ubr. Walne Zebranie Członków
Towarzystwa upoważniło Zarząd do podjęcia
kroków w celu uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 14-tego lutego br Sąd
Rejonowy w Poznaniu wydał postanowienie
o dokonaniu wpisu Kórnickiego Towarzystwa
Pomocy Społecznej do Krajowego Rejestru
Sądowego jako ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO! Pozwala to na dokonywanie

wpłat na nasze Stowarzyszenie tzw. 1% podatku,
każdemu podatnikowi który zechce to uczynić .
Podsumowując miniony rok uważam, mówi
przewodnicząca ,że był bardzo pracowity dla naszych członków, realizowaliśmy stałe nasze akcje
i kilka na „gorąco” z potrzeby serca i chwili.
Przypomnę że wypoczynek letni dla dzieci
i młodzieży Akcja Lato 2005 to dwa turnusy
kolonijne – w górach i nad morzem, brała
w nich udział prawie setka uczestników . Koszt
wypoczynku całej grupy w wysokości 51.282 zł
został częściowo sfinansowany z dotacji Urzędu
Miejskiego, środków własnych Towarzystwa
i odpłatności niektórych rodziców. Natomiast
Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił wyjazd dla
kilkunastu swoich małych podopiecznych
Grudniowe „Spotkanie przy Choince” udało
się zorganizować dla 120 dzieci ze wszystkich
szkół podstawowych, zaś dla 14 -tu rodzin
przygotowano paczki świąteczne do których
dołożono także dary zebrane przez uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku.
W marcu 2005, podczas koncertu charytatywnego, zbierano fundusze na dalszą rehabilitację Kamilka z Borówca. Uzyskano wtedy ponad
1 tys. zł, co umożliwiło dofinansowanie turnusu
leczniczo-rehabilitacyjnego. Październikowa
zbiórka pieniędzy pozwoliła na częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu podnośnika
hydraulicznego i windy w mieszkaniu niepełnosprawnej młodej kobiety.
Także jesienią, dzięki Akcji „Spełniamy
marzenia”, obdarowano młodych zdolnych
uczniów z 5 rodzin naszej gminy. Zakupiliśmy
dla nich słowniki i encyklopedie oraz przybory
szkolne których posiadanie było marzeniem
dzieciaków.
Na co dzień KTPS stara się pomagać ludziom w różnych sytuacjach życiowych, m.in.
dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci, pomaga w zakupie leków
przy długotrwałych, kosztownych kuracjach czy
też opłaca dojazd do lekarzy specjalistów. Zajmu-

Dyrektor Przedszkola nr 1
im. „Misia Uszatka” informuje,

że od 1marca do 31 marca przyjmowane będą
zgłoszenia dzieci do Przedszkola na nowy rok szkolny.
Dzień 18 marca będzie Dniem Otwartych
Drzwi dla wszystkich zainteresowanych ofertą
naszej placówki.
Od godz. 9.00 do 11.00 będzie można:
• obejrzeć pomieszczenia przedszkola,
• poznać pracujący tutaj personel,
• uzyskać informacje dotyczące zasad
funkcjonowania Przedszkola.
Dzieciom proponujemy w tym dniu miłą zabawę
i apetyczną niespodziankę.

Serdecznie zapraszamy.
kórniczanin nr 4/2006

je się dystrybucją odzieży, obuwia czy artykułów
spożywczych, Dzięki wpłatom jednej z kórnickich
instytucji od wielu lat opłacamy obiady dla kilku
dzieci w szkole.
Ważnym dla nas wydarzeniem ubiegłego
roku było uczestnictwo w Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych, forum odbyło
się w Warszawie we wrześniu a udział w nim
wzięło ponad 800 różnych organizacji z kraju
i zagranicy.
Rok 2006 rozpoczęliśmy współorganizując
XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – dzięki tej akcji pomożemy wszystkim
dzieciom poszkodowanym w wypadkach
w Polsce mówi Krystyna Janicka.
Planujemy zorganizować wystawę obrazów,
połączoną z ich sprzedażą w czasie Kórnickich
Spotkań z Białą Damą. Pozyskane w ten sposób
fundusze zasilą nasze konto z czego będziemy
mogli finansować tegoroczne ambitne plany.
Także, wzorem lat ubiegłych zorganizujemy
kolonie w górach, będziemy opłacać zajęcia z
rehabilitantem dla niepełnosprawnych dzieci. Podejmiemy działania na rzecz rodzin zagrożonych
społecznym wykluczeniem i marginalizacją .Są to
często rodziny które nie z własnej winy popadły
w kłopoty ,dotknięte bezrobociem ,chorobą lub po
prostu najzwyczajniej nie radzą sobie życiowo.
O wszystkich naszych działaniach będzie
można już niebawem przeczytać na stronach
internetowych trwają właśnie prace nad jej
uruchomieniem .
W maju 2006 roku upływa kadencja władz
KTPS-u członkowie spotkają się na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym aby wybrać nowe
władze i podyskutować nad kierunkiem dalszego
rozwoju organizacji , zapraszamy osoby chętne
do współpracy .
Mieszkańców kórnickiej gminy i wszystkie
inne osoby, które chciałyby wesprzeć finansowo
KTPS, zachęcamy do wpłat na konto:
BS Kórnik 02 9076 0008 2001 0007 0739 0001.
Dziękuje za rozmowę Robert Wrzesiński

Przedszkole nr 2
„ Cztery Pory Roku”
62-035 Kórnik, ul Jeziorna 16
tel. (0-61) 81-70-168
tel/ fax (0-61) 81-90-926
e-mail: 4poryroku.webpark.pl

PRZEDSZKOLE NR 2 „CZTERY PORY ROKU”
W KÓRNIKU
prowadzi w dniach od 1 do 31 marca zapisy do
przedszkola na rok szkolny 2006/07.
W związku z tym zapraszamy rodziców i wszystkich chętnych przyszłych przedszkolaków (którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola) na

DRZWI OTWARTE
W dniu 4 marca o godz. 10.00
W programie:
• Prelekcja dla rodziców
• Zapoznanie z budynkiem przedszkola
• Zajęcia dla dzieci
• Słodki poczęstunek
19

KULTURA

BAL NA SZEŚĆDZIESIĄT PAR
Karnawał to czas hucznych zabaw. W tym
okresie każdy z nas marzy, aby choć jeden raz
móc znaleźć się na parkiecie i przetańczyć
całą noc. Takiej okazji nie ominęli uczestnicy
zabawy karnawałowej zorganizowanej w restauracji „Biała Dama” w Kórniku przez Radę
Rodziców działającą przy Szkole Podstawowej
w Szczodrzykowie i Filii w Robakowie.
W sobotę 4. lutego br. przy dźwiękach
wspaniałej orkiestry, przy suto zastawionych
stołach, w towarzystwie sympatycznych gości
i w niepowtarzalnym klimacie tego spotkania,
bawiło się do białego rana sześćdziesiąt par.
To dzięki zaangażowaniu wielu osób, przy
nieocenionej pomocy sponsorów, było możliwe zorganizowanie w czasie zabawy loterii
fantowej, podczas której za jeden los w cenie
5,- zł, było można stać się właścicielem np.
zestawu kina domowego, robota kuchennego
czy pięknego świecznika.
Dochód z tej imprezy w całości zostanie
przeznaczony na potrzeby uczniów szczodrzykowskiej szkoły.
Rada Rodziców SP w Szczodrzykowie
składa podziękowania wszystkim osobom
za bezinteresowną pomoc w zorganizowaniu
tak udanego balu, a w szczególności pragnie
podziękować sponsorom za ich finansowe
wsparcie.

Dziękujemy firmom:
Jagrol Sp. z o.o., Distriban Sp. z o.o.,
Szał Sp. z o.o., TFP Sp. z o.o., Wodociągi
Kórnickie i Usługi Komunalne Sp. z o.o.,
Raben Sp. z o.o., Studio ML Maciej Łabno,

Hedan s.c. D.H. Wlazły, Product Plus s.c. P.
Begier - K. Kozanecki – P. Słabolepszy, Wamar-Sosenka A.M. Jaśkowiak, Handel Hurt

Mój kolega
z Afryki
Pod umieszczonym w tytule hasłem
odbył się cykl działań zorganizowanych
przez uczniów SP w Radzewie pod opieką
Lecha Stencla. Podsumowaniem akcji
był uroczysty koncert w Czmoniu. Celem
przedsięwzięcia było zdobycie środków
i dzięki temu pomoc dla uczniów jednej
ze szkół katolickiej misji w Zambii. Całość
wpisywała się w zorganizowany przez
Komisję do spraw Misji Episkopatu Polski
ogólnopolski konkurs.

Szanowna Redakcjo!

Oprócz koncertu na którym dzieci prezentowały swoje talenty muzyczne, recytatorskie, komiczne, taneczne i plastyczne
wcześniej zorganizowano kwesty ( między
innymi podczas zawodów sportowych w
radzewskiej podstawówce oraz pod kościołem), loterię fantową zbiórkę pieniędzy
wśród dzieci.
Sponsorami loteii fantowej byli:
Burmistrz Miasta i Gminy Jerzy Lechnerowski
Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej
Marciniak
Radny Powiatu Poznańskiego Marek
Serwatkiewicz
Kombus
Firma „Surówki” Grześkowiak
Firma „Comet” Runowo
Bank Spółdzielczy w Kórniku
UKS „Jedynka”
Firma Handlowa T.M. Małeccy
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Radzewie
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Radzewie. ŁG
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Detal – Wiesława Powąska, P.P.H. „Eldrew”
Elżbieta Owsianna, Komet Sp.j.,
Motel Restauracja „Nestor”, TM Małeccy, GS „Sch” Kórnik, „Meblo-Styl” W.A.
Duszczak, Zakład Stolarski Maciej Dębiński, „Gama Art” Anna Błaszkowiak, Sklep
„ABC” Ewa Robińska, Konfekcja Damska
Nina Taciak, Kwiaciarnia „Stokrotka” Robert Taciak, Sklep Brett Bissnett,
Apteka Lewicka-Nowak-Przybylski,
Apteka Zamkowa Barbara Miara, „Smyk”
Elżbieta Kerber,
Sklep Alicja i Jacek Niżnik, Sklep Jacek
Frąckowiak, Sklep Renata i Waldemar
Ratajczak,
Sklep „Elegant”, Maria i Robert Kolasa, Bogumiła Ochowiak, Salon Urody
„Sylwia”,
Solarium „Tropical Sun”, „Hair Design”
Karol Olejnik, „Rozmaitości” Bogumiła
Małecka,
Rzeźnictwo Wędliniarstwo Ciachowski
Jacek, Sklep z farbami Lucyna Smolarkiewicz,
Firma „Grześkowiak” Sp.j., „Marpol”
Mariusz Starzak.
Dziękujemy również wszystkim sponsorom, którzy życzyli sobie pozostać
anonimowymi.
Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia
za rok.
Rada Rodziców

Ten list jest wyrazem zarówno mojej
desperacji jak i oburzenia.
Desperacji, bo ulicą Parkową w Kórniku chodzę kilka razy dziennie, od lat,
każdej zimy, każdego dnia gdy spadnie
śnieg czy jest odwilż mam problem
– jak, jeszcze tym razem, nie połamać
sobie nóg. I sama się dziwię, że do tej
pory udawało mi się to na chodniku,
który nie jest odśnieżany, posypywany,
czyli po prostu – porządkowany. Żeby
nie brodzić w chlapie lub nie ślizgać się
– ludzie schodzą na jezdnię. Widocznie
łatwiej im znosić niebezpieczeństwo
potrącenia przez samochód, niż groźbę
bolesnego upadku.
Moja cierpliwość i czekanie na „obudzenie się z zimowego snu” poczucia
odpowiedzialności i obowiązku instytucji, które do porządkowania obliguje
prawo kończy się. Jeżeli list okaże się
równie bezskuteczny jak interwencje
Straży Miejskiej, poszukam pomocy w
powiecie. Mam jednak nadzieję, że to
nie będzie konieczne.
Janina Przybylska

kórniczanin nr 4/2006
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(dokończenie ze strony 15)
KUEHNE+NAGELSP.Z O.O. GĄDKI
USŁUGI TRANSPORTOWE- R. BUKCZYŃSKI
- KÓRNIK-BNIN
AGROMARKET- SZCZEPANKOWO
JAGROL - PIERZCHNO
RABEN - GĄDKI
PRZEMYSŁAW PRZED. USŁUG KOM. I DROG.KÓRNIK
PIEKARNIA-CUKIERNIA, UL.STARY RYNEK 4,
ŚRODA WLKP. A. SKROBOSIŃSKA
CUKIERNIA-KACZMAREK, UL. POZNAŃSKA12,
KÓRNIK
PPHU MAR-PIEK – KÓRNIK, P.KOWALEWSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO CUKIERNICZE JUTRZENKA S.A. BYDGOSZCZ
TFP KARTONY UL. KATOWICKA 26 DZIEĆMIEROWO
DISTRIBAN- JARYSZKI 4
FIRMA ZŁOTNICZO-JUBILERSKA G. BŁASZAK
- KÓRNIK
ELLMEDCENTRUM STOMATOLOGII -KÓRNIK
GRZEŚKOWIAK - KÓRNIK-BNIN
RESTAURACJA NESTOR - KÓRNIK
POWĄSKA HURTOWNIA KOSMETYKÓW - KÓRNIK
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “SWEDE - POZNAŃ
P.H.U. -REM-TECH P. KRAKOWIAK – KÓRNIK
BAR UNIWERSALNY STOP – KÓRNIK
BAR PROWENT – KÓRNIK
PIZZERIAPICCOLO – KÓRNIK
RESTAURACJA ALFREDRO – POZNAŃ
P.H.U. JARO – KÓRNIK-BNIN
GS – KÓRNIK
BANK SPÓŁDZIELCZY – KÓRNIK
APTEKA ZAMKOWA – KÓRNIK
APTEKA LEWICKA-NOWAK-PRZYBYLSKI
– KÓRNIK
BIURO RACHUNKOWEAZARO – KÓRNIK
USŁUGI BIUROWE MARIA MARCINIAK – KÓRNIK
ABC EWA ROBIŃSKA – KÓRNIK
FOTO RMC ROMAN CZECHOSKI – KÓRNIK
WULKANIZACJA I SPRZEDAŻ OPON ARTUR
GRUSZCZYŃSKI – KÓRNIK
WULKANIZACJA WIESŁAW & JANUSZ BRESIŃSKI – POZNAŃ-SZCZEPANKOWO
DREWNO PLUS – M.URBANIAK - ŚRÓDKA
ELŻBIETA I JAROSŁAW BLADOCHA - DZIEĆMIEROWO
KWIATY I UPOMINKI U GABI - ROBAKOWO
KWIACIARNIA STOKROTKA – KÓRNIK
GAMA ART ANNA BŁASZKOWIAK – KÓRNIK
SKLEP WIELOBRANŻOWYSMYK – KÓRNIK
VIDEOLAND WYPOŻYCZALNIA KASET VIDEO
– KÓRNIK
KSIĘGARNIA – KÓRNIK
FIRMA HANDLOWA-SKLEP PO 4,50 – KÓRNIK
SKLEP DROGERYJNO-CHEMICZNYA.ZWIERZYŃSKI, M. LEHMANN – KÓRNIK
SKLEP ODZIEŻOWY ELEGANT – KÓRNIK
SKLEP ODZIEŻOWY - TERESA ROSIŃSKA
– KÓRNIK
SKLEP OBUWNICZY JOLANTA DOPIERAŁA
– KÓRNIK
P.W. ROAS ANDRZEJ SURDYK - ROBAKOWO
ZAKŁAD FRYZJERSKI SANDRA – KÓRNIK
USŁUGI FRYZJERSKIE ANNA CHMIELOWIEC
– KÓRNIK
SIMAX-SŁAWOMIR LOREK – MOSINA
SKLEP WIELOBRANŻOWY SZOP PRACZ – KÓRNIK
SKLEP BAJKA – KÓRNIK
DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA SMOLARKIEWICZ
LUCYNA – KÓRNIK
DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA ELŻBIETA PATAN
– KÓRNIK
MODA MĘSKA BREIT BISNETT – KÓRNIK
PPHU MEBLO-STYL – KÓRNIK
ZAKŁAD RYMARSKI – KÓRNIK
ELDREW ELŻBIETA OWSIANA – ROBAKOWO
BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO POJ. P. PAPRZYCKI – ROBAKOWO
MAJCHRZAK, KĘSY – OGRODNICTWO – ROBAKOWO
STALBUD BIURO PROJ. R. RITTER – ROBAKOWO
ANNA MOGIŁKA – ROBAKOWO
SKLEP OBUWNICZY PRZY POLO-K. SŁABOLEPSZY-KÓRNIK
BAR NAD DUNAJEM M. PEPEL - KÓRNIK
BAR ROŻEN KÓRNIK-PROWENT
PRODUKT PLUS-KLESZCZEWO
KOMET – RUNOWO
P. SCHMIDT-SZCZODRZYKOWO
SPRZEDAWCY Z RYNKU TARGOWEGO – KÓRNIK
KOMBUS - KÓRNIK
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BAL KRÓLEWSKI 2006

„Komu bliski bajek świat, kto u
wróżek szuka rad,
ten zostanie zaproszony na bal w
zamku wymarzony!
Radość jest, a smutek znika, już na
zamku gra muzyka.”

Karnawał to w polskiej tradycji okres zimowych zabaw między Bożym Narodzeniem a
Środą Popielcową. Czas radości i zabaw dla
dorosłych, ale również ulubiony czas dla dzieci.
Od początku karnawału dzieci marzyły, aby na
balu wystąpić w najpiękniejszym stroju.
Balik karnawałowy w Przedszkolu nr 2 w
Kórniku – Bninie odbył się 2 lutego 2006r. W
„sali balowej pałacu” spotkały się księżniczki,
królewny, tancerki, wróżki. Byli także rycerze,
królowie, postaci z bajek i czarodzieje. Nie

Spotkanie

z Janem od Biedronki
Odszedł ks. Jan Twardowski. Jego poezja,
głęboka w swej franciszkańskiej prostocie dotarła
do serc wielu ludzi. Odszedł skromnie i po cichu
choć dzięki swej twórczości nie niezauważenie.
Również w Kórniku oddano mu hołd. Działająca
przy kórnickim LO grupa Litera zaprosiła wszystkich miłośników twórczości „Jana od Biedronki”
do Domu Parafialnego kórnickiej parafii na spot-

zabrakło też dorosłych księżniczek, w które
„przemieniły” się wychowawczynie.
Dobra zabawa, wyczerpujące tańce
i pląsy to zasługa Wielkopolskiego Biura
Koncertowego, którego przedstawiciele
prowadzili dopołudniową część balu. Wyczerpani tańcami uczestnicy balu częstowali się
słodyczami i napojami przygotowanymi przez
rodziców. Po południu dzieci uczestniczyły w
konkursach i zabawach prowadzonych przez
nauczycielki, gdzie nagrodami były słodycze,
a na zakończenie otrzymały kolorowe baloniki.
Wśród konkursów był m.in. „Taniec z kostką”,
„Papierowy wąż”, „Taniec z balonem”, „Puzzle
balowe”, zagadki dotyczące postaci z bajek.
Radośni i pełni wrażeń opuszczaliśmy
salę balową z nadzieją, iż następny bal już
za rok. Mariola Laś, Beata Wereniewicz

kanie z poezją mistrza. Liczne grono uczestników
przy herbacie i cieście wysłuchało wybranych i
przeczytanych przez licealistów utworów poety
oraz zaczerpniętych z prasy wspomnień o ks.
Twardowskim. Usłyszeliśmy również oryginalne nagrania wierszy czytanych przez samego
autora. W drugiej części kilka słów o fenomenie
poety wygłosiła Joanna Maleszyńska ( z domu
Waligóra) – wykładowca UAM o kórnickich
korzeniach. Wiersze ks. Jana przeczytały lub
recytowały również Maryna Jasińska, Alicja Halama - Zygmanowska oraz Elżbieta Nowak. ŁG
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REKLAMY
Czyszczenie dywanów i wykładzin oraz
tapicerki meblowej i samochodowej

tel. 505-993-046

www.karcher.republika.pl

WYSTRÓJ ŚLUBNY KOŚCIOŁÓW
i inne dekoracje
tel. 61/ 28-19-567 lub 0888 170-412

•

•

BRYKIET DRZEWNY

Zatrudnię

DO KOMINKÓW I PIECÓW

ucznia w zawodzie

- wydajny energetycznie
- wygodny w użyciu
- zapewnia czyste
spalanie

blacharz
samochodowy

Tel. 061 8171-127

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

DREWNO

OPAŁOWE - KOMINKOWE
DĄB - BRZOZA - GRAB - AKACJA - SOSNA I INNE

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

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

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

   

USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

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

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

22

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ
PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

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

tel. (61) 819-01-46
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KULTURA

DYSKUSJA O PRZYSZŁOŚCI KÓRNIKA
Miasta i miasteczka Wielkopolski
to część naszego kulturowego dziedzictwa, które od roku 1989 podlega
rozmaitym, bardzo intensywnym przemianom. Mnożą się inwestycje i inicjatywy urbanistyczne, gospodarcze,
ekonomiczne. Ich efekty nie zawsze
okazują się szczęśliwe. Giną zabytki
nie objęte jeszcze ochroną, radykalnie przekształcają się zabytkowe
układy przestrzenne, bezpowrotnie
niszczeje materialna rzeczywistość
małych miasteczek sprzed stulecia:
dziewiętnastowieczne i międzywojenne domy, stodoły, kuźnie, warsztaty
rzemieślnicze, ich okna, drzwi, obejścia. Wydaje się, że wciąż nie ma
pomysłu na uczynienie z tych pamiątek naszej niedawnej, „młodej” przeszłości – kulturowego atutu.
Takiego atutu,
z jakiego w
makroskali korzystają wielkie
polskie miasta
– turystyczne
metropolie:
Kraków, Wrocław, Gdańsk.
Dlaczego
tak się dzieje?
Wyraźnie od czuwamy brak
publicznej,
merytorycznej
dyskusji o tym,
jak właściwie
gospodarzyć
naszą przestrzenia kulturową. Proponujemy zatem dyskusję na temat
losu jednego z najbardziej znanych
wielkopolskich miasteczek, naszej
turystycznej „perły” – Kórnika.
Lokalny samorząd kórnicki wszczął
ostatnio kroki w kierunku nowego
zagospodarowania przestrzennego
centrum miasteczka. Jego pierwszym
etapem miała być budowa tzw. „promenady”. Wokół tego przedsięwzięcia
wywiązała się ostra, lecz chaotyczna
dyskusja. Wszystkie strony konfliktu
głosiły konieczność zmian, lecz każdy
pojmował je inaczej. W listopadzie
2005, po kolejnym spotkaniu spierających się zwolenników i przeciwników
planowanego przedsięwzięcia, burmistrz
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podjął decyzję o opracowaniu nowego projektu zmiany studium zagospodarowania przestrzennego.
W tej sytuacji zaistniała szansa,
aby przed powstaniem projektu wysłuchać głosów specjalistów różnych
dziedzin i rozpocząć merytoryczną
dyskusję, która może okazać się
owocna nie tylko dla Kórnika, ale
i dla innych ośrodków naszego regionu.
Dlatego Komisja Historii Sztuki
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk proponuje: porozmawiajmy
publicznie o zasadach zagospodarowania małego miasteczka w Wielkopolsce, na razie na przykładzie Kórni-

ka. Wsłuchajmy się w głosy specjalistów różnych dziedzin i rozpocznijmy
merytoryczną dyskusję, która może
okazać się owocna nie tylko dla
Kórnika, ale i dla innych ośrodków
naszego regionu. Będzie po temu
okazja podczas sesji pt. „KÓRNIK.
ZAGROŻENIA I SZANSE PERŁY
TURYSTYKI WIELKOPOLSKIEJ”,
która odbędzie się w Poznaniu,
w sobotę 18 marca 2006, w godzinach 10.00-16.00, w Sali Posiedzeń
PTPN przy ul. przy ul. Mielżyńskiego
27/29 (wejście z dziedzińca). Wstęp
na posiedzenie jest wolny, zapraszamy wszystkich zainteresowanych
– nie tylko do wysłuchania referatów,
ale i do zabrania głosu podczas
dyskusji. Podczas wystąpień referentów ukażemy też ciekawy materiał

ilustracyjny, wyświetlany za pomocą
rzutnika multimedialnego.
Z referatami wystąpią m.in. prof.
Leon Kozacki (dyrektor Instytutu
Geografii Fizycznej i Kształtowania
Środowiska Przyrodniczego UAM), dr
Dorota Matyaszczyk (dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu) i dr Andreas
Billert z Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina we Frankfurcie, specjalista
od rewitalizacji dawnych miast. Udział
swój zapowiedział również zaproszony
przez nas p. arch. Stefan Wojciechowski, przewodniczący pracom kórnickiej
Komisji Urbanistycznej.
Podczas sesji pragniemy :
Przedstawić i przedyskutować do tychczasowe
typy przemian
zachodzących
w urbanistyce
małych wielkopolskich i polskich miasteczek na przełomie XX i XXI
wieku na tle
europejskim;
Przedstawić
i przedyskutować możliwości i sposób
turystycznej
promocji Kórnika z punktu
widzenia rozwoju turystyki w Polsce,
ochrony dóbr kultury i środowiska
naturalnego;
Przedstawić i przedyskutować
zasady, wedle których powinna odbywać się publiczna dyskusja oraz tryb
podejmowania decyzji administracyjnych w sprawie zagospodarowania
przestrzennego małego miasteczka;
Przedstawić i przedyskutować
alternatywne propozycje zagospodarowania Kórnika.
w imieniu Komisji Historii Sztuki
PTPN
Jacek Kowalski
sekretarz sesji
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REKLAMY

50

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KANCELARIA SOLSKI I PARTNERZY

NOWE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA
ODSZKODOWANIA
(neurolog, ortopeda, chirurg,
medycyna pracy,
dermatolog w soboty)

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

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

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

U S G w Śremie

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

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

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

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa
radiologicznego
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z tytułu położenia nieruchomości w pobliżu
lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
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2006

* Działke budowlaną o pow. 1200 m2 sprzedam w Kórniku. Tel. 061-8170-436
* Zatrudnię brukarzy lub pomocników brukarzy z Gminy Kórnik. Tel. 501-36-95-01
* Szukam pracy dodatkowej (w domu) np. pracy chałupniczej - Bnin. Tel. 509-046-131
* Oddam w najem mieszkanie 2 pokojowe w Kórniku - nowy blok - bardzo ładne. Tel. 509 57-49-45
* 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
* 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
2
* Sprzedam działkę o powierzchni 6200 m 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
* 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
2
* Sprzedam tanio działkę budowlaną 2000 m w Konarskim (Bnin, Kórnik). Tel. 663 713 271, 691 764 324
2
Sprzedam
działkę
budowlaną
879
m
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
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Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Ilość edycji ogłoszenia
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AKTUALNOŚCI

W Żernikach są powody do dumy

Zebranie rady Sołeckiej Żernik zorganizowane w czwartek 16 lutego stanowiło
okazję, by sołtys. Kazimierz Bogusławski
dokonał rozliczenia środków dla wsi za rok
2005. Wynosiły one 5479 zł. Na stół do gry
w ping-ponga wydano 701,50 zł. Na plac
zabaw, piaskownicę, huśtawki, ławkę , piasek
przeznaczono 4123. Boisko do siatkówki kosztowało 420 zł. Zatem razem wydano - 5244,50
zł. Na rok 2006 pozostało 234,50 zł.
Na rok 2006 środków sołeckich, dla wsi
Żerniki, przeznaczono 6314 zł.
Podczas zebrania członkowie Rady Sołeckiej wraz z sołtysem zastanawiali się jak
wydać sołeckie środki. Ustalono, iż pieniądze
będą potrzebne na wyposażenie świetlicy zakup stołów itd. Obecny na zebraniu radny
Janusz Wojtuś podkreślił, że stworzenie
w Żernikach świetlicy było zapowiedziane
przez niego na początku kadencji. W budżecie gminy są zagwarantowane pieniądze na
dokończenie do czerwca wszystkich prac
wykonywanych w budynku. Zostaną jeszcze
zainstalowane sanitariaty, woda, gaz, będzie
wykonane ocieplenie ścian.
Radny Janusz Wojtuś poinformował o
tym, że w bieżącym roku będzie rekultywowane dzikie wysypisko w Żernikach, a pieniądze
na to przedsięwzięcie zostaną przeznaczone
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz przekazane przez
jedną z dwóch firm, które przyczyniły się do
powstania tego wysypiska.
Radny poinformował o tym, iż w kwietniu
ma ruszyć przebudowa Trasy Katowickiej, w

związku z czym powstanie w Koninku bezkolizyjny przejazd, z którego będą korzystać
mieszkańcy Żernik udający się do Kórnika
lub Poznania.
Na posiedzeniu Rady Sołeckiej ustalono,
że na razie nie będzie instalowany Internet w
świetlicy, gdyż koszty jego utrzymania byłyby
zbyt duże.
Mieszkańcy Żernik zwracają uwagę m.
in. na problem wałęsających się bezpańskich
psów, które mogą stanowić zagrożenie dla
ludzi. Wskazują też, że właściciele psów
nie powinni dopuszczać do tego, by swoje
potrzeby fizjologiczne załatwiały one w piaskownicy oraz niszczyły drzewa. Mieszkańcy
wskazują na zły stan wiaty przystankowej
- sołtys Kazimierz Bogusławski informuje, iż
prezes „Kombusu” – Piotr Plewka zapewnił
go, że sprawa ta zostanie załatwiona.
Kolejnym problemem jest brak odprowadzenia wody deszczowej od bloków, ale tym
musi się zająć Wspólnota Mieszkaniowa.
Kłopoty z wodą deszczową dotyczą także
innych mieszkańców Żernik.
Sołtys Kazimierz Bogusławski uzyskał
informacje od burmistrza, że budowę kanalizacji w Żernikach przewiduje się na okres
od 2008 do 2013 roku. We wrześniu nastąpi
kontynuacja budowy chodnika, który ma być
już całkowicie dokończony.
Sołtys nadal jest zainteresowany tym, by
w Żernikach zaczęła działać świetlica socjoterapeutyczna, w której dzieci uzyskiwałyby
pomoc w odrabianiu lekcji. Zainteresowanie
placem zabaw ze strony dzieci jest bardzo

Niełatwo być

w którym istniały uprawy oraz produkcja
zwierzęca. Ze smutkiem patrzył jak ulega
ono dewastacji.
Pan Marcin wspomina, iż w pierwszym roku w 70 procentach obsiał pola
kukurydzą – zastosował skróconą uprawę
„bezorkową”. W tym początkowym okresie
gospodarowania przeszkadzała mu pogoda – czerwiec i lipiec były wtedy zimne.
Z wielką wdzięcznością wypowiada się o
przedstawicielach władz kórnickiej gminy,
którzy w tym trudnym okresie udzieliło
mu wsparcia, wszelkich informacji. Jest
także wdzięczny za to, że wraz z radnymi
pojechał na wycieczkę do Holandii, by tam
porównać modele rolnictwa – miejscowy i
tamtejszy. Pan Marcin podkreśla także, iż
nie ma żadnych problemów z załatwieniem
różnych formalności w Urzędzie Miejskim w
Kórniku. Stwierdza, że jest mile zaskoczony
taką obsługą petenta. Sądzi, że gdyby takie
same sprawy załatwiał w innej gminie, nie

dzierżawcą...

Kiedy w czerwcu 2004 roku Marcin Jacek
Przybył przejmował gospodarstwo rolne
w Żernikach po poprzednim dzierżawcy,
zastał na miejscu wszystko w opłakanym
stanie. Pola były zapuszczone – nie obsiane,
zaniedbane, zachwaszczone. Nie było też
żadnego inwentarza żywego. Budynki były
bez sprawnej instalacji elektrycznej, wodnej
- większość z nich zdewastowana.
Sołtys Żernik – Kazimierz Bogusławski
– przed laty zatrudniony jako zootechnik
w ówczesnym Kombinacie PGR Kórnik w
Żernikach pamięta o dawnych latach tego
gospodarstwa, które po likwidacji PGR
dokładnie 26 kwietnia 1993 roku przeszło
w ręce poprzedniego dzierżawcy. Wtedy
było jeszcze normalnie działającym gospodarstwem o bardzo wysokiej kulturze rolnej,

Wyrażamy serdeczne podziękowania
księdzu Proboszczowi Bolesławowi Dolacie,
wszystkim delegacjom, krewnym i znajomym,
którzy uczestniczyli w ceremonii ostatniego pożegnania
naszej kochanej Mamy, teściowej, babci i prababci

Ś.P. Heleny Karalus
Rodzina
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duże, toteż istnieje potrzeba rozbudowy
placu. Na razie jednak nie ma na to środków.
W tym celu sołtys 5 kwietnia 2005 roku złożył
pismo do Gminnej Komisji Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie o 10
tys. zł. Uzyskał zapewnienie, że jeżeli będą
pieniądze, otrzyma je. Tymczasem Rada
Sołecka zwraca się z gorącym apelem do
potencjalnych sponsorów, którzy pomogliby
w uzupełnieniu wyposażenia placu zabaw i
świetlicy.
Kazimierz Bogusławski snując plany na
przyszłość Żernik wskazuje, że można by
kiedyś utwardzić polną drogę łączącą tę
wieś z Robakowem i wtedy mogłyby jeździć
nią autobusy.
Z zadowoleniem przyjmuje informacje,
że w zakładach mięsnych w Robakowie
ma ruszyć produkcja, dzięki czemu mogą
znaleźć zatrudnienie mieszkańcy Żernik
– zwłaszcza kobiety.
Sołtys wskazuje także na to, że do Żernik
nie dociera „Kórniczanin”, a są tu dwa sklepy,
w których można by sprzedawać to pismo.
Kazimierz Bogusławski marzy o tym, by
w tej mijającej kadencji udało się zrealizować
wszystkie zadania. Oczywiście te, których
wykonanie jest realne.
Sołtys zastanawia się, czy ponownie
ubiegać się o tę funkcję w kolejnej kadencji.
Słyszy głosy mieszkańców, którzy mówią, że
skoro tyle już dokonał, to powinien kontynuować swoją pracę. Jest bardzo wdzięczny
radnemu Januszowi Wojtusiowi, wspierającemu go w załatwianiu spraw w Urzędzie
Miejskim oraz realizacji różnych zadań.
Robert Wrzesiński
traktowano by go tak dobrze. Jest wdzięczny także sołtysowi Kazimierzowi Bogusławskiemu za wszelką pomoc.
Z tego, że gospodarstwo w Żernikach
posiada nowego dzierżawcę ma oczywiście
korzyści sama gmina, bo dzięki temu zyskuje regularnie odprowadzane podatki.
Pan Marcin od Agencji Nieruchomości
Rolnych dzierżawi 504 ha ziemi. Obecnie
w 100 procentach nastawił się na uprawę
żyta na potrzeby przemysłu spirytusowego,
bo gleby są tu słabe. W gospodarstwie nie
ma na razie żadnej produkcji zwierzęcej,
gdyż brak jest wody w budynkach gospodarczych. W przyszłości pan Marcin planuje
zająć się produkcją zwierzęcą. Obecnie
opiekuje się klaczą „Peonia”...
Do nadzoru gospodarstwa zatrudnił
jednego pracownika gospodarczego.
Przybył tu z Kostrzyna Wlkp., mieszka w
pałacu, który został zdewastowany. Do tej
pory w budynku tym została już naprawiona instalacja elektryczna. Pan Marcin ma
nadzieję, iż będzie miał szansę wykupu na
własność tego gospodarstwa. Niedawno
ukończył Wydział Inżynierii Budowy Maszyn
Rolniczych na poznańskiej Akademii Rolniczej i prowadzenie gospodarstwa jest jego
pierwszą działalnością. Kontynuuje rodzinne tradycje, bo jego tata jest właścicielem
gospodarstwa po byłym PGR Siekierki.
Sołtys Kazimierz Bogusławski nie kryje
podziwu dla Marcina Jacka Przybyła, który
podjął się trudu prowadzenia tego gospodarstwa... Robert Wrzesiński
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SPORT
21 stycznia w Radzewie odbył
się Zamknięty Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o puchar Burmistrza z
okazji rocznicy wyzwolenia Kórnika. Zamknięty albowiem od czasu kiedy istnieje
Kórnicka Liga Siatkówki – Amato-rów,
uczestniczą w niej cztery najlepsze drużyny z poprzedniego sezonu. Tym razem
jednak zagrały jedynie trzy. Czwartej
drużyny (czyli nas – „Kórniczan”) nie dopuścił do wzięcia udziału w turnieju jeden
z trzech organizatorów -przedstawiciel
komendy Hufca ZHP (odpowiedzialny za
organizację i przebieg rozgrywek), bez
wiedzy i zgody pozostałych (Burmistrza
Miasta i Gminy Kór-nik oraz SKS „Sokół”
Radzewo).
„Organizator” powołał się na regulamin tego turnieju (z nikim nie uzgodniony
i ukradkiem podrzucony wśród sterty
papierów tydzień wcześniej), w któ-rym
zapisano, że drużyny mogą występować
jedynie w składach z zeszłego ro-ku.
Nasza drużyna stawiła się w składzie
z bieżącego sezonu, w których mamy
dwóch nowych kolegów. Zaproponowano nam, abyśmy grali w osłabieniu czyli
w piątkę (dobrze, że nie we trójkę co z
racji naszego wieku mogło się zdarzyć).
Niestety, siatkówka jest grą zespołową
zarówno na boisku jak i poza nim. Tak
więc nie mogliśmy zagrać.
Jest to zdarzenie bez precedensu
szczególnie w AMATORSKICH roz-grywkach, mające prawdopodobnie osłabić
konkurentów w bądź co bądź zabawie. Na
szczęście pomimo poza boiskowych starań, wygrała inna drużyna (gratulacje!).
Nie pierwsza to taka decyzja „organizatora”. W bieżącym roku nie dopu-ścił
do rozgrywek Ligi Siatkówki naszych
przyjaciół z „Kometu”, którzy two-rzyli
siatkówkę w Kórniku! W zeszłym roku
nie brali udziału ze względów od nich
niezależnych, ale wcześniej wygrywali
wszystkie edycje Ligi. Co zatem zrobić
aby móc wygrać Ligę (czy przynajmniej
zwiększyć swoje szanse)? To oczywiste
- nie dopuścić do rozgrywek „Kometu”! Jak
zapytacie? Zapropono-wać aby drużyna
występowała w składzie sprzed 3 lat. Nie
sprzed roku kiedy wygrała ale sprzed 3 lat!
Z tego składu zostały trzy osoby. Gratulacje dla „organizatora”! Niech żyje sport
amatorski i sportowa rywalizacja!
„Kórniczanie”
W odpowiedzi na zarzuty stawiane
organizatorowi przez drużynę „Kórniczanie”
stwierdzamy :
1. Regulamin, na który powołuje się
drużyna ustalony i niezmienny jest od III
edycji Zamkniętego Turnieju Piłki Siatkowej
Amatorów o puchar Burmistrza z okazji
Rocznicy Wyzwolenia Kórnika. Kapitanowie drużyn biorących udział w VI edycji
w/w turnieju nie mieli żadnych zastrzeżeń
co do regulaminu. Drużyna „Kórniczan”
sama zrezygnowała z udziału w turnieju
pomimo pełnego składu osobowego z roku
poprzedniego.
2. Natomiast drużyna „Komet” w terminie
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CENNE PUNKTY SZACHISTÓW
Zespoły mieszane walczyły w Drużynowych Mistrzostwach Wielkopolski w
Szachach, które odbyły się w dniach 3-4
luty 2006 w Zbąszyniu. Nasze środowisko
było reprezentowane przez szachistów z
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
w Kórniku.
Licealiści w składzie: Mateusz Płończak, Jarosław Zgarda, Jerzy Duszczak,
Anna Duszczak zajęli dwunaste miejsce
w województwie, natomiast gimnazjaliści
z Kórnika: Dominik Płończak, Krzysztof
Jeńczak, Natalia Szymańska, Marlena
Kowalska miejsce siódme.
W ten sposób zdobyli dla swoich szkół
kolejne cenne punkty do współzawodnictwa sportowego Wielkopolski.
SZCZODRZYKOWO CZWARTE
W REJONIE
Trochę szczęścia zabrakło mistrzom
powiatu poznańskiego, chłopcom ze
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie
, by zakwalifikować się do Finałów Mistrzostw Wielkopolski w Tenisie Stołowym. Zespół p. Dariusza Śmigielskiego
w składzie:
Mikołaj Okniński, Sylwester Serba i
Szymon Piotr w Półfinałach Mistrzostw
Wojewódzkich zajęli bardzo dobre czwarte
miejsce. Na tym szczeblu rozgrywek szkoła zdobywa punkty do współzawodnictwa
sportowego w województwie.
KOSZYKARKI Z GIMNAZJUM
GRAŁY W REJONIE
W Dopiewie (8.02.2006) odbył się Finał Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w
koszykówce dziewcząt gimnazjów. Startowała reprezentacja Gimnazjum w Kórniku
pod kierunkiem p. Huberta Nowickiego. W
zespole grały i punkty zdobywały: Natalia
Wujek- 13, Paulina Szulda -10, Beata
Zwierzyńska – 8, Magdalena Walerczyk
-3, Weronika Szmańda i Katarzyna Szefner po 2 pkt , Natalia Długowska i Marta
Lehmann po 1 pkt, Anna Łuczyszyn, Monika Smolinska i Daria Szlecht- O pkt.
Dziewczęta przegrywając ze Swarzędzem
a wygrywając z Dopiewem zajęły ostatecznie drugie miejsce i zakwalifikowały
się półfinału zawodów wojewódzkich
– rejon Wschód.
składania zgłoszeń do V edycji Kórnickiej
Ligi Siatkówki-Amatorów poinformowała
organizatora, że nie spełnia wymagań regulaminu. Decyzję o ewentualnym dalszym
udziale „Kometu” w rozgrywkach ligowych
miał podjąć Zarząd Ligi tj. kapitanowie
wszystkich drużyn i organizator. Przed
zaplanowanym zebraniem Zarządu Ligi
drużyna „Komet” powiadomiła organizatora
o wycofaniu się z rozgrywek.
Wszystkie regulaminy dotyczące rozgrywek amatorskiej siatkówki gminy Kórnik
są do wglądu i w posiadaniu kapitanów
wszystkich startujących drużyn, redakcji
„Kórniczanina, organizatora. Organizator

Zawody rejonowe odbyły się 10 lutego
w Środzie Wlkp. Dziewczęta z Gimnazjum
w Kórniku zajęły trzecie miejsce.
PIŁKA RĘCZNA W POWIECIE
Gmina Kórnik w kategorii szkół reprezentowana była tylko przez chłopców z
Szczodrzykowa. W hali w Kleszczewie
spotkały się szkoły z gminy Swarzędz,
Kórnik i gospodarzy. Zabrakło przedstawicieli Czerwonaka. Po zaciętej walce
piłkarze ręczni z Szczodrzykowa zajęli
trzecie miejsce.
SIATKARZE Z LICEUM
NA CZWARTYM MIEJSCU
Mistrzowie powiatu poznańskiego,
chłopcy z LO Kórnik startowali w zawodach rejonowych w siatkówce. W Nowym
Tomyślu oprócz gospodarzy spotkały się
zespoły z powiatów: Szamotuły , Oborniki,
Międzychód, Nowy Tomyśl , Grodzisk i
Poznań. Kórniccy licealiści zajęli czwarte
miejsce.
WYSOKI POZIOM AEROBIKU
W GRODZISKU
Tym razem reprezentacje szkół naszej
gminy wystartowały w kolejnych Półfinałach Mistrzostw Wielkopolski w Aerobiku
Grupowym. W Grodzisku startowały
najlepsze zespoły powiatów: Wolsztyn
, Leszno-miasto, Leszno-powiat, Nowy
Tomyśl, Międzychód i powiatu Poznań.
Doskonale wypadły zespoły powiatu
poznańskiego. Z naszej gminy najwyżej
sklasyfikowano zespół p. Barbary Jańczyk
ze Szczodrzykowa. Dziewczęta: Sandra
Starzak, Anna Heigenbarth, Paulina
Kelma, Natalia Szulc, Justyna Sznura,
Joanna Wojtuś, Joanna Rakoniewska,
Agnieszka Giertych zajęły drugie miejsce.
Gimnazjalistki z Kórnika przygotowane
przez p. Dorotę Frąckowiak: Monika
Nowak, Marta Steinitz, Dominika Kalisz,
Beata Zwierzyńska, Karolina Dzirba, Klaudia Ratajczak, Weronika Szmańda, Marta
Lehmann zajęły trzecie miejsce. Obydwa
zespoły oraz licealistki wystąpią 10 marca
w Finale Wielkopolski . Ponadto z powiatu
poznańskiego zakwalifikowały się także
gimnazjalistki ze Swarzędza ( 1 miejsce)
oraz SP Mosina ( 1 miejsce). Dziewczęta
z kórnickiej jedynki były siódme. ARA

UWAGA!!!

W związku z nowelizacją ustawy
o świadczeniach rodzinnych ustawą
z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 267, poz.2260) uchyla art.
25 a tj. obowiązek weryfikacji prawa do
świadczeń rodzinnych w połowie okresu zasiłkowego. Tym samym w marcu
br. nie będzie prowadzona weryfikacja
prawa do świadczeń rodzinnych.

Kierownik OPS w Kórniku
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SPORT
Mistrzostwa Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych
Wioślarzy
Dnia 7 lutego 2006 roku w Swarzędzu
odbyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych w Ergometrze Wioślarskim o
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
Na zaproszenie do wzięcia udziały w zawodach
odpowiedziały 4 szkoły, które zareprezentowały
naszą gminę. Były to:
Szkoła Podstawowa nr 1 w składzie:
Gabryelewicz Małgosia, Kędziora
Agnieszka, Świątek Karolina, Żyto Asia,
Zajączkowska Sara, Karaś Bartosz, Kochanka
Dominik, Mazurczak Bartosz, Lubiński Adam,
Kasprzak Patryk opiekun p. Katarzyna Pucek.
Szkoła Podstawowa nr 2: Janasik Patrycja, Zgarda Kinga, Marciniak Klaudia,
Dudziak Klaudyna, Banaszak Krzysztof, Labijak Tomek, Matysiak Aleksander,
Rajkowski Kacper, Ruta Paweł. Opiekun p.
Małgorzata Iszkuło.
Gimnazjum w Kórniku reprezentowały:Kalisz Magda, Liebner Estera, Ste-

initz Marta, Szmańda Weronika oraz
Hołubowski Patryk, Karaś Mikołaj, Pawlak Kamil, Sobieraj Szymon. Opiekun
p. Aneta Szarzyńska.

Gimnazjum w Robakowi w składzie;
Idaszak Magda, Maciejewska Daria, Michałowska Adela, Ziółkowska Daria, Andrzejewski Błażej, Gubański Piotr, Sobolewski
Robert. Opiekun p.Paweł Pawlaczy.
Rywalizacja odbywała się na dystansie
300 m. Dość szybko okazało się, że Kórnik
zabierze ze sobą przynajmniej jeden puchar.

W rywalizacji szkół podstawowych na pierwszych dwu miejscach uplasowały się podstawówki z Kórnika - SP nr 1 I m zdobywając
Puchar Burmistrza Gminy Swarzędz oraz nagrodę główną 30 wejściówek dwu - godzinnych
na basen w Swarzędzu, SP nr 2 zajęła II m.
W rywalizacji indywidualnej wśród
dziewcząt II m. wywalczyła Asia Żyto z
czasem 1:12,2 natomiast wśród chłopców
wszystkie trzy pierwsze miejsca przypadły
reprezentantom SP nr 1 Mazurczak Bartosz
1:02,9, Kochanka Dominik 1:04,9, Kasprzak
Patryk 1:07,2.
Na poziomie gimnazjum najlepszy czas
wśród Kórniczanek uzyskała Michałowska
Adela 1:07,2 zajmując III m. a wśród chłopców
I m. wywalczył Gubański Piotr z czasem 0:54,4,
III m. Sobolewski Robert 0:55,1. W konkurencji
drużynowej Gimnazjum w Robakowie zajęło
III m. przed Gimnazjum w Kórniku IV m.
Wszystkim zawodnikom gratuluję uzyskanych czasów, zajętych miejsc i sportowej
walki i zachęcam do dalszej współpracy.
Dziękuję opiekunom za zaangażowanie
i pomoc. Małgorzata Iszkuło
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Amatorzy – Casablanca-Rekreacja
Jagrol Kórnik – CZPM-Dynamix Robakowo
Jagrol Kórnik – Spartan Kórnik
CZPM-Dynamix Robakowo – Spartan Kórnik
KS Ktoś – LKS Czmoniec
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T.M. Małeccy – Sezamki
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TABELA ROZGRYWEK (STAN 12.02.2006)
L.p
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwa drużyny
CZPM-Dynamix Robakowo
ZHP Kórnik
KS Ktoś
Jagrol Kórnik
TM Małeccy
Spartan Kórnik
Kórniczanie
Sezamki
Amatorzy
Atopik
LKS Czmoniec
Vincent Kórnik
KG Agrikol
Casablanca-Rekreacja

Ilość spotkań
8
7
6
7
7
7
6
6
7
8
5
8
6
8

Punkty
20
18
17
16
14
13
12
9
7
7
6
5
0
0

Sety
21 : 8
20 : 7
18 : 3
18 : 8
17 : 9
14 : 13
13 : 8
13 : 13
10 : 16
11 : 20
9 : 11
8 : 20
2 : 18
4 : 24
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REKLAMY

Dobre wejście

Fot. Składy budowlane VOX

Wymieniając drzwi można nie tylko
całkowicie zmienić charakter wnętrza,
ale i zniwelować jego niedostatki - odzyskać nieco przestrzeni czy doświetlić.
Oferta rynku, jeśli chodzi o drzwi jest
niemal nieograniczona. Projektanci prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowych,
wymyślniejszych wzorów, z przeszkleniami
lub pełnych, z naturalnego drewna lub materiałów drewnopochodnych, w okleinach
w niemal wszystkich możliwych kolorach.
Kwestie estetyczne, choć niewątpliwie
ważne, nie powinny jednak przysłonić
funkcjonalności. Aby drzwi nie przeszkadzały trzeba choćby w przybliżeniu znać
sposób zagospodarowania pomieszczenia, w którym mają być zamontowane. W
przeciwnym razie będzie trzeba urządzić
je... pod drzwi.

Najmniej miejsca w pomieszczeniu zajmują drzwi przesuwne. Mogą przesuwać
się równolegle do ściany – wtedy konieczne
jest pozostawienie na niej wolnego miejsca
równego ich szerokości. Inna możliwość to
ukrycie drzwi w specjalnej kasecie montowanej wewnątrz ściany. To rozwiązanie jednak
jest realne tylko wtedy, gdy zaplanuje się je w
momencie budowy ściany działowej. Równie
mało miejsca zajmują drzwi harmonijkowe. To
bliscy krewni drzwi łamanych. Różnica polega
na tym, że składają się z wielu drobnych elementów, z których każdy jest szerokości zbliżonej do szerokości ościeżnicy. Jednak, gdy
drzwi są otwarte ta harmonijka stoi w świetle
drzwi. Tym samym przejście, jakie pozostaje
do dyspozycji jest odpowiednio węższe. W
przypadku standardowego, 80-centymetrowego otworu to rozwiązanie niezbyt wygodne.
Jednak, gdy otwór jest szerszy – może się
sprawdzić doskonale.
Pełne drzwi zapewniają maksimum intymności. To w wielu przypadkach istotna zaleta.
Jeśli jednak drzwi odgradzają pomieszczenie
ciemne (np. korytarz) od dobrze oświetlonych
warto pokusić się o zastosowanie drzwi z
przeszkleniami. W ten sposób będzie można „obdzielić” światłem dziennym większą
powierzchnię mieszkania. Wybór rodzajów
szklanych „wstawek” jest ogromny – od szyb
zupełnie przezroczystych, przez mleczne, po
wielobarwne witraże. Trzeba jednak pamiętać,
że im szyba grubsza, z wyraźniejszą fakturą
i ciemniejsza tym skuteczniej zatrzymuje
światło. Jeśli więc o nie właśnie chodzi lepiej
zdecydować się na przezroczystą bądź mleczną, możliwie gładką szybę niż ciemnozieloną
w wyraźny wzór. Szczegóły dotyczące
doboru drzwi, ich montażu i zabezpieczeń
można uzyskać od specjalistów ze Składów budowlanych VOX w Poznaniu przy
ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy Św.
Michała 100. dar
Wykończenie podłogi

Składy budowlane VOX oferują bogaty wybór
klamek oraz okuć do drzwi wewnętrznych.

Najpopularniejsze, stosowane standardowo są jednoskrzydłowe drzwi rozwieralne.
Są stosunkowo niedrogie, ich wybór jest
szeroki, ale wymagają dość sporo miejsca.
Decydując się na nie trzeba wiedzieć przede
wszystkim czy mają się otwierać w lewo czy
w prawo, na zewnątrz pomieszczenia lub do
jego wnętrza. Gdy chodzi o drzwi wiodące
do niewielkiego pokoju - sensownym rozwiązaniem są otwierające się na zewnątrz.
Wtedy jednak nieuchronnie zajmują miejsce
na ścianie korytarza. Ważne też, żeby zwrócić
uwagę czy nie kolidują z innymi. W niewielkich mieszkaniach całkiem często zdarza się
niestety, że jednoczesne otwarcie dwojga
drzwi jest prawie niemożliwe. Uciążliwość
takiego rozwiązania, choć wydaje się niewielka, potrafi skutecznie zatruć życie. Znacznie
mniej miejsca do otwarcia potrzebują drzwi
łamane. Ich skrzydło podzielone jest na dwa,
niekiedy trzy elementy. Zamknięte wyglądają
jak drzwi rozwieralne lub przesuwne, nie wymagają pozostawienia do ich otwarcia wolnej
powierzchni ściany.
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Coraz większą popularnością cieszą
się podłogi drewniane. Jednocześnie
producenci dbają, żeby były one proste
w montażu i łatwe do utrzymania w
czystości. Dlatego na ułożenie posadzki
drewnianej klienci wybierają najczęściej
panele drewniane montowane systemem
bezklejowym.
Panele drewniane nie wymagają cyklinowania i lakierowania. Większość z nich jest
fabrycznie wykończona i pokryta kilkoma warstwami lakieru. Montaż paneli jest wyjątkowo łatwy. Należy połączyć ze sobą krawędzie, mocując je na zatrzask. Atutem takiego montażu jest
fakt, że uszkodzony panel z zatrzaskiem można
w stosunkowo prosty sposób wymienić na
nowy. Podłogę montowaną systemem bezklejowym można zdemontować i przenieść w inne
miejsce, na przykład podczas przeprowadzki.
Podłoga montowana systemem bezklejowym
nazywana jest podłogą pływającą.
Ze względu na przeznaczenie, w poszczególnych pomieszczeniach stosujemy różne
rodzaje materiałów do wykończenia podłogi.
W korytarzu i kuchni kładziemy glazurę. W
salonie panele lub podłogę drewniana. Jak
połączyć te dwa materiały ze sobą, żeby było
ładnie i estetycznie? Panele tworzą podłogę

pływającą, przy której układaniu należy pamiętać o krawędziach dylatacyjnych. Dzięki nim
podłoga nie odkształca się i może pracować.
W przypadku połączenia płytek z panelami
trzeba zachować szczelinę dylatacyjna, aby
uniknąć wybrzuszenia podłogi w miejscu łączenia. Dlatego krawędź łączącą dwa rodzaje
podłogi wypełniamy elastycznym szczeliwem z
silikonem. Silikon ma za zadanie nie dopuścić
do wnikania w szczelinę drobinek kurzu czy
piasku. Miejsce łączenia przykrywamy płaską
metalową listwą.
Co zrobić, kiedy mamy w domu parkiet z
drewna, i chcemy go połączyć z otwartą kuchnią
lub wyjściem na korytarz? Podłogi wykonane
z drewna naturalnego wymagają nieco innego
wykończenia. W miejscu, gdzie płytki łączą się z
drewnem należy zostawić niewielką przestrzeń
– około 2 mm. Nie maskujemy go listwą, lecz
wykańczamy specjalnym preparatem spoinującym do parkietu. Preparaty przeznaczone
do tego typu działań są odporne na wilgoć, po
utwardzeniu natomiast przypominają drewno.
Dobór odpowiednich paneli podłogowych oraz materiałów do ich wykończenia doradzą Państwu konsultanci ze
Składów budowlanych VOX w Poznaniu
przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy
ulicy Św. Michała 100. kaz
Ciekawe domy w Swarzędzu
Na koniec czerwca 2006 r. zaplanowano zakończenie budowy osiedla
domów w zabudowie szeregowej przy
ulicy transportowej w Swarzędzu.
Inwestor, firma Agrobex odda tam 16
domów o powierzchni od 114,83 m kw.
do 122,11 m kw.
Domy zlokalizowane są na działkach
o wielkości od 198 m. kw. do 347,6 m. kw.
Mają również garaż. Inwestor proponuje
dwa standardy wykończeń: standard niepełny
oraz stan surowy. Wybierając stan surowy
musimy liczyć się z tym że, nie zostanie
zainstalowana wewnątrz budynku instalacja
C.O., elektryczna, wodno- kanalizacyjna oraz
instalacja gazowa. Opcja ta będzie jednak
tańsza zapłacimy za nią 1800 zł za m kw.
brutto. W standardzie niepełnym będzie to
2300 zł za m2 brutto – za tę cenę otrzymamy
jednak wspomniane wyżej instalacje oraz
m. in. instalację, telefoniczną oraz RTV. Za
działkę zapłacimy 120 zł. za m. kw. brutto.
Położenie osiedla pozwala na łatwy dojazd do Poznania: przez Kobylepole, Tulce
lub Szczepankowo. Nowe domy powstają

Fot. Agrobex

PORADNIK
BUDOWLANY

Swarzędz Zalasewo Osiedle Leśne - zespół domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

w sąsiedztwie lasu i w niedużej odległości
od stadniny koni i oraz rozległych, atrakcyjnych terenów rekreacyjnych. Szczegóły:
www.agrobex.com.pl . dar
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ROZRYWKA
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
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Poziomo: 1) prezes Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych w Kórniku, 7) broń,
uzbrojenie, 8) dyrektor Domu Dziecka w
Bninie, 9) kawałek tkaniny odcięty ukośnie,
ukos, 12) lewa strona tkaniny, 15) naczynie
na cięte kwiaty, 16) niech się dzieje… nieba,
18) rachunek dwustronny w księgowości,
20) klub sportowy w Mediolanie, 21) czar,
wdzięk, 23) wielka małpa żyjąca w tropikalnej Afryce, 24) pojemnik na śmieci, 27) małe
jezioro, 30) badaczka języków irańskich,
31) biała… w Kórniku, 32) Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym
Intelektualnie i Ruchowo w Kórniku.
Pionowo: 1) imię Genstwy, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kórniku, 2)
siedzi za miedzą, 3) rybie jaja, 4) polecenie

wojskowe, 5) wolno stojący piec, w którym
się pali koksem, 6) wiązadło zakładane na
przednie nogi konia w celu ograniczenia
swobody jego ruchów, 10) gruba nić w
świecy, 11) polska ciężarówka, 13) kniaź
z opery Borodina, 14) Piotr, kolarz UKS
„Jedynka-Limaro” Kórnik, 17) skała macierzysta żyznych gleb, używana do wyrobu
klinkieru, 18) szkolenie, 19) głupia u stołu,
22) ssak z długą szyją, 25) jeden z 95 w
benzynie, 26) widmo, mara, 28) tłuszcz
z ryb i ssaków morskich, 29) przysmak
Kubusia Puchatka.
Litery w polach z dodatkową numeracją
(w prawej dolnej części), uszeregowane w
kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie
(przysłowie).

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 2/2006: „ZŁY TO PTAK CO
WŁASNE GNIAZDO KALA”.
Nagrodę książkową otrzyma p. MARIAN ŚWIEJKOWSKI z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
10-go marca 2006 r.
Materiały prosimy dostarczać do 3-go marca 2006 r.
kórniczanin nr 4/2006

