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LI SESJA RADY MIEJSKIEJ
Co z projektem kanalizacji?

FERIE
Wspomnienia z zajęć podczas
zimowych wakacji

SCHMIDT Z PUCHAREM
ŚWIATA

Fot. Łukasz Grzegorowski

Kolejny sukces kórnickiego kolarza

DYSKUSJA O
PRZYSZŁOŚCI KÓRNIKA
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
zaprasza na sesję naukową

Wszystkim Paniom
z okazji
Dnia Kobiet
najserdeczniejsze
życzenia przesyła
Redakcja
Kórniczanina

„Second hand”

Zachodnia odzież UŻYWANA I NOWA
TYSIĄCE NOWYCH RZECZY WIOSENNYCH

DZIECIĘCE – 5,99
SPODNIE – 9,99

Biernatki, ul. Główna 5

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA
SPOTKANIE Z PREZESAMI KÓŁ
GMINNYCH SOŁTYSÓW WIELKOPOLSKI
W dniu 22 lutego br. w Miłosławiu odbyło się spotkanie zorganizowane przez
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego, któremu przewodniczył
p. Franciszek Sztuka – przewodniczący
Stowarzyszenia. Gminę Kórnik reprezentowali: p. Józef Bartkowiak – przewodniczący
Koła Gminnego Sołtysów w Kórniku i sołtys
wsi Konarskie, p. Julia Bartkowiak – radna
i sołtys wsi Radzewo oraz Leszek Książek
– sekretarz Gminy Kórnik. Na spotkaniu
– poza sołtysami – obecni byli również p.
Marek Woźniak – Marszałek Województwa
Wielkopolskiego, p. Ewa Krzyżanowska–
Walaszczyk – Wicewojewoda Wielkopolski,
p. Ireneusz Niewiarowski – poseł na Sejm
RP. Głównym tematem poruszanym na spotkaniu były niekorzystne dla sołtysów uregulowania prawne dotyczące roznoszenia
nakazów płatniczych. Znaczną jego część
poświęcono również dyskusji związanej
z zasadami dofinansowywania polskiego
rolnictwa ze środków unijnych.
OTWARCIE PRACOWNI
KOMPUTEROWEJ W GIMNAZJUM
W KÓRNIKU
W dniu 23 lutego br. w Gimnazjum im.
Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku
odbyło się otwarcie Pracowni Komputerowej,
której utworzenie było współfinansowane
ze środków unijnych. Na uroczystości tej
Urząd Miejski reprezentowali: p. Katarzyna
Szamałek – skarbnik Gminy Kórnik oraz Leszek Książek – sekretarz Gminy Kórnik. Pracownia ta służyć będzie przede wszystkim
uczniom, ułatwiając im dostęp do bogatych
zasobów informacji.
SPOTKANIE Z ARKADIUSZEM
CZARTORYSKIM – SEKRETARZEM
STANU W MSWiA
W dniu 23 lutego br. Przewodniczący
Rady Miejskiej Maciej Marciniak, z-ca
Burmistrza Hieronim Urbanek oraz przedstawiciele grupy inicjatywnej ds. restytucji
praw miejskich Bnina – Stanisław Karczmarek i Damian Błaszkowiak, spotkali się w

Warszawie z p. Arkadiuszem Czartoryskim
– Sekretarzem Stanu w MSWiA. W spotkaniu uczestniczył, popierający inicjatywę
mieszkańców Bnina, poseł Filip Libicki, który
w rzeczy samej był organizatorem tegoż
spotkania. Minister Czartoryski zapoznał się
z ideami, które legły u podstaw opisywanej
sprawy, jak i z dotychczasowymi działaniami
mieszkańców oraz władz samorządowych w
tym zakresie. Przeprowadzone rozmowy na
powrót rozbudziły nadzieję na doprowadzenie sprawy do szczęśliwego zakończenia.
Obecnie opracowywany jest wniosek do
MSWiA, który do końca marca br. złożony
zostanie w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Przypominamy, że poprzedni wniosek
został przez Wojewodę Wielkopolskiego,
pośredniczącego w tej sprawie, zaopiniowany pozytywnie. Mieszkańcy Bnina mają
nadzieję, że tym razem będzie podobnie.
IV PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ
W dniu 25 lutego br. odbył się w Domu
Strażaka „IV Przegląd Piosenki Dziecięcej”,
którego organizatorem był Urząd Miejski
w Kórniku. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z
terenu naszej gminy. Uczestnicy podzieleni
zostali na trzy grupy wiekowe: 7-10 lat, 1113 lat i gimnazjum. Spośród wymienionych
grup wyłoniono laureatów konkursu, którzy
otrzymali nagrody i wyróżnienia. Laureaci
przeglądu będą reprezentowali Gminę Kórnik na Powiatowym Przeglądzie Piosenki
„Stęszewska Triola”, IV Regionalnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Muzol” w Śmiglu i Festiwalu „Wesołe Nutki”
w Witkowie, a najlepsi wystąpią w Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskiego Ruchu
Artystycznego „OFARA”. Wszyscy wyróżnieni i laureaci otrzymali prawo występu w
Lokalnych Prezentacjach, które odbywać się
będą w ramach „Kórnickich Spotkań z Białą
Damą” w dniu 20 maja 2006 roku.
SPOTKANIE OSÓB
KOORDYNUJĄCYCH WSPÓŁPRACĘ
MIĘDZYNARODOWĄ
W dniach 9-10 marca br. odbyło się w
Brukseli spotkanie osób koordynujących
współpracę międzynarodową w samo-

rządach lokalnych państw unijnych. W
konferencji tej wzięło udział ponad 400
przedstawicieli zajmujących się tą kwestią w
poszczególnych gminach tworzących Unię
Europejską. Gminę Kórnik na spotkaniu
reprezentował p. Sławomir Hinc – kierownik
Referatu Promocji Gminy i Pozyskiwania
Funduszy Pozabudżetowych. Nasz reprezentant przemawiał na konferencji, ukazując
wszystkim zebranym bogate walory gminy,
co następnie zostało poparte różnorakimi
materiałami promocyjnymi, które otrzymali
uczestnicy spotkania. W wyniku kuluarowych rozmów nawiązanych zostało wiele
kontaktów, które doprowadzą być może do
nawiązania nowych kontaktów partnerskich
z różnymi gminami unijnymi.
ZMIANA NAZWY SPÓŁKI SATER
KÓRNIK
W dniu 2 marca br. w Urzędzie Miejskim
odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Spółki SATER Kórnik. Na Zgromadzeniu podjęto uchwałę o zmianie nazwy
spółki na AMEST KÓRNIK. Zadecydowano
również o zmianie treści umowy spółki, w
celu dostosowania jej do wymagań wynikających z art.10a ustawy o gospodarce komunalnej. Zmiany te zostaną wprowadzone
formalnie pod koniec marca br. w obecności
notariusza. Wspólnicy wniosą dopłaty do
kapitału spółki w wysokości 365.893,90zł,
z czego wspólnik włoski 292.715,04zł, a
Gmina Kórnik 73.178,76zł. Bardzo ważną
kwestią omawianą na Zgromadzeniu była
sprawa rekultywacji i odgazowania składowiska. Wspólnicy różnią się stanowiskiem
w sprawie sposobu przeprowadzenia samej
rekultywacji. Prezes Felice Scoccimarro zakłada rekultywację odpadami komunalnymi,
natomiast burmistrz Jerzy Lechnerowski
wraz z Radą Miejską dopuszczają rekultywację masami ziemnymi, pochodzącymi z
budowy obwodnicy Kórnika i modernizacji
„trasy katowickiej”.
W ubiegłym roku Spółka SATER Kórnik
przedstawiła w Urzędzie Wojewódzkim
program rekultywacji składowiska odpadami komunalnymi. Program ten nie został
jednak przyjęty, co doprowadziło do tego,
iż Spółka odwołała się od tej decyzji do
Ministra Ochrony Środowiska. Wspólnicy
podejmą dalsze decyzje w opisywanej
sprawie po uzyskaniu odpowiedzi Ministra.
Sławomir Hinc

W niedzielę 26 marca 2006 roku
Koło Honorowych Dawców Krwi w Kórniku zaprasza na kolejną
akcję krwiodawczą. Jak zwykle w Domu Strażaka, w godzinach
od 9:00 do 15:00 można będzie oddać krew, która być może komuś
uratuje życie.
Jak podkreślają organizatorzy – wagę krwiodawstwa pokazała ostatnia akcja ratowania
poszkodowanych w zawalonej hali katowickich targów. Prowadzone na bieżąco akcje oddawania krwi mogą zapewnić dostateczną liczbę cennego płynu w nagłych chwilach,
gdy każda kropla oznacza być albo nie być dla zagrożonych ludzi.
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LI Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Dnia 22 lutego bieżącego roku odbyła
się kolejna sesja Rady Miejskiej. Na wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego z
programu sesji wykreślono punkt dotyczący
uchwały w sprawie zamiany nieruchomości
pod parking i drogę (na Prowencie). Radni
z w/w komisji zasugerowali możliwość wykupu nieruchomości a nie zamiany.
Do programu wprowadzono natomiast
punkt dotyczący uchwały o nowelizacji Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy
Kórnik na lata 2004 – 2006 i 2007 – 2012.
Początek obrad, w punkcie dotyczącym
przyjęcia protokołu z sesji poprzedniej
zdominowały spory na temat formy dyskusji
podczas sesji budżetowej.
Po sprawozdaniach i informacjach
dotyczących działalności między-sesyjnej
przegłosowano projekty ustaw.
Przyjęto jednogłośnie: zmiany w budżecie gminy na 2006 rok, zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Program Rozwoju
Lokalnego Miasta i Gminy Kórnik na lata
2004-2006 oraz 2007-2012.
W następnej części głos zabrał wiceburmistrz Hieronim Urbanek. Sprawa jaką

poruszył dotyczyła pośrednio budżetu
gminy jaki na sesji poprzedniej przez
Radę Miejską został przyjęty. Dokładniej
chodziło o wprowadzony autopoprawką
burmistrza punkt dotyczący wydatków na
projekt kanalizacji wsi położonych wokół
Jeziora Bnińskiego. Przypomnijmy, że z
wnioskiem o zrealizowanie tego projektu
wystąpiła podczas dyskusji na komisjach
grupa radnych, a sprawa ważyła się do
ostatniej chwili. Z jednej strony nikt nie przeczył konieczności wykonania tak ważnej
ekologicznie inwestycji, z drugiej pojawiały
się wątpliwości co do finansowych możliwości wykonania całego zadania przez samą
gminę w najbliższych latach.
Ostateczne umieszczenie w budżecie
środków na projekt kanalizacji całego obszaru wokół Jeziora Bnińskiego skłoniła
Aquanet do wykreślenia zadania kanalizowania 4 wiosek Gminy Kórnik z planów
inwestycyjnych na lata 2008-2013. Jak
poinformował wiceburmistrz wiąże się to
z tym, iż Aquanet zamierzał starać się w
tym okresie o środki unijnego Funduszu
Spójności – lecz jako, że zadanie współfinansowane przez kilka instytucji ma
mniejsze szanse na uzyskanie takiego

Kilka słów o ptasiej grypie

Stało się nieuniknione.W Toruniu
odkryto pierwszy w Polsce przypadek
„ptasiej grypy”.
Niewykluczone, że i w naszych okolicach dojdzie do wykrycia ptactwa zarażonego H5N1. Dotychczas na szczęście
przypadków takich nie stwierdzono,
jednak służby przygotowują się do ewentualnej akcji.
Z funduszy gminnych doposażono
OSP, Straż Miejską i Policję w sprzęt
ochronny. Są kombinezony, maski, rękawice, maty i cały sprzęt przewidziany
w przepisach bezpieczeństwa. Funkcjonariusze potrafią wstępnie odróżnić
ptactwo zdrowe od podejrzanego o zakażenie. Na szeregu spotkań i w wielu
zarządzeniach określono procedury
postępowania.
Czy powinniśmy się bać. Ostrożność
nigdy nie zawadzi, ale ja na razie nie ma
bezpośredniego niebezpieczeństwa.

Wirus bardzo trudno przenosi się na
człowieka. Świadczy o tym niewielka statystycznie ilość zakażeń na świecie. Dla
porównania w całej Azji, gdzie żyją miliardy ludzi wirus uśmiercił tylko kilkadziesiąt
osób, a w samej tylko Polsce „zwykła”,
„ludzka” grypa doprowadza do śmierci od
powikłań kilku tysięcy osób rocznie.
Nie znaczy to, że problem należy bagatelizować. „Grypa ptasia” ma tendencje
do mutowania się i to właśnie mutacja
może okazać się bardziej niebezpieczna.
Jednak mutować mogą się również inne
rodzaje wirusów grypy, w tym „zwykła”
ludzka grypa.
Nie należy obawiać się spożywania
drobiu i jaj po obróbce termicznej – czyli
ugotowanych.
Badania wykazały, że kilka minut w
temperaturze zaledwie 70 st C unicestwia
H5N1. Hodowcy ptaków powinni zabezpieczyć swój inwentarz przed dostępem

dofinansowania bierze pod uwagę tylko
wykonanie całości - projektu i wykonawstwa, a jeżeli gmina chce przejąć jeden z
etapów rezygnuje z planowania budowy.
Wiceburmistrz zapytał opinię Rady w
tej sprawie. Radni stanęli przed wyborem
– albo gmina wykonuje projekt i przejmuje
cały ciężar przyszłej inwestycji albo wstrzymuje projektowanie i liczy na realizację
planów spółki Aquanet.
Przewodniczący Rady zaproponował
by wydać pozytywną opinię dla propozycji
spółki ale dla pewności fundusze przeznaczone na projekt pozostawić w rezerwie
budżetowej.
Ostatecznie większością głosów wydano pozytywną opinię dla planów Aquanetu.
W zapytaniach i interpelacjach radnych
poruszono temat przejść dla pieszych na
ul. Dworcowej. Dowiedzieliśmy się również, że Wojewódzki Konserwator Zabytków podtrzymał decyzję o usunięciu z okna
ratusza umieszczonych tam witraży.
Sołtysi poruszyli temat nieprzejezdnych
dróg, które szczególnie w okresie odwilży
wymagają pracy szczególnych nakładów.
Dyskutowano także problemem komunikacji pomiędzy Biurem Rady Miejskiej a
Sołtysami. ŁG
dzikiego ptactwa a szczególnie odchodów. Znalezienie martwego lub dziwnie
zachowującego się ptaka (opuchniętego,
mającego problemy z poruszaniem itd.)
należy zgłaszać Straży Miejskiej i Policji.
Bądźmy ostrożni. ŁG

Liceum
Ogólnokształcące
im. Generałowej
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w Kórniku
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WIEŚCI SOŁECKIE
Borówiec
Sołtys Mirosław Pospieski informuje, że
zostaną załatane dziury na ulicy Szkolnej.
Czmoniec
W czwartek 2 marca odbyło się zebranie wiejskie. Uczestniczyli w nim m.in.
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego Parków
Krajobrazow6ch – mgr Janusz Łakomiec,
wiceburmistrz Hieronim Urbanek, kierownik
Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UM - Antoni Kalisz. Obecna na zebraniu
Krystyna Janicka złożyła podziękowania
na ręce Stanisława Jeziorskiego za prze-

kazanie przez niego dzika na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hieronim
Urbanek i Antoni Kalisz mówili o planach
wodociągowania Czmońca. Janusz Łakomiec przedstawił specyfikę Rogalińskiego
Parku Krajobrazowego oraz omówił program „Natura 2000”. Sołtys Zbigniew Tomaszewski mówi, iż mieszkańcy Czmońca
czekają na wiosnę, kiedy będzie można
dokonać otwarcia boiska sportowego.
Kromolice
Sołtys Jolanta Gańko informuje, że w tym
roku będzie kontynuacja budowy chodnika,
powstanie jego kolejny odcinek, a wartość

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
A 1 % PODATKU

Trwa „wielkie rozliczanie” PIT-ów. Ustawa
z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z dn. 29 maja
2003 r.) daje możliwość przekazania
1 % podatku na rzecz organizacji pozarządowych, posiadających status organizacji
pożytku publicznego.
Organizacje pożytku publicznego (rozdz.3,
art.20 Ustawy) to organizacje pozarządowe i
podmioty, które prowadzą działalność i realizują zadania publiczne na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, to różne
stowarzyszenia, w tym kulturalne, sportowe,
ekologiczne, ratownictwa i ochrony ludności,
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i
konfliktów wojennych, związane z działaniami
na rzecz integracji europejskiej, kościelne i
prowadzone przez związki wyznaniowe. Organizacje te prowadzą działalność statutową
głównie w oparciu o dotacje i dobrowolne
wpłaty osób prywatnych, przedsiębiorstw,
firm, instytucji.
Podejmowanie działań w sferze społecznej, głównie w zakresie udzielania świadczeń
typu pomoc społeczna, zdrowie i edukacja,

ATRAKCYJNA WYPRZEDAŻ
KOLEKCJI JESIENNEJ I WIOSENNEJ:

ŻAKIETY
SPODNIE
SPÓDNICE
SUKIENKI
BLUZKI

CENY:

od 55,00 zł do 85,00 zł
od 45,00 zł do 60,00 zł
od 35,00 zł do 50,00 zł
od 45,00 zł do 50,00 zł
od 25,00 zł do 45,00 zł

W siedzibie firmy „BACCARA”
Mosina, ul Kolejowa 33
w okresie

od 15.03.2006 do 29.04.2006
Godziny sprzedaży:
Od poniedziałku do piątku 8.30 – 17.00
Soboty 8.30 – 13.30
ZATRUDNIMY DOŚWIADCZONE
SZWACZKI I PRASOWACZY
DO PRASOWANIA GOTOWEJ ODZIEŻY
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zapoczątkowały w średniowieczu instytucje
kościelne. W dobie monarchii absolutnej, a
wyraźnie w XIX i XX wieku w Europie to władza publiczna uzyskała monopol w tej sferze.
Obecnie mamy do czynienia z nową sytuacją
– organizacje pozarządowe stają się partnerem władz publicznych w realizowaniu zadań
w sferze usług społecznych. W Polsce, po
roku 1989, działa ponad 30 tysięcy organizacji
pozarządowych różnego typu.
Wpłacanie 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego to forma nowej filantropii. To przemyślana i sensowna działalność
dla wspólnego dobra. Pozwala na efektywne
wykorzystanie pieniędzy darczyńców, w celu
tworzenia wokół siebie przestrzeni do życia,
kształtowania otaczającej rzeczywistości i odpowiedzialności za świat wokół siebie – także
ten najbliższy, w wymiarze miasta, gminy, wsi
czy osiedla. To dzielenie się częścią swojego
życia i wypracowanych zasobów z innymi. To
my sami podejmujemy decyzje, na co mają
być przeznaczone nasze pieniądze - czy na
pomoc społeczną, rehabilitację niepełnosprawnych, dokształcanie bezrobotnych, stypendia
dla uczniów i studentów, kluby sportowe, w

przedsięwzięcia wyniesie ok. 20 tys. zł.
Pierzchno
Sołtys Andrzej Frąckowiak stwierdza, że
w bieżącym roku większa część funduszy
sołeckich zostanie przeznaczona na doposażenie świetlicy.
Skrzynki
Zgodnie z planem w pierwszym półroczu z środków sołeckich mają być zainstalowane 2 lampy na ulicy Jeziornej. Sołtys
Tadeusz Frąckowiak jest zadowolony, że
pod modernizacji Trasy Katowickiej mieszkańcy Skrzynek będą mogli korzystać z
bezkolizyjnego przejazdu, podziemnego
przejścia dla pieszych.
Oprac. Robert Wrzesiński
których trenują nasze dzieci, organizacje i stowarzyszenia kulturalne, chóry, biblioteki, kluby
seniora, czy na ochronę przyrody i zwierząt lub
inne działania
Działania organizacji pozarządowych
pozwalają społeczności lokalnej, w oparciu
o osobiste i społeczne kontakty, związane z
wieloletnią tradycją i pozytywnymi wzorami
zachowania , dążyć do rozwoju konkretnej
miejscowości czy rozwiązania trudnej sytuacji.
Nasza aktywność obywatelska – wpłacenie
1 % podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego – pozwoli nam
tworzyć świat, w którym będziemy chcieli żyć,
a nie świat na który tylko narzekamy.
Lokalne organizacje pożytku publicznego:
Fundacja “Zakłady Kórnickie” - Kórnik
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
- Kórnik
Polskie Towarzystwo Pomocy Społecznej
– Zarząd Miejsko-Gminny Kórnik
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w
Bninie – Kórnik
ZHP Hufiec Kórnik
( w trakcie rejestracji – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej).
Zobacz też :
www.ngo.pl i www.jedenprocent.pl/ (bazy.ngo.pl)
Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska

W poszukiwaniu gazu
Zagłębie energetyczne w okolicach
Kórnika? Kto wie? Jak wiadomo wykonane dość dawno badania potwierdziły
istnienie zasobów gazu ziemnego
w Wielkopolsce. Wiemy też, że i w
Gminie Kórnik są jego pokłady. Nie
wiadomo jednak ile jest gazu i jaka
jest jego jakość.
Być może są to małe, nieopłacalne
w wydobyciu ilości, albo większe, które mogłyby w praktyce się przydać. W
najbliższym czasie na terenie naszej
gminy pojawią się ekipy wyspecjalizowane w badaniach nad złożami
gazu.
Dzięki metodzie sejsmicznej zlokalizują i ocenią co kryją głębokie
pokłady naszej ziemi.
Emitując drgania i odbierając specjalną aparaturą ich odbite fale na-

ukowcy opracują mapę zasobów. Być
może dojdzie też do odwiertów –ale
nie głębokich, tylko ok. 40 metrowych
pomocniczych w umieszczaniu czujników i emitowaniu drgań. Działania
prowadzone nie tylko w naszej gminie
potwają do czerwca.
W dzień po wydaniu tego numeru
naszej gazety badacze pojawią się w
okolicy Runowa. Oczywiście wynika
to nie z przypuszczeń, że jest tam
więcej gazu niż gdzie indziej, lecz tam
właśnie znajduje się dogodny punkt
w całej sieci badań sejsmicznych,
którą naukowcy ciągną od strony
Kostrzyna.
Postaramy się relacjonować przebie g badań, choć jak się dowiedzieliśmy ich wyniki są i długo pozostaną
utajnione. ŁG



Z URZĘDU

ROZDZIELONO FUNDUSZE NA KULTURĘ
Zbiorcze zestawienie ofert
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, Dział 921 Rozdział 92 105, Kwota w budżecie: 60.000,00
Zadanie publiczne

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota
otrzymana

Organizacja i prowadzenie
amatorskiego ruchu
artystycznego

1.
2.

Komenda Hufca ZHP
Komenda hufca ZHP
Razem:

Warsztaty Teatralne „Legion” i DH „Hajduczki”
Podstawowa – Muzyczna działalność Orkiestry
ZHP

4.000,5.000,9.000,-

Edukacja kulturalna
oraz upowszechnianie
kultury ze szczególnym
nastawieniem na dzieci i
młodzież

1.
2.
3.

Komenda Hufca ZHP
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi
Razem :

VI Pow. Konkurs Rec. „WPISANI WHISTORIĘ”
Koncert Mikołajkowy
Warsztaty z emisji głosu

1.000,500,1.000,2.500,-

Organizacja imprez
mających znaczenie dla
rozwoju kultury, ochrony
dziedzictwa kulturowego
i integracji społeczności
gminy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stowarzyszenie SENIOR Borówiec
Stowarzyszenie SENIOR Borówiec
Stowarzyszenie SENIOR Borówiec
Komenda Hufca ZHP
Komenda Hufca ZHP
Komenda Hufca ZHP
Komenda Hufca ZHP
PKPS Zarząd Miejsko-Gminny
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Św.
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Niepr. Intelektualną i Ruchową Klaudynka
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi
Ochotnicza Straż Pożarna Kamionki
Ochotnicza Straż Pożarna Kamionki

Festyn parafialny
Organizacja dożynek
Dzień Dziecka
Betlejemskie Światło Pokoju w gminie Kórnik
VI Koncert z okazji Święta Niepodległości
Dzień Myśli Braterskiej
IV Og. Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych
Wycieczki szlakiem miejsc pamięci narodowej
II Integracyjny Festyn Parafialny
Festyn „Razem możemy więcej”

800,500,500,750,10.000,2.500,2.000,780,-

Koncert Jubileuszowy
VII Festyn Rodzinny w Kamionkach
Cykl spotkań kulturalno-oświatowych „Podróże”

800,21.630,-

11.
12.
13.

Razem:
Promocja Działalności
w dziedzinie kultury i
wymiana kulturalna w
kraju i z zagranicą

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komenda Hufca ZHP
Komenda Hufca ZHP
Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze
Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze
Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze
Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi
Razem:

Koncerty wyjazdowe Orkiestry ZHP
Przeglądy hejnałów Lublin i Leszno
Koncert Wiosenny
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej
Nagranie płyty CD
Wymiana kulturalna w kraju i z zagranicą
Koncert wyjazdowy połączony z wycieczką

6.000,800,1.200,8.000,-

Organizacja Gminnego
Dnia Działkowca

1.
2.

Polski Związek Działkowców POD Bnin
Polski Związek Działkowców POD Kórnik
Razem:

Organizacja Dnia Działkowca
Organizacja Dnia Działkowca

1.500.1.000,2.500,-

Kwota ogółem:

43.630,-

Zbiorcze zestawienie ofert
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, Dział 921 Rozdział 92 105, Kwota w budżecie(fundacje): 30.000,00
Zadanie publiczne
Organizacja imprez
mających znaczenie dla
rozwoju kultury, ochrony
dziedzictwa kulturowego
i integracji społeczności
gminy

Lp.
1.
2.
3.

Nazwa organizacji pozarządowej
Fundacja im. A. Kaweckiej
Fundacja im. A. Kaweckiej
Fundacja ZAKŁADY KÓRNICKIE

.

Nazwa zadania
II Letni Festiwal Muzyka z Kórnika
Akademia Pieśni Polskiej
Organizacja cyklu imprez edukacyjnoprzyrodniczych

Razem:

Kwota
otrzymana
15.000,10.000,25.000,-

ZAPRASZAMY NA IV FESTIWAL MŁODYCH MUZYKÓW KÓRNIK 2006
Dzieci i młodzież grającą na dowolnym instrumencie muzycznym gorąco zachęcamy
do wzięcia udziału w konkursie instrumentalnym organizowanym przez Urząd Miejski
w Kórniku. Koncert odbędzie się 8 kwietnia br. w Domu Strażaka o godz. 10 00.
Kartę uczestnictwa można odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego
w Kórniku, znajduje się także na stronie internetowej http://bom.kornik.pl . Zapisy przyjmowane będą do dnia 31 marca br. w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej.
Do zdobycia wiele wyróżnień i nagród głównych.
Życzymy powodzenia - organizatorzy
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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!

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

PŁYTKI

Usługi transportowe

GLAZURA, TERAKOTA,

1,5 T + przyczepka.

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

ŁAZIENKI
tel: 061 171-963, 509-289-109

samochodem dostawczym
Wystawiam faktury VAT

tel: 061 8170 326
tel: 0503 178 333

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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AKTUALNOŚCI
W dwóch poprzednich numerach Kórniczanina opublikowaliśmy list kilku rodziców dzieci niepełnosprawnych w sprawie
dowozów tychże dzieci do placówek
oświatowych oraz odpowiedź burmistrza
w tej sprawie.
Rysujący się w wymienionych publikacjach konflikt nie wygasł o czym świadczy
kolejny list „zatroskanych rodziców”, który
dotarł do redakcji tuż przed wydaniem i ze
względu na obszerną treść zostanie opublikowany dopiero za dwa tygodnie.
Dyskusja w sprawie dowozów dzieci
niepełnosprawnych trwa. Problem omawiany był na ostatniej Komisji Oświaty
i planowane są kolejne spotkania z zainteresowanymi rodzicami oraz wyjazd
dla wszystkich chętnych do placówki
w Mosinie. Zapraszamy obie strony
do rzeczowej dyskusji.
Jak się okazuje sedno konfliktu opiera
się między innymi na odmiennej interpretacji przepisów Ustawy o Systemie Oświaty
(art. 71 b i 17. 1 ust.3 ). Tę kwestię postaramy się wyjaśnić już w kolejnym numerze,
a informację o wykładni prawnej spornych
punktów ustawy już otrzymaliśmy z Kuratorium Oświaty.
Poniżej publikujemy kolejny głos w tej
sprawie.
Miejmy nadzieje, że uda się wypracować mądre rozwiązanie problemu by
przede wszystkim dzieci miały odpowiednią opiekę i nie przesiadywały godzinami
w autobusach. Ich interes jest w końcu
najważniejszy. ŁG

Nowy zarząd
OSP

Członkowie kórnickiej jednostki
OSP spotkali się w niedzielę 5
marca na spotkaniu sprawozdawczo wyborczym. Z ramienia władz
powiatowych OSP obecni byli:
- członek prezydium Zarządu
ZOSP RP w Poznaniu Dariusz
Piechocki
- członek Zarządu ZOSP RP
w Poznaniu Robert Grześkowiak
- członek prezydium ZOSP RP
w Poznaniu Ewa Sieroń
Gminne władze reprezentował
prezes Zarządu Oddziału MG Kórnik Piotr Plewka.
Ustępujący zarząd zdał relację
z działalności. W ostatnim roku do
kasy OSP wpłynęło niemal 49 tyś
zł w tym około 15 od telefonii cyfrowej w związku z umieszczonym na
wierzy strażnicy masztem. Ponad
21,5 tyś wydano na remont remizy
i ogrodzenie. W tym roku remont
ma być kontynuowany. Oprócz
statutowej działalności będą też
organizowane Dni Strażaka oraz
wycieczka dla seniorów.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej
zarząd otrzymał absolutorium.
Następnie wybrano nowy zarząd w
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Jeszcze o beztrosce
w kwestii
niepełnosprawności
W związku z listem „Zatroskanych rodziców” w Nr 3 „Kórniczanina” (str. 12) parę
osób poczęło domniemywać jakobym ja był
autorem publikacji.
Czuję się w obowiązku temu zaprzeczyć.
Swoje artykuły i listy podpisuje zawsze. Wymaga tego odpowiedzialność za publikowany
tekst, jak i szacunek wobec ewentualnych
oponentów. Dementując przypisane mi
autorstwo wspomnianej publikacji, odcinam
się również stanowczo od poglądów w niej
zawartych, co nie znaczy, abym skłaniał się
w kierunku odpowiedzi Burmistrza wyrażonej
w kolejnym wydaniu naszego periodyku na
str. 11.
Zawsze uważałem i uważam nadal, że
polepszeniu edukacji i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych skutecznie może się
przysłużyć tylko ich przeniesienie na grunt
poszczególnych gmin.
Wszelkie moje działania prowadzone od
ostatnich miesięcy 1999 roku zmierzały do
utworzenie ośrodka szkolno - rehabilitacyjnego na terenie Kórnika.
Przez pewien czas, datujący się na okres
poprzedzający ostatnie wybory samorządowe
wydawało mi się, że zyskałem sojusznika
także w osobie obecnego burmistrza.
Wyrazem potrzeby dogłębnych zmian
w zakresie szkolnictwa specjalnego i rehabilitacji niepełnosprawnych w gminie stało
skład którego weszli:
- A. Szyc – prezes,
- L. Orlewicz – naczelnik i wiceprezes,

się utworzenie stowarzyszenia „Klaudynka”.
Przewidywał to jej powszechnie zaakceptowany statut odczytany na jednym z zebrań
założycielskich właśnie przez Pana Jerzego
Lechnerowskiego.
Po wyborach wszystko wróciło do „normy”. Pan Lechnerowski podobnie, jak jego
poprzednik oraz JEDNA tylko matka dziecka
niepełnosprawnego znów zwrócił się w kierunku opinii, jakoby najlepsze dla naszych
dzieci były edukacyjno-rehabilitacyjne podróże do Poznania.
Ostatnie dni przynoszą pewien postęp.
Pan Burmistrz zaczyna już dopuszczać
możliwość istnienia dobrej placówki gminnej.
Niestety jeszcze nie w Kórniku. Ale postęp jest
już wyraźny i to się liczy.
Dla utworzenia dobrej placówki niezbędne są tylko trzy czynniki: odpowiednia kadra,
odpowiednie pomieszczenia i odpowiednie
środki finansowe. Aby te trzy czynniki zaistniały razem, potrzeba jeszcze jednego cudu:
zbiorowej mądrości zarządzających i zarządzanych. I niczego więcej. Ów cud zaistniał
już w Mosinie, podobne przykłady znajdujemy
też w Swarzędzu i Murowanej Goślinie.
Potrzeba być „Alicją z Krainy Czarów”*,
aby nadal zachowywać wiarę, że na pośledniej kórnickiej glebie nie mogą wyrosnąć kwiaty podobne do tych z Poznania lub Mosiny.
Jan Kościański
* Zbieżność imienia z literackim pierwowzorem jest (nie)przypadkowa, a osoby,
które poczują się dotknięte mogą imię
dowolnie zmieniać na inne.
- Ł. Jaskóła – sekretarz
- R. Piórkowski – zastępca naczelnika
- A. Przepióra – członek
Komisję rewizyjną tworzą:
P. Walerczyk – przewodniczący,
A. Waszak - sekretarz
S. Łakomy.
Wybrano również delegatów na
Zjazd Gminny:
- J. Andrzejczaka
- L. Orlewicza
- P. Walerczyka
- A. waszaka
- A. Przepiórę
- S. Łakomego
Oraz do Zarządu Gminnego:
- Ewę Sieroń
- M. Cieślewicza
- L. Orlewicza

W dyskusji postanowiono miedzy innymi przekazać środki
z budżetu jednostki na nowe stroje dla piłkarzy. Leszek Orlewicz
zapewnił, że w związku z możliwością ujawnienia na terenie
gminy ptaków z podejrzeniem
wirusa „ptasiej grypy” straż została doposażona w odpowiedni
Uhonorowano strażaków seniorów
sprzęt ochronny. Podczas zebra- J. Andrzejczak –wiceprezes,
nia nagrodzono również zasłużonych
- G. Maliczak – skarbnik,
strażaków. ŁG



Z POWIATU

KRÓTKO
Z POWIATU

ANKIETA
DOTYCZĄCA SYTUACJI
EKONOMICZNEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA
pieczęć firmy (adresowa z telefonem i faksem)

Część A
I. DANE FINANSOWE
Wyszczególnienie

2003

2004

2005

Dane za rok obrotowy:
1. Przychody ze sprzedaży

Zostań Liderem !
Weź udział w konkursie o tytuł
Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości
Po raz czwarty przedsiębiorstwa
z powiatu poznańskiego i Poznania
mogą wziąć udział w konkursie o tytuł
„Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. Jego celem jest wyróżnienie firm
rzetelnych, solidnych i innowacyjnych.
Takich, które cieszą się uznaniem swoich partnerów biznesowych, rzetelnie
wywiązują się z zobowiązań i są przyjazne środowisku.
Zadaniem rywalizacji jest promocja
najlepszych średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw z aglomeracji poznańskiej, gdyż zwłaszcza one potrzebują
wsparcia w dziedzinie promocji. Udział
w Konkursie jest całkowicie bezpłatny.
Firmy można zgłaszać do 14 kwietnia br.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
podczas oficjalnej gali finałowej w
czerwcu. Jego laureatom zostanie
zapewniona promocja firmy na łamach
serwisów internetowych oraz w mediach, a także dofinansowanie wybranej
przez siebie imprezy targowej organizowanej przez MTP. Laureaci przez
okres dwóch lat mogą posługiwać się
oficjalnym znakiem słowno-graficznym
„Lidera” w kontaktach handlowych oraz
w reklamie.
Konkurs organizują: Starosta Poznański, Prezydent Miasta Poznania,
Prezes Międzynarodowych Targów
Poznańskich oraz Prezes Sejmiku
Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego.
Ankieta dotycząca sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa nie jest
skomplikowana (zobacz obok). Wraz ze
zgłoszeniem, należy ją złożyć osobiście
(pokój nr 102) lub przesłać pocztą na
adres: Urząd Miasta Poznania Wydział
Działalności Gospodarczej, ul. Matejki
50, 60-770 Poznań.
Zgłoszenie, ankieta i regulamin (pliki
word) znajdują się na stronie: www.
lidermsp.poznan.pl w zakładce Zgłoś
swój udział. Więcej informacji na stronie www lub pod numerami telefonów
(61) 878 47 88, 841 06 68.
Anna Jaworska Wydział Integracji
Europejskiej, Promocji i Kultury

10

2. Zysk operacyjny
3. Zysk brutto
4. Zysk netto
5. Odsetki zapłacone
6. Zapłacony podatek dochodowy
Stan na koniec roku obrotowego:
7. Aktywa ogółem
8. Aktywa trwałe
9. Należności krótkoterminowe
10. Kapitał własny
11. Zobowiązania długoterminowe
12. Zobowiązania krótkoterminowe
13. Zatrudnienie (w osobach)
14. Zatrudnienie (w etatach)

II. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Proszę opisać działalność
inwestycyjną w okresie
ostatnich 2 lat (z podaniem
poniesionych wydatków)

Część B
III. INFORMACJE DODATKOWE
Proszę podać informacje
dodatkowe nt.:
- oferowanego produktu /
usługi
(w załączeniu można przedstawić posiadane referencje,
certyfikaty jakości i in.),
- działalności na rzecz pracowników
i społeczności lokalnej,
- istotnych osiągnięć firmy

Część C
IV. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
Oświadczam, iż nie toczy się
wobec mnie żadne postępowanie karne, karno-skarbowe,
upadłościowe oraz, że w ciągu
ostatnich 5 lat nie byłem karany
przez organy kontrolne PIP,
PIH, Sanepidu, IOŚ i inne.

pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania przedsiębiorstwa

V.OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU Z PŁATNOŚCIAMI NA POCZET ORGANÓW
PODATKOWYCH I ZAKŁADU UBAZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Oświadczam, iż nie zalegam
z płatnościami na poczet
organów skarbowych i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych

pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania przedsiębiorstwa
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AKTUALNOŚCI

1. 21.02.2006 r. – Borówiec ul.Szkolna
– kierujący samochodem marki Opel
powiadomił, że najechał na wyrwę w
drodze, w wyniku czego uszkodził koło
wraz z zawieszeniem,
2. 21.02.2006 r. – droga nr 11, Skrzynki
– kierujący samochodem Audi nie dostosował prędkości do warunków ruchu
wpadł w poślizg i doprowadził do zderzenia z samochodem Opel Astra
3. 22.02.2006 r. – droga nr 434, Czmoń
– kierujący samochodem marki Opel
Vectra zgłosił, że potrącił przebiegające
przez jezdnię zwierzę.
4. 24.02.2006 r. – droga 434, Kórnik-Czmoń
- kierujący samochodem marki Nissan
Sunny wykonując manewr wyprzedzania na łuku drogi nie zachował należytej
ostrożności i doprowadził do zderzenia z

samochodem marki Ford Escort.
5. 26.02.2006 r. – droga nr 11, Skrzynki
– kierujący samochodem marki Fiat
Punto nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył
w tył jadącego przed nim pojazdu marki
Daewoo, po czym uderzył w jadący
drugim pasem ruchu samochód marki
Volvo,
6. 26.02.2006 r. – droga nr 11, Skrzynki
– kierujący samochodem marki Skoda
Felicja nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył
w tył jadącego przed nim samochodu
marki Audi
7. 2 7 . 0 2 . 2 0 0 6 r. – D z i e ć m i e r o w o
ul.Katowicka 29 – kierujący samochodem marki Scania wykonując manewr
cofania doprowadził do zderzenia z parkującym samochodem marki Renault
8. 28.02.2006 r. Kórnik ul.Poznańska
– kierujący samochodem marki VW Golf
nie dostosował prędkości do warunków
panujących na drodze i doprowadził do
zderzenia z samochodem marki Opel
Omega
9. 1.03.2006 r. – Kórnik ul. Plac Niepodległości – n/n kierujący samochodem
doprowadził do zderzenia z parkującym
samochodem marki Daewoo po czym
oddalił się z miejsca kolizji
10.2 . 0 3 . 2 0 0 6 r. - S z c z o d r z y k o w o
ul.Poznańska – n/n kierujący wykonując
manewr wyprzedzania zajechał drogę
prawidłowo jadącemu pojazdowi Ford
Ka, gdzie kierująca chcąc uniknąć zderzenia zjechała na pobocze wpadła w
poślizg, a następnie pojazd dachował
11. 2.03.2006 r. – droga 434 Kórnik – Czmoń
– kierujący samochodem marki Opel
Corsa uderzył w zwierzynę leśną, która
nagle wtargnęła na drogę. ■

● 20 lutego zabezpieczali miejsce wypadku i
lądowania śmigłowca.
● 21lutego ponownie usuwali drzewo z jezdni
na Trasie Katowickiej pomiędzy Skrzynkami
i Gędkami. Także tym razem przyczyną
przewrócenia się drzewa był śnieg. W tym
samym dniu strażacy pojechali do Biernatek usunąć gałęzie, które spadły na skutek
mokrego śniegu.
● 23 lutego strażacy zabezpieczali miejsce

wypadku w Bninie na ulicy Śremskiej.
Również następnego dnia byli na podobnej
akcji, po wypadku na trasie Katowickiej w
Jaryszkach. Kolejna taka akcja odbyła się
27 lutego po wypadku na Trasie Katowickiej
w Gądkach.
● 28 lutego Strażacy z Kamionek gasili pożar.
● 2 marca kórniccy strażacy zabezpieczali
miejsce wypadku na trasie SzczodrzykowoDachowa. Robert Wrzesiński

Kronika kryminalna
Zdarzenia na terenie gminy Kórnik
w okresie od dnia 20.02.2006 r. do
5.03.2006 r.

1. w dniu 20.02.2006 r. mieszkanka Kórnika
powiadomił KP w Kórniku o dokonanej
kradzieży samochodu marki Skoda w
POD Jaryszki
2. w tym samym dniu funkcjonariusze KP
w Kórniku w miejscowości Dachowa
zatrzymali nietrzeźwego kierującego
samochodem Peugeot Boxer
3. w dniu 21.02.2006 r. z terenu firmy w
miejscowości Gądki dokonano kradzieży
odtwarzacza DVD.
4. w dniu 22.02.2006 r. mieszkaniec Śremu
powiadomił tut. jednostkę o dokonanej w
okresie 1.02.-19.02.2006 r. w Kórniku o
kradzieży złomu z terenu nieczynnego
zakładu pracy
5. w dniu 22.02.2006 r. – policjanci tut. KP
zatrzymali osobę poszukiwana przez KP
Kórnik podejrzaną o dokonanie rozboju,
6. w dniu 25.02.2006 r. funkcjonariusze
KP w Kórniku w miejscowości Kórnik
zatrzymali nietrzeźwego kierującego
samochodem Fiat 126p
7. w dniu 25.02.2006 r. mieszkaniec Kórnika
powiadomił KP w Kórniku o dokonanej
kradzieży samochodu marki Fiat 126p,
następnie funkcjonariusze KP Kórnik
zatrzymali na gorącym uczynku sprawę
kradzieży powyższego samochodu,
8. w dniu 26.02.2006 r. mieszkaniec Kórnika powiadomił o dokonanej kradzieży
z włamaniem do domu w budowie w
miejscowości Dziećmierowo,
9. w dniu 28.02.2006 r. funkcjonariusze KP

Strażacy w akcji

Kórniccy strażacy byli wzywani do kolejnych interwencji.
● 17 lutego na trasie Kórnik-Bnin usuwali powalone na skutek opadów mokrego, ciężkiego
sniegu drzewo.
● 18 lutego usuwali drewniany telefoniczny
słup, uszkodzony na skutek uderzenia w
niego samochodem.

Kórnik w miejscowości Kórnik
dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej przez KP Kórnik
10. w tym samym dniu funkcjonariusze KP
Kórnik zatrzymali na gorącym uczynku
kierującego samochodem marki VW Golf
po użyciu alkoholu
11. w dniu 2.03.2006 r. mieszkaniec Kórnika
powiadomił o przywłaszczeniu paczki na
trasie Baranowo-Gądki,
12. w dniu 2.03.2006 r. mieszkaniec Szamotuł powiadomił tut. jednostkę o dokonanej
w Kórniku z samochodu kradzieży pieniędzy oraz dokumentów,

W okresie od dnia 20.02.2006 r. do
dnia 5.03.2006 r. na terenie gminy Kórnik
funkcjonariusze tut. KP obsługiwali nw.
kolizje drogowe:

dyplomowana masażystka
rehabilitaNTKA
MARIA KRUCKA

poleca
Bezbolesne i szybkie metody rozciągania mięśni i przykurczonych tkanek
Zwiększenie zakresu ruchu w stawach
Masaż leczniczy
-choroby reumatyczne, zwyrodnienia stawów
klasyczny
kręgosłupa i kończyn, ból, mrowienia,
segmentarny
drętwienia, migreny,
Schantal
- poprawa krążenia, astma
izometryczny
- rwa kulszowa, barkowa, udar
moksą
- skolioza, plecy okrągło-wklęsłe
- zaburzenia odżywcze skóry
Drenaż limfatyczny
-urazy, zaniki i bóle mięśniowe
-stany wyczerpania, zmęczenie... itp
Masaż sportowy

BNIN, UL. BŁAŻEJEWSKA 24, TEL. 061 8170 290
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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.

11

REKLAMY

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

Małgorzata Walkowiak

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

Tel. 0695 - 191- 800
ORKIESTRA
jakich mało

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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* wesela
* karnawał
* uroczystości rodzinne
* biesiady itp.
Dobór repertuaru według
upodobań Klienta

tel. 661 336 233

KRAWCOWE
DO ZAKŁADU
Z OKOLIC
KÓRNIKA
tel. 061 8190 723

PŁYTKI CERAMICZNE
KLEJE, LISTWY, FUGI

Bogaty wybór, fachowe doradztwo
HURT-DETAL
Zapraszamy od 14.00 do 20.00
MOŚCIENICA, ul. Mościenicka 8, Mariola Słoma

tel. 0 605 548 427, 061 817 13 88
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KULTURA

PODSUMOWANIE FERII W CZMOŃCU
W dniu 24 lutego br. w Gościńcu „Marzymięta” odbyło się podsumowanie ferii
zimowych zorganizowanych dla dzieci w
Czmońcu oraz rozstrzygnięcie konkursu, którego tematem była przyroda.
Organizatorem ferii i pomysłodawcą
konkursu był sołtys wsi Czmoniec p.
Zbigniew Tomaszewski. Wśród zaproszonych gości byli: wicedyrektor WPN
p. Jan Nowak, kierownik OPS Bożena
Kiełtyka , wiceburmistrz Hieronim
Urbanek, kierownik Referatu Ochrony
Środowiska Antoni Kalisz i przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
Janusz Wojtuś.
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i nie tylko,
gdyż udziały w nim brały całe rodziny.
Natomiast wizyta w WPN, która była
największą atrakcją dla dzieci spędzających ferie w Czmońcu, była głównym
tematem prac.
Komisja składająca się z zaproszonych gości wyłoniła zwycięzców
w trzech grupach wiekowych i dodatkowej kategorii – najciekawsza praca,
w tej kategorii zwyciężyły dwie prace:
pani Wandy Łesyk oraz Katarzyny
Jaroć i Joanny Karaś, które wspólnie
namalowały nagrodzoną pracę;
- w grupie I (do 7 lat) I miejsce zajęła
Zosia Urbanek, II miejsce zajęła Agnieszka Wiśniewska, III miejsce zajął Mikołaj
Ratajczak;
- w grupie II (od 8 do 14 lat) I miejsce

zajął Mateusz Armin, II miejsce zajęła Angelika Michalak, III miejsce zajął Łukasz
Rozmiarek;

i pomysłowością dzieci, obiecał, że najciekawsze prace zostaną umieszczone na
honorowym miejscu w siedzibie WPN.
Na zakończenie pan Antoni Kalisz,
tłumacząc dzieciom, jak ważna jest
ochrona środowiska, ogłosił konkurs
na zebranie jak największej liczby
zużytych baterii.
O tym, że ferie w Czmońcu były
udane, mogą świadczyć podziękowania i kwiaty składane na ręce pana
sołtysa przez zadowolone dzieci.
Magdalena Matelska- Bogaczyk

W trakcie ferii dzieci pod opieką
sołtysa Tomaszewskiego udały się
jeszcze w jedno szalenie ciekawe
miejsce. W śnieżno-zimowej aurze
odwiedziły „traperską osadę” położoną
w Bolechówku nieopodal Owińsk. Największą atrakcją były tam przejażdżki
psimi zaprzęgami.
Dzieciaki mogły pobawić się
z psami rasy Syberia Haski i Alaskan
Malamut a później urocze zwierzęta
pokazały cały swój zaprzęgowy kunszt.
Dzięki prowadzącym zajęcia gospodarzom osady i opiekunom, którzy
Wybór najlepszej pracy nie był prosty
przyjechali z naszej gminy młodzi ludzie podczas zabawy pogłębiali swoją
- w grupie III (do 15 lat) I miejsce zajęła wiedzę o środowisku i geografii świata, w
Katarzyna Gromadzińska, II miejsce zaję- tym najbliższej okolicy. Nauka w terenie
ła Julita Wolska, III miejsce zajęła Aneta podczas zabawy – to najlepszy sposób na
Niemier.
edukację ekologiczną naszych pociech.
Pan Jan Nowak zachwycony talentem
ŁG

iv PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ
25 lutego br. odbył się w Starażnicy
w Kórniku „IV Przegląd Piosenki Dziecięcej”.
W imprezie wzięli udział uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów z
terenu naszej gminy. Szczególnie powitano przedstawicieli ze
Szkoły Podstawowej w
Radzewie, którzy po raz
pierwszy brali udział w
przeglądzie.
Występy uczestników
oceniało jury w składzie:
- Dobrochna Martenko
– muzyk i dyrygent chóru
„Tutti Santi”;
- Iwona Michnik – przyjaciółka festiwalu, która
już po raz czwarty oceniała umiejętności wokalne
uczestników;
- Roman Jasiński –
wielbiciel muzyki;
- Karol Napieralski,
przewodniczący festiwalu
– muzyk, kompozytor i
autor tekstów.
Uczestnicy występowali w trzech grupach wiekowych:
- grupa I (7-10 lat), w której I miejsce
zajęła Patrycja Wybieralska i Kinga Hoza
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II miejsce zajęła Anna Stroiwaś, III miejsce zajęła Beata Norkiewicz;
- grupa II (11-13 lat ), w której I miejsce zajęła Anna Jarmuszkiewicz, II miejsce zajęły:Kinga Zgarda i Zuzanna Zięta,
III miejsce zajęła Paulina Kelma;

- grupa III (14-16 lat), w której I miejsce zajęli: Mariusz Kolasiński – solista
oraz zespół wokalny „Metamorfoza”,

w składzie: Marta Lehmann, Beata Zwierzyńska i Anna Jarmuszkiewicz.
Pan Karol Napieralski, dziękując
młodym artystom za udział, stwierdził,
że tegoroczny przegląd był na wysokim poziomie. Szczególnie pochwalił
uczestników za dobór
repertuaru, interpretację
tekstu i głosowe wartości
artystyczne.
Laureaci przeglądu
będą reprezentowali Gminę Kórnik na: Powiatowym Przeglądzie Piosenki
„Stęszewska Triola”, IV
Regionalnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej „Muzol” w
Śmiglu, Festiwalu „Wesołe Nutki” w Witkowie,
a najlepsi wystąpią w
Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskiego Ruchu
Artystycznego „OFARA”
Wszyscy wyróżnieni i
laureaci otrzymali prawo występu w Lokalnych
Prezentacjach w ramach
kórnickich spotkań z Białą Damą w dniu
20 maja 2006.
Magdalena Matelska–Bogaczyk
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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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STYL DLA KAŻDEGO
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HURT-DETAL
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MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Miejsce na Twoją reklamę

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

Zatrudnię fryzjera

SOLARIUM
KOSMETYKA

Witamy wiosnę

od 16 do 21 marca SOLARIUM 50%
● TIPSY - ponad 80 rodzajów pyłków
● manicure, pedicure
● zabiegi pielęgnacyjne na twarz

Czynne Poniedziałek-Piątek 11:00-20:00, Sobota 10:00-16:00
14

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

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

Kórnik, ul. Stodolna 1,
tel. 601-402-641,
889-303-193
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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
(droga do hurtowni T.M. MAŁECCY)

zapraszamy:

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

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

%
-40

L
wy utow
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ż

-40
%

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

sERDECZNIE ZAPRASZAMY!

RORARO
WypoŻyczalnia samochodów
osobowych i dostawczych
tel.

660-762-870
602-620-236, 602-130-788
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Kórnik
ul. Średzka 17
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MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

REKLAMY

Jeszcze wolne terminy na przyjęcia ko munijne

i wesela w tym roku

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
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ZAPROSZENIE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przyszłością
Kórnika i okolic na sesję naukową organizowaną przez Komisję
Historii Sztuki PTPN w Poznaniu. Duszą przedsięwzięcia jest
Jacek Kowalski znany mieszkaniec Kórnika, zarazem bard
i naukowiec.
Zarzewiem dyskusji nad przyszłością urbanistyczną
i turystyczną Kórnika była sprawa budowy „promenady” nad
Jeziorem Kórnickim. Skrystalizowały się wtedy grupy prezentujące różne, często odmienne poglądy na temat tego ważnego dla

miasta i gminy zagadnienia, czego wyrazem były również publikacje
w naszej gazecie. Bardzo dobrze się stało, że z konfrontacji stanowisk i poglądów na temat konkretnej sprawy wykluł się pomysł
rzeczowej, naukowej dyskusji nad całością zagadnień rozwoju
Kórnika, czyli nad tytułowymi „zagrożeniami i szansami”.
Weźmy udział w tej dyskusji. Posłuchajmy wypowiedzi
fachowców, zaprezentujmy swoje poglądy. Być może uda się
dzięki temu uniknąć błędów i znaleźć sposób na wykorzystanie
potencjału turystycznego Kórnika. ŁG

Komisja Historii Sztuki PTPN zaprasza na sesję

KÓRNIK

zagrożenia i szanse
perły turystyki wielkopolskiej
sobota 18 marca 2006
Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań wejście z dziedzińca
godz. 10.00
Jacek WIESIOŁOWSKI - Prezes PTPN: Wprowadzenie
Iwona LUDWICZAK - Towarzystwo Urbanistów Polskich, Poznań: Znaczenie Kórnika w poznańskim obszarze metropolitalnym
Andrzej BILLERT - Pracownia Projektów Komunikacyjnych i Architektury Krajobrazu, Poznań: Znaczenie turystyczne
Kórnika i możliwości jego promocji

Leon KOZACKI - Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego UAM, Poznań: Uwarunkowania przyrodnicze osadnictwa w dnach dolin rzecznych i rynien jeziernych

dyskusja

godz. 12.00
Jacek KOWALSKI - Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań: Skarby Kórnika inaczej
Dorota MATYASZCZYK - Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu: „Każde miejsce opowiada swoją historię”
Ilona POTOCKA - Centrum Turystyki i Rekreacji UAM, Poznań: Badania nad turystyką w rynnie jezior kórnicko-zaniemyskich

dyskusja

godz. 14.00
Stefan WOJCIECHOWSKI - Przewodniczący Komisji Architektonicznej Miasta i Gminy Kórnik : Planowanie przestrzenne
w Gminie Kórnik

Andreas BILLERT - Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder): Nowy system planowania dla rewitalizacji (lokalny
program rewitalizacji)

dyskusja

SESJA OTWARTA DLA PUBLICZNOŚCI
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DYSKUSJI

kórniczanin nr 5/2006
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REKLAMY

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

•

•

Zatrudnię

Miejsce
na Twoją
reklamę

ucznia w zawodzie
blacharz
samochodowy

Tel. 061 8171-127

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

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

tel. (61) 819-01-46
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* Sprzedam Ford Escort ‘97 r. Bardzo dobry stan. Bezwypadkowy. Kupiony w salonie, poduszki, centralny zamek. Tel. 660 728-945
* Sprzedam dom murowany, wolnostojący, całoroczny, na osiedlu leśnym w Biernatkach (woda, prąd, gaz, co, szambo). Tel. 061 817-53-41
* Angielski dla dzieci w Kórniku. Absolwentka AE. Certyfikat CE Tel. 505 90-15-10
* Firma handlowa poszukuje magazyniera. Mile widziane doświadczenie w branży oponiarskiej. Oferty: wojciech@logistykapolska.pl
* Zatrudnimy kelnera - barmana. Tel. 602 49-38-02
* Zatrudnię cieśli i zbrojarzy-betoniarzy. Tel. 603 69-69-00
* Zatrudnię fryzjerkę - miejsce pracy Kórnik, pl. Niepodległości 25. Tel. 061-817-16-07 lub 503 851 554
* Oddam w najem mieszkanie 3 pokojowe w Kórniku. Tel. 061-817-04-78 lub 601 867 069
* Przyjmę na pokój osobę samotną lub małżeństwo bezdzietne. Tel. 061-817-16-52
* Działkę budowlaną o pow. 1200 m2 sprzedam w Kórniku. Tel. 061-8170-436
* Zatrudnię brukarzy lub pomocników brukarzy z Gminy Kórnik. Tel. 501-36-95-09
* 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 Tatrę 815 3s rok 1985. Tel. 061 8-170-507
* Sprzedam barakowóz. 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
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
* Sprzedam maszynę tzw „łatkową”. Wiadomość: 8171-971 w godz. wieczornych.
* Rencista pomoże przy pracach remontowych różnych. Tel. kom. 607 341 475
2
* Sprzedam działkę budowlaną 879 m w okolicy Robakowa. Tel. 502 754 206
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Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Ilość edycji ogłoszenia
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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

NIERUCHOMOŚCI
POŚREDNICTWO I OBRÓT
(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

Kórnik, ul. Poznańska 17 A
tel: 061 89 89 880
Biuro czynne:
W poniedziałki i piątki w godzinach od 9:00 do 13:00
We wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 do 17:00

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

20

opinie rzeczoznawcy majątkowego
regulowanie stanów prawnych
udogodnienia kredytowe

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
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AKTUALNOŚCI
FERIE ZIMOWE MOGĄ BYĆ
ATRAKCYJNE

Spotkanie sprawozdawcze
wędkarzy

W Szkole Podstawowej im. Jana
Wójkiewicza w Radzewie w okresie ferii
zimowych przeprowadzono zajęcia dla dzieci
i młodzieży. Tradycyjnie brali w nich udział
nie tylko uczniowie naszej szkoły. Bogaty
program obejmował dziewięć dni zajęć.
Uczestniczyło w nich 138 uczniów.
Dużą popularnością cieszyły się wyjazdy do kina w Poznaniu i na basen
w Śremie. Wycieczka do leśniczówki
w Czmoniu połączona była z ogniskiem
i wypuszczeniem na wolność kuropatw.
Wyjazd trzech drużyn piłkarskich na turniej
do Robakowa zaowocował zdobyciem
pierwszego miejsca i pucharem w piłce
nożnej halowej. Mateusz Wójkiewicz zdobył tytuł króla strzelców turnieju.
Najwięcej uczestników zgromadził występ uczniów w strażnicy OSP w Czmoniu
w ramach akcji charytatywnej „Mój kolega
z Afryki”. Po występach Rada Sołecka w
Czmoniu ugościła uczniów i rodziców poczęstunkiem i zabawą z konkursami. Przygrywający do tańca zespół muzyczny i nagrody to kolejna atrakcja wyjazdu do Czmonia. Rady Sołeckie w Radzewie i Czmońcu
zorganizowały dla dzieci atrakcyjne wyjazdy
do Wielkopolskiego Parku Narodowego
i gospodarstwa agroturystycznego
w Bolechówku koło Owińsk, gdzie zapoznano uczestników z hodowlą psów husky.
Na obiektach szkoły przeprowadzono
rozgrywki sportowe. Zawodnicy mogli
wykazać się sprawnością w turniejach piłki
nożnej, siatkówki, koszykówki, unihokeja,
piłki nożnej stolikowej.
Indywidualnie rywalizowano w szachach, warcabach, rzutach do kosza, tenisie stołowym, strzałach na bramkę, hulahop, ergometrze wioślarskim, strzelectwie
i rzucie lotką.
Rywalizację sportową przeprowadzono
oddzielnie dla dziewcząt i chłopców z podziałem na uczniów szkół podstawowych
i starszych. Prowadzona punktacja pozwoliła wyłonić najsprawniejszych uczestników zajęć, którymi zostali Katarzyna
Gromadzińska i Mateusz Wójkiewicz.
Dzięki Spółdzielni Uczniowskiej „Dorotka”
przy Szkole Podstawowej w Radzewie
42 uczestników zdobywców medalowych
miejsc nagrodzono książkami z pamiątkowymi dyplomami.
Uczniowie brali także udział w zajęciach plastycznych i muzycznych. Kilku
uczniów szkoły brało udział w wyjeździe
na zimowisko do Szklarskiej Poręby.
Przeprowadzenie zajęć w okresie
ferii było możliwe dzięki zaangażowaniu
nauczycieli szkoły, pomocy rodziców
oraz przyjaciół szkoły. Za okazaną pomoc
pragnę podziękować Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Kórniku, Radom Sołeckim z
Czmonia, Czmońca i Radzewa, Spółdzielni
Uczniowskiej „Dorotka”, UKS „Dwójka Kórnik”, UKS „Jedynka Kórnik”, SKS „Sokół”
w Radzewie, Nadleśnictwu Babki – Leśniczówka Czmoń, OSP Czmoń, SK LOK
w Radzewie. Marek Serwatkiewicz

Członkowie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 19 Kórnik zebrali się w niedzielę
28 lutego w sali Domu Strażaka na zebraniu
sprawozdawczym. Prezes Koła – Mirosław
Grewling powitał przybyłego gościa , którym był
Ryszard Waligóra – prezes Koła PZW z Środy
Wlkp., członek Zarządu Okręgu PZW.
Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Koła PZW nr 19 Kórnik. Liczy ono w 2006
roku 296 osób. Uczestników jest 24, w tym 5 kobiet. Jest to o 35 członków mniej niż w roku 2005.
Według statystyk lat ubiegłych, co roku jest mniej
wędkarzy. Należy mieć nadzieję że frekwencja ta
powoli będzie wzrastać ze względu na duży prestiż ochrony środowiska i kontrolę wędkujących
przez Zawodową Straż Rybacką.
Odbyło się l0 zebrań Zarządu Koła i Walne
Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Wędkarze
zorganizowali 4 edycje zawodów. Od roku 2004
działa przy kole Klub Spiningowy Kotwica Kórnik.
Prezesem klubu jest Roman Mytko, długoletni
członek koła odznaczony za zasługi i pracę społeczną złotą odznaką. Sezon rozpoczęli 17 kwietnia 2005 na jeziorze Bnińskim, wraz z wiosennym
sprzątaniem akwenu. Sezon zakończyliśmy 6
listopada w miejscowości Sroczewo.
Prezes Mirosław Grewling na końcu podsumował:
- Jako prezes, uważam, że rok 2005 był
bardzo udany, co widać po wynikach, Myślę,
że rok 2006 nie będzie gorszy. Postaramy się
nawiązać lepszy kontakt z gospodarzami wód
na naszym terenie i współpracować z nimi w
zwalczaniu kłusownictwa i utrzymaniu porządku
nad wodą, bo niestety jesteśmy takimi samymi
bałaganiarzami, jak wszyscy inni, a powinniśmy
świecić przykładem i pokazać, że umiemy
szanować środowisko. Na zakończenie pragnę
podziękować wszystkim kolegom za pracę na
rzecz naszego koła, godne reprezentowanie na
zawodach, a także paniom, które służą pomocą
przy organizacji imprez.
Pragnę również podziękować gościom
przybyłym na nasze zebranie i życzyć wszystkim
jak najlepszych połowów oraz dobrego samopoczucia nad wodą.
Wiceprezes do spraw sportowych – Marcin
Jarzyna zaprezentował wyniki osiągnięte przez
kórnickich wędkarzy. W klasyfikacji Grand Prix.
W kategorii juniorzy młodsi 1. miejsce zajął Piotr
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Domański, 2. Mateusz Słomiński, 3. Marcin Przybylski. Wśród juniorów starszych 1. był Krzysztof
Smoliński, 2. Przemysław Graczykowski, 3.
Kamil Rossa
W klasyfkacji kobiet 1 miesjce zdobyła.
Ludomiła Michałowska, 2. Krystyna Skopek, 3.
Helena Nowakowska
Wśród seniorów na 1. Pozycji uplasował
się Janusz Miszczyk, 2. Marek Wójkiewicz, 3.
Mirosław Grewling. Największą rybę podczas
zawodów złowił Mirosław Grewling. Najwszechstronniejszym wędkarzem był Piotr Jankowiak,
który w zawodach spiningowych w Okręgu PZW
zdobył tytuł mistrza oraz wicemistrza Polski.
Prezes Klubu Spiningowego Kotwica Kórnik
- Roman Mytko omowił jego działalność. W
klasyfikacji Grand Prix 2005 tego Klubu 1. był
Jerzy Olejniczak, 2. Paweł Boiński, 3. Janusz
Miszczyk.
Zostały przedstawione sprawozdania: Sądu
Organizacyjnego i Komisji Rewizyjnej.
Wędkarze przegłosowali udzielenie absolutorium istniejącemu Zarządowi Koła..
W swoim wystąpieniu prezes Klubu Spiningowego Kotwica Kórnik Roman Mytko wypowiedział się o nieprawidłowościach jakie istniały w
funkcjonowaniu Zarządu Okręgu PZW,
Ryszard Waligóra – prezes Koła PZW z Środy Wlkp., członek Zarządu Okręgu PZW pogratulował członkom kórnickiego kołu osiągniętych
sukcesów. Omówił działalność Zarządu Okręgu.
Zachęcił władze koła do pracy z młodzieżą.
Podczas zebrania zostały przyjęte uchwały
– pierwsza dotyczyła przeniesienia konta do
banku, który będzie pobierał mniejszą opłatę
oraz druga, by zwrócić się do burmistrza o
zapewnienie swobodnego dostępu wędkarzom
do brzegów jezior.
Mirosław Grewling wręczył wyróżnienia nagrody i odznaczenia. Puchary otrzymali najlepsi
wędkarze w klasyfikacji Grand Prix w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w rozgrywkach spiningowych. Odznakę „Za zasługi dla
województwa wielkopolskiego” przyznane przez
Zarząd Okręgu PZW otrzymali: Alicja Poprawska,
Walerian Wójkiewicz, Piotr Modrowski.
Został przyjęty plan pracy Koła PZW Kórnik
na rok 2006, w którym m.in., przewidziano przeprowadzenie l0 zebrań Zarządu Koła, zebrania
plenarnego, organizację szeregu zawodów,
współpracę koła z władzami w dbaniu o czystość
i porządek w obrębie jezior Gminy Kórnik.
Robert Wrzesiński

BIBLIOTEKA KÓRNICKA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ogłasza 4 otwarte konkursy ofert na:

1. Prowadzenie pawilonu gastronomicznego na terenie podzamcza
2. Prowadzenie pawilonu WC na podzamczu, przy wejściu do
arboretum
3. Zagospodarowanie budynku tzw. ratusza, przy wozowni
zamkowej, ul. Zamkowa 8
4. Prowadzenie punktu sprzedaży pamiątek w Zamku.
Oferty oznaczone symbolem „Konkurs 1” (dla pawilonu gastronomicznego), „Konkurs 2”
(dla obiektu WC), „Konkurs 3” (dla budynku trzykondygnacyjnego przy ul. Zamkowej 8)
i „Konkurs 4” (dla punktu sprzedaży pamiątek) należy składać w pokoju nr 8 administracji
Zamku Kórnickiego, ul. Zamkowa 8, w terminie do 31 marca 2006r.
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AKTUALNOŚCI

HARCERSKIE
FERIE

Ferie zimowe oznaczają dużo, dużo
wolnego czasu. Dzieciaki czekają na nie
niecierpliwie, planując zimowe dwa tygodnie
niemal od września. Ważne jest, by ferie
spędzić w swoim wybranym towarzystwie,
w najprzyjemniejszy sposób.
Harcerze z Hufca ZHP Kórnik także nie
mogli doczekać się zimowych wakacji. Jak
co roku zaplanowali krótki wyjazd na zimowisko. Tegoroczne kilka dni ferii spędzili w
Robakowie. Bazą minizimowiska stał się
budynek gimnazjum. Program zajęć był
bardzo różnorodny. Obok wesołych gier, zabaw i pląsów młodzi skauci poznawali tajniki
wiedzy i umiejętności harcerskich. Druhny
i druhowie spędzili jedno popołudnie w

okolicznym lesie, by podczas biegu terenowego w praktyce wykorzystać umiejętność
posługiwania się busolą, mapą i znakami
patrolowymi. Przedpołudniami odbywały
się zajęcia z systemu stopni i sprawności
harcerskich, których zdobycie potwierdza
wiedzę i sprawność w wielu dziedzinach.
Uczestnicy zimowiska poznali również
regulamin musztry i regulamin mundurowy,
by właściwie się zachowywać i prezentować w codziennej harcerskiej służbie oraz
podczas ważnych uroczystości. Kolejnym
tematem zajęć była struktura i funkcje ZHP,
które obrazują kolejne szczeble „kariery” w
Związku. Prócz wiedzy teoretycznej harcerze mogli sprawdzić się także w działaniu.
Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa były tego doskonałym
przykładem. Nie mało trudu wymagało
odczytanie zaszyfrowanych depeszy. Aktyw-

FERIE ZIMOWE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KÓRNIKU

Myli się ten, kto myśli, że w czasie ferii życie
w szkole zamiera. Nic podobnego! Szkoła
Podstawowa nr 2 w Kórniku nie zamknęła
drzwi przed swymi uczniami, wręcz przeciwnie,
szeroko, gościnnie otwierała je dla wszystkich
chętnych chcących w ciekawy sposób
spędzić wolny od nauki czas. To z myślą
o nich został przygotowany interesujący
program zimowiska na pierwszy tydzień
ferii. Jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki nauczyciele wyczarowywali
przeróżne zajęcia umożliwiające rozwój
zainteresowań, poszerzające horyzonty
myślowe w myśl hasła uczyć - bawiąc,
rozwijające sprawność fizyczną oraz
wrażliwość artystyczną .Zajęcia zmieniały
się jak w kalejdoskopie. Czego tam nie
było! Konkurs na walentynkę z masy
solnej, inscenizacje wierszy J, Brzechwy,
językowa loteryjka fantowa, rozwiązywanie testów przyrodniczo – ekologicznych i
przyznanie tytułu „Mały Ekolog”, zajęcia w sali
komputerowej i w bibliotece multimedialnej,
zabawy i gry na sali gimnastycznej, rozgrywki
tenisa stołowego, wyjazd na basen, wyjazd

do Kinepolis na film pt. „Opowieści z Narnii”,
wycieczka do Poznania – zwiedzanie Starego
Rynku, Katedry, Kościoła NMP, zapoznanie się
z historią stolicy Wielkopolski. Z tej szerokiej
oferty skorzystało 44 uczniów, deklarując

BĄDŹ BEZPIECZNY

Przygotowane zadania nie były wcale
łatwe. Należało się wykazać dużą wiedzą
nie tylko z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach, ale zawodnicy

27 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Bninie odbył się już po raz trzeci
konkurs dla klas I – III „ Bądź bezpieczny na drodze”. Jest on zawsze
podsumowaniem realizowanych w I
semestrze nauki zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Tegoroczny
konkurs został przygotowany przez
Urszulę Kniat i Izabelę Biernacką.
Jego celem było kształtowanie nawyków właściwego zachowania się
na drodze, popularyzowanie zasad
i przepisów ruchu drogowego oraz
wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i
innych.
Uczestnikami były dwie sześcioosobowe drużyny, reprezentujące
klasy A i B. Obie rywalizowały o zwycięstwo w otoczeniu swoich rówieśników.
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swój udział w zimowisku. Wszystkie zajęcia
prowadzili nieodpłatnie nauczyciele „dwójki”,
którzy wykazywali się niezwykłymi pomysłami
i niejednokrotnie odkrywali ukryte dotąd talenty.
Organizatorzy zimowiska pamiętali nie tylko o

musieli też rozwiązać „ drogową” krzyżówkę, ułożyć zdania z rozsypanki wyra-

ności wymagały również zawody sportowe:
rozgrywki w tenisa stołowego, dwa ognie i,
jak przystało na organizatorów Ligi Piłki Siatkowej, w siatkówkę. Wieczorami, po trudach
niezwykle napiętych dni harcerze spotykali
się przy świecznisku. W spokoju, zamyśleni,
zadumani śpiewali piosenki, wsłuchiwali
się w słowa gawęd. Repertuar wieczornych
spotkań był różny. Od prawie zapomnianych
historycznych, patriotycznych pieśni do
współczesnych harcerskich i wędrowniczych
piosenek oraz studenckich ballad.
Przy tak różnorodnym programie czas
minizimowiska szybko upłynął. Młodzi skauci uśmiechnięci wrócili do domów i szkół.
Regularnie spotykają się na zbiórkach drużyn i już planują kolejne wspólne wyjazdy.
Może na powitanie wiosny, a na pewno
w lecie, na obóz do Pobierowa.
Helena Tomaszewska
strawie duchowej, ale zadbali też i o „coś” dla
ciała w postaci smacznych śniadań i wyśmienitych obiadów. Zorganizowanie tak bogatego
w formy zimowiska nie byłoby możliwe, gdyby
nie życzliwość i zrozumienie ze strony PKPS i
OPS w Kórniku, którzy finansowo wspomogli
nasze działania.. Dziękujemy im za to!
Uśmiech zadowolenia na twarzach naszych uczniów był dla nas, nauczycieli, najlepszą nagrodą za poniesiony wysiłek
włożony w przygotowanie zajęć. Nie
ma bowiem nic przyjemniejszego dla
wychowawcy niż świadomość, że
odnalazł drogę do swego ucznia, przyczynił się do jego rozwoju i spotkał się
z pełną aprobatą. Cieszymy się też, że,
być może, zaszczepiliśmy pomysły na
różne, ciekawe formy spędzania wolnego czasu, dzięki którym dzieci choć na
chwilę odejdą od komputerów.
Niezależnie od naszego szkolnego
zimowiska w szkole odbyły się dwa
jednotygodniowe turnusy zorganizowane przez Duszpasterstwo Pomocników Matki Kościoła Archidiecezji Poznańskiej. Tak więc nasza szkoła przez całe dwa
tygodnie ferii tętniła życiem i zapewne nie
zdążyła zatęsknić za swymi uczniami!
E. Nowaczyk
zowej, wykazać się znajomością znaków
drogowych, rozwiązać „ bezpieczne”
rebusy, odpowiedzieć na wiele pytań, a
na koniec ułożyć i zapisać rady na bezpieczne ferie. Różnorodność poleceń pozwoliła wyłonić najlepszych.
W tym roku szkolnym zwyciężyła
drużyna reprezentująca uczniów
klas B w składzie: Agnieszka Delestowicz, Tomasz Przewoźny, Oliwia
Ratajczak, Wirginia Piątek, Michał
Leski, Damian Sznura.
Podczas trwania naszej zabawy wszyscy aktywnie w niej
uczestniczyli. Kibice dopingowali
swoich kolegów, a zarazem utrwalali wiedzę.
Należy pamiętać, że bezpieczeństwo każdego dziecka i
ostrożność w każdej sytuacji może
uchronić przed nieprzewidzianymi wypadkami. Izabela Biernack
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SPORT
POWIATOWE TURNIEJE
KARNAWALOWE W RADZEWIE

TOMASZ SCHMIDT ZDOBYWCĄ
PUCHARU ŚWIATA

W Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie przeprowadzono pierwsze
turnieje drugiej edycji Lig Powiatu Poznańskiego. Organizatorem zawodów był UKS
„Jedynka Kórnik” Sekcja Tenisa Stołowego
SKS „Sokół” w Radzewie oraz Szkolne
Koło Ligi Obrony Kraju w Radzewie. W turnieju wzięło udział 228 startujących. Wyniki
przedstawiają się następująco:

To nie jest błąd w tytule! Wychowanek
UKS Jedynki-Limaro” Kórnik, po ubiegłorocznym tytule Mistrza Europy, tym razem
został zdobywcą Pucharu Świata seniorów
w sezonie torowy 2005-2006. Wraz z Kolegami z drużyny sprinterów, Łukaszem
Kwiatkowskim i Damianem Zielińskim,
zwyciężyli w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w konkurencji drużynowego
sprintu Olimpijskiego. W ostatniej serii
Pucharu, która się odbyła w Australijskim
Sydney, zajęli czwarte miejsce, które
pozwoliło im obronić przodownictwo w
klasyfikacji generalnej i sięgnięcie po największy życiowy sukces w postaci Pucharu
Świata. Przybliżając niewtajemniczonym,
że konkurencja drużynowego sprintu, jest
niezwykle widowiskowa i popularna na

LIGA TENISA STOLOWEGO POWIATU
POZNAŃSKIEGO
Zwycięzcy:
Kobiety:
Szkoły podstawowe Monika Arim
– Radzewo
Do 18 lat Anna Janik – Mosina
Powyżej 18 lat Aneta Makowska – Poznań
Mężczyźni
Szkoły podstawowe Adam Makowski
– Poznań
Gimnazja Michał Tykarski – Poznań
Szkoły ponadgimnazjalne Leszek Lesiński
– Zimin
Do 40 lat Krzysztof Lesiński – Zimin
Powyżej 40 lat Janusz Tomczak – Opalenica
W rywalizacji mistrzów grup kobiet i mężczyzn puchary turniejowe zdobyli Anna
Janik i Janusz Tomczak. Zawody przeprowadzili: Eugeniusz Rybak, Mirosław
Grzybek i Mieczysław Janik.
LIGA STRZELECKA POWIATU
POZNAŃSKIEGO
Zwycięzcy:
Kobiety:
Do 18 lat Malwina Bartkowiak – Radzewo
Powyżej 18 lat
Iwona Krzyżaniak – Dworzyska
Mężczyźni
Do 18 lat Adrian Dryer – Radzewo
Powyżej 18 lat
Marek Serwatkiewicz – Dziećmierowo
Puchary za najlepsze wyniki zdobyli Iwona
Krzyżaniak i Marek Serwatkiewicz. Turniej
przeprowadzili Iwona Krzyżaniak
i Lech Stencel.
LIGA RZUTU LOTKĄ POWIATU
POZNAŃSKIEGO
Zwycięzcy
Kobiety
Do 18 lat Alicja Starosta – Kórnik
Powyżej 18 lat Anna Radko – Poznań
Mężczyźni
Do 18 lat Dawid Frąckowiak – Poznań
Powyżej 18 lat Jacek Łowiński – Czempiń
Za najcelniejsze rzuty w kategorii kobiet
puchar zdobyła Anna Radko, w kategorii
mężczyzn Jacek Łowiński. Zawody sędziowała Krystyna Kiełpińska.
Za organizatorów Marek Serwatkiewicz
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Tomasz Schmidt

całym Świecie, a przy tym jest konkurencją
Olimpijską. W wyścigu startuje trzech zawodników jednocześnie, i zawsze dystans
liczy trzy okrążenia toru, bez względu na
jego długość. I tak, rozprowadzający jedzie
tylko jedno okrążenie podczas którego
musi jak najszybciej rozpędzić zespół. Po
pierwszym okrążeniu oddaje przodownictwo drugiemu koledze z zespołu, a
sam obija w górę toru i obserwuje jedynie
dalsze poczynanie kolegów. To samo robi
kolejny zawodnik na zakończenie drugiego
KOLEJNE SUKCESU KOLARZY
LIMARO
DOMAGAŁA I ANTKOWIAK
W KADRZE NA MISTRZOSTWA ŚWIATA
Doskonale wypadła ekipa kolarzy
UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik podczas
Mistrzostw Polski zrzeszenia LZS, które
odbyły się 15 stycznia w Krośnie Odrzańskim, będące również finałem przełajowego
Pucharu Polski na rok 2005-2006. Był to
swoisty rewanż za Mistrzostwa Polski które
zawsze się odbywają tydzień wcześniej,
ponieważ startują w nich wszyscy najlepsi
zawodnicy w kraju, gdyż wszystkie kluby
startujące w przełajach należą do LZS-ów.
Wyścig ten wśród juniorów były zarazem
ostateczną eliminacją do Mistrzostw
Świata, które odbędą się 28-29 stycznia
w Holenderskim Zeddam. Po tych zawodach do pięcioosobowej reprezentacji
zakwalifikowało się dwóch reprezentantów
Kórnickiego klubu Tomasz Domagała i Piotr

okrążenia i oddaje przodownictwo trzeciemu zawodnikowi, który ma za zadanie
jak najszybsze pokonanie trzeciego okrążenie, gdyż to właśnie jego czas liczy się
ostatecznie. Tomek doskonale pojechał
również w wyścigu indywidualnym na 1km
gdzie ponownie pobił swój rekord życiowy i
z czasem 1.04.49 zajął wśród najlepszych
kilometrowców na Świecie szóste miejsce,
a w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata,
zajął trzecie miejsce. Kolejne starty naszych torowców będą w połowie kwietnia
podczas Mistrzostw Świata w kolarstwie
torowym we Francuskim Bordo, gdzie
oczywiście wystartuje Tomasz Schmidt
MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI
W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM
W Kaliszu odbyły się Mistrzostwa
Wielkopolski w kolarstwie przełajowym,
w którym prym wiedli zawodnicy UKS
„Jedynka-Limaro” Kórnik. Zwyciężali
praktycznie w każdej kategorii wiekowej w
której brali udział, oprócz kategorii młodzik,
gdzie wśród blisko czterdziestu zawodników (13-14 lat) Kacper Rajkowski zajął
trzecie miejsce. Pozostali Kórniczanie
spisali się również bardzo dobrze. Daniel
Adamski był piąty, a obaj debiutanci, Adam
Piasecki i Przemysław Duraj zajęli kolejno
miejsca dziewiąte i dziesiąte. Prawdziwą
klasę pokazał starszy brat Kacpra, Bartek
Rajkowski, który nie dał żadnych szans
swoim rywalom, zdecydowanie zwyciężając w kategorii juniorów młodszych.
Pewnie również zwyciężała damska część
Kórnickiego Limaro w swoich wyścigach.
W grupie juniorek młodszych pierwsze
miejsce zajęła Magdalena Wójkiewicz,
natomiast wśród juniorek zdecydowanie
najlepsza była Natalia Piasecka, przed
swoją klubową koleżanką Moniką Adamską. Bez reprezentantów Kórnika odbył
się tylko wyścig juniorów, gdyż Kórniczanie obecnie przebywają na zgrupowaniu
szkoleniowym na Krymie, przygotowując
się w cieplejszych warunkach do niezwykle
ciężkiego sezonu letniego. HS
Antkowiak. Szóstym, rezerwowym jest również Kórniczanin Robert Małyszek. Wyścig
w Krośnie, miał dziwny przebieg, gdyż trasa
była zlodzona i pokryta warstwą śniegu, co
niezwykle utrudniało równorzędną walkę i
obfitowało w liczne upadki. Ostatecznie nasi
zawodnicy zajęli kolejno miejsca, Domagała
4, Małyszek 5, Antkowiak 7 oraz Dominik
Świtalski 12. Bardzo dobrze znów wypadł
w kategorii juniorów młodszych Bartosz
Rajkowski, choć po raz kolejny nie udało
mu się zdobyć medalu Mistrzostw Polski to
czwarte miejsce trzeba uznać również za
sukces. Pierwszy swój indywidualny medal,
zdobyła nasza juniorka młodsza Magdalena
Wójkiewicz, zajmując po bardzo emocjonującej walce trzecie miejsce. Do sukcesów
zdążyły nas przyzwyczaić nasze nieco
starsze dziewczyny, od tego roku juniorki,
Monika Adamska i Natalia Piasecka, które
i tym razem obydwie stanęły na podium,
zajmując kolejno miejsca Monika pierwsze
a Natalia trzecie. (dokończenie na str. 24)
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(dokończenie ze str. 23)
Niezwykle emocjonujący był również
wyścig najmłodszych czyli młodzików.
Reprezentant Limaro Kacper Rajkowski
wziął sobie srogi rewanż za Mistrzostwa
Polski ze Słubic, kiedy to zajął drugie
miejsca z powodu błędu sędziego. Tym
razem nie było żadnych niespodzianek i
Kacper pewnie zwyciężył, zdobywając tytuł
Mistrza Polski zrzeszenia LZS. Efektem
doskonałej postawy zawodników Limaro
były również sukcesy w klasyfikacjach
zespołowych. I tak w klasyfikacji klubowej
zdecydowanie zwyciężyło Limaro Kórnik,
w klasyfikacji województw, Wielkopolska
zajęła drugie miejsce za woj. Lubuskim,
natomiast w klasyfikacji szkół pierwsze
dwa miejsca przypadły szkołom do których
uczęszczają kolarze z Kórnika. Mistrzem
Polski zostało Technikum Ekonomiczne
w Śremie a vice mistrzem Gimnazjum w
Kórniku. Dzięki tym sukcesom zawodnicy
mogą choć po części odwdzięczyć się
swoim szkolnym wychowawcom oraz
dyrekcji za dotychczasową opiekę i wyrozumiałość.
Przebywający z kadrą narodową
torowców w Stanach Zjednoczonych,
wychowanek UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik Tomasz Schmidt, startował w III serii
Pucharu Świata w kolarstwie torowym w
Los Angeles i w wyścigu na 1km ze startu
zatrzymanego zajął w gronie najlepszych
seniorów na Świecie piąte miejsce ponownie bijąc swój rekord życiowy. Doskonały
wynik Tomka, zaowocował tym, że w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajmuje
obecnie trzecie miejsce, które zapewne
postara się utrzymać podczas kolejnej
edycji Pucharowej w luty w Australii.
Henryk Schmidt
SPORTOWE FERIE W GIMNAZJUM
W ROBAKOWIE
W drugim tygodniu zimowych ferii w
Gimnazjum odbyło się wiele atrakcyjnych
imprez sportowych. W pierwszym dniu
Pan Marcin Stanikowski zorganizował
turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych
natomiast w czwartek pod patronatem
Pani Bożeny Kiełtyki kierowniczki Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kórniku odbył się
kolejny turniej piłki halowej.
Do turnieju zgłosiła się rekordowa
liczba drużyn- w szkołach gimnazjalnych
9 i w szkołach podstawowych 5. Po rozgrywkach grupowych , gdzie walczono
systemem każdy z każdym w szkołach
gimnazjalnych wyłoniono półfinalistów,
w pierwszym półfinale drużyna Kalafiory
Borówiec pokonała WKS Szczytniki 3-2
i takim samym rezultatem zakończył się
drugi półfinał w, którym FC Gądki pokonały
FC Robakowo. W meczu o III miejsce
ekipa z Robakowa pokonała Szczytniki 32, a w wielkim finale Kalafiory zwyciężyły
FC Gądki 7-4.
Oto zespoły , które wystąpiły w tym
turnieju:
grupa I - FC Kamionki, FC Grześki,
Kalafiory United, FC Robakowo
grupa II – FC Gądki, MKS Czmoń,
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Piłkarski Turniej Halowy
o Puchar Przewodniczącego
Rady powiatu
Gmina Kórnik jako zwycięzca ubiegłorocznego mistrzostwa była gospodarzem i
organizatorem kolejnego turnieju halowej piłki
nożnej pracowników samorządowych.
18 lutego w gościnnej hali w Kleszczewie
spotkało się 12 drużyn z Powiatu Poznańskiego. Nasi przedstawiciele grali kolejno z:
- Puszczykowem (1:0)
- Kostrzynem (2:1)

- Komornikami (1:0)
- Murowaną Gośliną (0:0)
- Komendą Miejską Policji z Poznania (1:2)
Mimo tylko jednej porażki nasza ekipa
nie awansowała do półfinałów. Z naszej
grupy dalej grały drużyny Komornik i KMP w
Poznaniu.
W meczu finałowym spotkały się zespoły samorządowców ze Swarzędza
i Komornik. Po bardzo zaciętym meczu wygrał
Swarzędz 1:0 i to on będzie organizatorem
przyszłorocznych mistrzostw.
Paweł Pawlaczyk

Kórnicka Liga Siatkówki – Amatorów 2006
26-02-06

SP Bnin

SP Radzewo

05-03-06

SP Bnin

SP Radzewo

ZHP Kórnik – KG Agrikol
ZHP Kórnik – Sezamki
( przełożony)
Sezamki – KG Agrikol
( przełożony)
T.M.Małeccy – Spartan Kórnik
KS Ktoś – T.M.Małeccy
KS Ktoś – Spartan Kórnik
Jagrol Kórnik – LKS Czmoniec
Kórniczanie – Jagrol Kórnik
Kórniczanie – LKS Czmoniec
Amatorzy – Vincent Kórnik
Casablanca-Rekreacja – Vincent Kórnik
Kórniczanie – Casablanca-Rekreacja
Kórniczanie – Vincent Kórnik
Jagrol Kórnik – Atopik
( przełożony)
Jagrol Kórnik – Sezamki
( 07-03-2006 )
Sezamki – Atopik
( przełożony)
KS Ktoś – CZPM-Dynamix Robakowo
KS Ktoś – KG Agrikol
CZPM-Dynamix Robakowo – KG Agrikol

WYNIKI – WIOSNA
3:0

25:10 25:11 25:12

3:1
3:1
3:0
3:1
3:1
3:1
3:0
3:0
3:0
3:0

25:19
25:20
25:08
22:25
25:17
25:19
25:21
25:18
25:14
25:15

3:1

21:25 25:19 25:13 25:22

3:0
3:0
3:0

25:17 25:21 25:19
25:19 25:18 25:14
25:15 25:17 25:16

19:25
25:19
25:12
25:17
17:25
18:25
25:16
25:19
25:14
25:11

25:21
24:26
25:07
25:12
25:12
25:18
25:18
25:23
25:16
25:10

25:13
25:19
35:33
25:15
26:24

Stan po dniu 07-03-2006 r.
L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

WKS Szczytniki, Kórniczanie, KA-DE
Kamionki
Królem strzelców w turnieju gimnazjalistów został zdobywca 16 goli Michał
Chojna z drużyny FC Gądki. Skład zwycięskiej ekipy Kalafiory United; Kwiatosz
Jacek, Kubiak Hubert, Adamczak Bartosz,
Szulc Mateusz.
W szkołach podstawowych bezkonkurencyjna była drużyna Tygrysy Radzewo,
która odnosła komplet zwycięstw i zajęła
I miejsce, II miejsce zdobyła ekipa Kórniczanie, III miejsce KA-DE Kamionki.
Oprócz wymienionych ekip zagrały jeszcze
Sokół Radzewo i Warta Radzewo.Krolem
strzelców w szkołach podstawowych został
Mateusz Wójkiewicz z drużyny Tygrysy
Radzewo zdobywca 16 goli.
Organizator pragnie podziękować Pani
Bożenie Kiełtyce za ufundowanie okolicznościowych Pucharów i opiekunom drużyn
za pomoc w organizacji i przybycie na tę imprezę. Dla wszystkich uczestników imprezy
został zorganizowany poczęstunek.
Zapraszamy wszystkich chętnych do
spotkania za rok!!!
W ostatnim dniu ferii został zorganizowany wyjazd na basen do Środy Wielkopolskiej , gdzie blisko 30 dzieci mogło
skorzystać z kąpieli a w drodze powrotnej
zwiedzić dworek w Koszutach.

Ilość spotkań

Punkty

Sety

10
10
10
10
8
9
9
9
7
8
8
11
10
9

29
24
23
22
21
17
13
13
9
7
6
5
3
0

30 : 4
25 : 10
24 : 11
25 : 13
23 : 7
21 : 13
16 : 17
15 : 19
14 : 16
11 : 20
12 : 20
8 : 29
7 : 27
2 : 27

GIMNAZJALNA SIATKÓWKA
Gimnazjum w Kórniku nadal nie może
przezwyciężyć hegemonii ekip z Robakowa
w siatkówce.
02 marca odbyły się Mistrzostwa Gminy
Kórnik szkól gimnazjalnych. Gospodarzem
było Robakowo i okazało się bardzo niegościnne.
W pierwszym meczu tego dnia zmierzyły się dziewczyny i tutaj do roztrzygnięcia
doszło dopiero w piątym secie , w którym
to Gimnazjum w Robakowie zwyciężyło
15-10. Oto wyniki poszczególnych setów:
Robakowo – Kornik 20-25, 25-19, 25-17,
24-26, 15-10
W drugim spotkaniu chłopcy z Robakowa wygrali zdecydowanie w poszczególnych setach: 25-15, 25-19, 27-29, 25-20.
Oto składy zwycięskich drużyn:Gruchociak Sebastian, Gruchociak Dawid,
Ostrowski Dawid, Ratajczak Piotr, Urbaniak
Michał,Graf Jacek, Mieczkowski Rafał,
Chojna Michał, Mikołajczak Damian, dziewczęta-Sylwia Klaczyńska, Adela Michałowska, Klaudia Dota, Karolina Kowalewska,
Magda Kapusta, Justyna Dudek, Marta
Białkowska, Katarzyna Skowron.
Sponsorem mistrzostw byli Małgorzatai
Ryszard Szar z restauracji Casablanca z
Bnina. Paweł Pawlaczyk
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REKLAMY

Atrakcyjna plomba
na Jeżycach
W kolejną fazę wkracza inwestycja
mieszkaniowa przy ulicy Polnej w Poznaniu. Na ukończeniu jest budowa
parteru. Powstaje tu sześciokondygnacyjna plomba. Znajdą się w niej kawalerki i mieszkania dwupokojowe. Na
życzenie będzie można łączyć lokale
w większe apartamenty.
Na rynku nieruchomości w Poznaniu
ciągle poszukiwane są małe mieszkania
w centrum miasta. Takie oferty sporadycznie, aczkolwiek pojawiają się na
Lekka ściana na strychu

Fot. Składy budowlane VOX

Wi e l e o s ó b b u d u j ą c y c h d o m y
jednorodzinne zakłada, że poddasze
będzie miejscem również mieszkalnym. Do aranżacji i wykończenia
poddasza idealnie nadają się lekkie
płyty kartonowo-gipsowe. Ich montaż
może sprawić jednak pewien kłopot.
Jak uniknąć błędów? Kilka rad w tej
sprawie udzielają specjaliści ze Składów budowlanych VOX.
Lekka konstrukcja szkieletowa ścian
na poddaszu to rozwiązanie najczęściej
stosowane w budownictwie jednorodzinnym. Ich wykończenie wykonuje się
głównie z płyt gipsowo-kartonowych.
Niestety wiele osób popełnia proste
błędy przy montażu takich konstrukcji.

rynku. Ze strony deweloperów jest to
najczęściej ukłon w stronę młodych osób
poszukujących nowoczesnych rozwiązań
architektonicznych, nie posiadających
rodzin i ceniących sobie korzystną lokalizację blisko centrum miasta. Jedną
z takich ofert jest „plomba” Agrobexu,
zlokalizowana przy ul. Polnej .
Do grudnia 2006 inwestor planuje oddać tam 63 mieszkania o powierzchni od
32 do 85 m. kw. oraz cztery lokale usługowe. Niemal wszystkie będą posiadać
balkon. W podziemiach domu przewidziano 22 miejsca parkingowe, ponadto
dostępne są komórki lokatorskie.
Przyszli lokatorzy będą musieli oczywiście wykończyć mieszkania: położyć
podłogi, pomalować ściany i zainstalować urządzenia sanitarne. Ceny za
metr kwadratowy kształtują się na po-

ziomie od 3050 zł brutto za mieszkania
zlokalizowane na parterze do 3550
zł brutto za pietra od I do V. Miejsce
parkingowe to wydatek rzędu 25 tys. zł
brutto, natomiast metr komórki lokatorskiej kosztuje 1800 zł brutto. Szczegóły:
www.agrobex.com.pl. Dar

pokój starszego dziecka) z sypialnią lub
z pokojem niemowlaka, zalecane jest
użycie grubszego profilu. Umożliwia to
ułożenie grubszej warstwy izolacji, a dla
jej poprawienia można obłożyć ścianę
nawet dwoma warstwami płyt g-k.
- Wiele osób decyduje się na przeznaczenie tylko części poddasza na
cele mieszkaniowe – mówią specjaliści
ze Składów budowlanych Vox w Łowiczu. W takiej sytuacji niestety wielu
wykonawców zapomina, że pomiędzy
częścią mieszkalną – ogrzewaną – a
pozostałą częścią poddasza, w ścianie
oddzielającej je od siebie, bezwzględnie
należy ułożyć oprócz wełny również folie
paraizolacyjną. Unikniemy w ten sposób
przykrych niespodzianek w postaci pojawiających się wykwitów z wilgoci. Radę
specjalisty oraz wszelkie niezbędne
materiały można otrzymać w Składach
budowlanych VOX w Poznaniu przy
ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy
Św. Michała 100. BKK

na gwoździe i daje wysoką sztywność
i odporność na zginanie i na ścinanie.
Są to zalety które szczególnie przydają
się w budownictwie szkieletowym, dając
gwarancję wytrzymałości konstrukcji
budynku. Dom zbudowany z płyt OSB
wytrzymuje silne wstrząsy - ugina się, a
nie łamie. Jeżeli podłogi, ściany i słupy
domów szkieletowych są prawidłowo
uszczelnione, wtedy domy można ogrzać
w sposób łatwy i oszczędny.
Płyty OSB najczęściej stosuje się
do poszyć połaci dachowych, ścian
zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg,
stropów, elementów konstrukcyjnych, budowy schodów, podestów, do remontów i
adaptacji wnętrz mieszkalnych oraz jako
elementy konstrukcyjne przy budowie
altanek i domków rekreacyjnych. Płyty
OSB muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem
działania wody, zarówno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Płyty
te należy natychmiast po zamontowaniu
na zewnątrz budynku: na ścianach i
dachach zabezpieczyć odpowiednią
izolacją przed niekorzystnym wpływem
warunków atmosferycznych.
Niewątpliwą zaletą płyt OSB jest to,
że nie odkształcają się pod wpływem
zmian wilgoci zawartej w powietrzu, jak
to dzieje w przypadku desek. Cechuje je
także długa żywotność bez konieczności
konserwacji. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia bezodpadowego
wykorzystania materiału. W standardowej ofercie każdy klient znajdzie szeroką możliwość wyboru formatów płyt.
Dostępne są także w dwóch wersjach
: jako płyta z krawędziami prostymi
oraz na pióro i wpust. Producenci podkreślają także stabilność parametrów
- płyta zachowuje swoje właściwości
mechaniczne pod warunkiem odizolowania jej od wpływu bezpośrednich
warunków atmosferycznych. Płyty OSB
oraz wszelkie materiały niezbędne do
ich zamontowania dostępne w Składach
budowlanych VOX w Poznaniu przy
ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy
Św. Michała 100. den

Budowanie bezpieczne
dla środowiska

–-Jednym z najczęściej spotykanych
– mówią specjaliści ze Składów budowlanych Vox w Łowiczu - jest niedostateczne wyciszenie poszczególnych
ścian. Najczęściej stosowany szkielet z
profili ze stali, który pokrywa się płytami,
ma 5 cm. Jeśli z dwóch stron obłożymy
go płytami g-k o łącznej grubości 2,5
cm, uzyskamy ścianę o grubości łącznej 7,5 cm. Zakładając, że taką ścianę
trzeba wypełnić wełną mineralną – w
ten sposób wycisza się pomieszczeniagrubość standardowa 7,5 cm będzie
zdecydowanie za mała, aby wyciszenie
było wystarczająco skuteczne. Jeśli taka
ścianka ma dzielić pomieszczenie z którego dochodzi sporo hałasu (na przykład
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Moda na domy budowane w technologii oszczędnej i przyjaznej środowisku przeradza się powoli w standard.
Technologii, w jakich można budować
dom, jest kilka. Praktycznym i tanim
sposobem okazuje się wykorzystanie
w budownictwie mieszkaniowym płyt
OSB.
Płyta OSB jest to drewnopochodna
(zawiera ponad 90% drewna) płyta stanowiąca alternatywę dla desek, sklejki i
zwykłej płyty wiórowej. Płyta OSB jest
łatwa w obróbce i przetwarzaniu. Jednocześnie dzięki dużej wytrzymałości
nie stwarza problemów przy mocowaniu
śrub i klamer budowlanych. Płyta taka
oznacza się stabilnością kształtu, bardzo
dobrą odpornością na wpływy warunków
atmosferycznych, uderzenia, dobrym tłumieniem dźwięków oraz łatwą obrabialnością. Mikrostruktura zazębionych ze
sobą wiórów zapobiega wyłamywaniu się
krawędzi również przy łączeniu krawędzi

Fot. Agrobex

PORADNIK
BUDOWLANY
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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) przewodnicząca Komisji
Rolnictwa Rady Miejskiej w Kórniku, 7)
zamieszanie, chaos, 8) widmo, 9) instrument obok ringu, 12) prowadzi program
„Herbatka u Tadka”, 15) sołtys Czmońca,
16) dziwaczka, 19) rynek, bazar, 23) gęsta,
słodka ciecz zbierana przez pszczoły, stanowi składnik miodu, 24) teren z zagonami,
ścieżkami, kwiatami, warzywami i drzewami
owocowymi, 25) prowadzi w Kamionkach
warsztaty teatralne dla dzieci.
Pionowo: 1) skraj, krawędź, 2) imię
Genstwy, wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Kórniku, 3) ogon lisa, 4) wielki
w armii tureckiej, 5) Indianin, 6) rechocze

w stawie, 10) na dętką, 11) bierze udział
w grze towarzyskiej lub hazardowej, 12)
Nikodem, który zrobił karierę, 13) wet za
wet, 14) robotnik portowy, 16) pojemnik na
śmieci, 17) cierp…, kiedy ci się chciało, 18)
Tadeusz, radny Rady Miejskiej w Kórniku,
20) gobelin wawelski, 21) miejscowość w
naszej gminie, sołtysem jest tam Lucjan
Sklepik, 22) pustynia w Chinach i Mongolii.
Litery w polach z dodatkową numeracją
(w prawej dolnej części), uszeregowane w
kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie
(przysłowie).

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 2/2006: „Z PUSTEGO NIE
NALEJESZ”.
Nagrodę książkową otrzyma p. KOZŁOWSKA ZOFIA z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
24-go marca 2006 r.
Materiały prosimy dostarczać do 17-go marca 2006 r.
kórniczanin nr 5/2006

