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SESJA W PTPN-ie
Wielkie szanse - duże zagrożenia

PTASIA GRYPA
Schemat postępowania i ważne
telefony

DROGIE DROGI

Fot. Łukasz Grzegorowski

Czy będą równać i utwardzać?

PIERWSZE DNI WIOSNY
Relacja z powitania utęsknionej
pory roku

„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
SPOTKANIA WIEJSKIE Z RADAMI
SOŁECKIMI

sprawie będziemy Państwa na bieżąco
informować.

W ostatnim okresie odbyło się kilka spotkań, na których to Rady Sołeckie poszczególnych wsi dokonywały podsumowań roku
ubiegłego, jak i rozliczały się z wykonanych
zadań oraz prezentowały plany działań
w roku bieżącym. Spotkania te odbyły się
w Dziećmierowie (9.III), Żernikach (10.III),
Radzewie (15.III) i Robakowie Wsi (16.III).
Na spotkaniach tych obecni byli przedstawiciele władz samorządowych gminy, a na
podkreślenie zasługuje również fakt licznego udziału mieszkańców poszczególnych
wsi w prowadzonych rozmowach.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZOWYBORCZE W STRAŻNICY OSP
SZCZYTNIKI

SPOTKANIE Z WÓJTEM
GMINY ZANIEMYŚL
W dniu 15 marca br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski spotkał się z wójtem gminy
Zaniemyśl Krzysztofem Urbasem. Spotkanie to poświęcone było kwestii oczyszczania dna jezior tworzących rynnę jezior
Kórnicko-Zaniemyskich. Sprawa ta zrodziła
się przy okazji planowania inwestycji,
na które chcielibyśmy składać wnioski aplikacyjne do funduszy unijnych w przyszłości,
a poza tym, jeziora są naszym bogactwem,
którego efektywne wykorzystanie warunkuje w pewnym stopniu rozwój gminy.
W wyniku prowadzonych rozmów z wójtem
Zaniemyśla ustalono, iż pierwszym etapem
współpracy byłoby utworzenie związku obu
gmin, którego naczelnym celem byłaby
koordynacja poczynań związanych z przygotowaniem projektu oczyszczania rynny
jezior. Wkrótce przygotowane zostaną
uchwały powołujące do życia ów związek,
by następnie Rady obu gmin mogły podjąć
decyzję o jego ukonstytuowaniu. Wstępnie
włodarze gmin ustalili, że proces oczyszczania jezior realizowany będzie w latach
2010-2013. O wszelkich postępach w tej

W dniu 17 marca br. w Szczytnikach
odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze miejscowej OSP, w którym udział
wzięli przedstawiciele władz samorządowych gminy Kórnik. Na zebraniu tym podsumowano dotychczasowe działania, jak
i przedstawiono plan na rok bieżący. Ze sprawozdania wynikało jednoznacznie, że Straż
w Szczytnikach dobrze współdziała z Radą
Sołecką, co doprowadziło do sprawnego
wyremontowania pomieszczeń należących
do OSP. Remonty te dokonały się w bliskiej
współpracy z Funduszem Przeciwdziałania
Alkoholizmowi, funduszami gminnymi, a na
podkreślenie zasługuje fakt, iż duży wkład
w przeprowadzenie remontów wnieśli mieszkańcy Szczytnik, którzy większość prac wykonali bezpłatnie. W dalszej części zebrania
udzielono absolutorium Zarządowi OSP za
okres sprawozdawczy oraz przeprowadzono
wybory Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej
OSP, Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP i Przedstawicieli do Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP. Nadmienić
należy, iż wszyscy członkowie Zarządu OSP
w Szczytnikach zostali wybrani ponownie,
co potwierdza skuteczność ich działań.
SESJA NAUKOWA POŚWIĘCONA
SZANSOM WYNIKAJĄCYM
Z TURYSTYCZNYCH ATRAKCJI
KÓRNIKA
W dniu 18 marca br. w sali posiedzeń
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Poznaniu odbyła się Sesja Naukowa zatytułowana „Kórnik – zagrożenia
i szanse perły turystyki wielkopolskiej”.

WIEŚCI SOŁECKIE
Czmoń
Sołtys Jerzy Rozmiarek mówi o bardzo
złym stanie nieutwardzonych dróg wewnątrz wioski. W szczególnie trudnej sytuacji mieszkańcy 2-3 ulic, gdyż nie można
tam ani przejść ani przejechać samochodem. Na tę sytuację drogową wpływa to,
że w nocy są przymrozki i ziemia nie może
całkowicie odtajeć.
Radzewo
Podczas zebrania wiejskiego, które
odbyło się 15 marca z udziałem burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego i przewodniczącego RM – Macieja Marciniaka, został
przedstawiony plan inwestycji. W 2006 roku
będzie budowane pełnowymiarowe boisko
sportowe, przewidziana została budowa
odcinka chodnika w kierunku Konarskiego.
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Zostanie także uzupełnione oświetlenie
uliczne o dwie lampy w kierunku Dworzysk
Robakowo-Wieś
Sołtys Stefan Sosnowski informuje,
iż 16 marca odbyło się zebranie wiejskie,
w którym wzięli udział: wiceburmistrz
Hieronim Urbanek, radni Janusz Wojtuś
i Andrzej Surdyk, pani Krakowska z Referatu Inwestycji, Antoni Kalisz – kierownik
Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Jan Nowak z ODR. Mieszkańcy uzyskali
dobre wiadomości. Jesienią br. rozpoczną
się drogowe inwestycje w Robakowie-Wsi.
Kórnickie władze samorządowe sfinansują budowę drogi na ulicy Wiejskiej. Ulica
Szkolna będzie miała trzech inwestorów
– Starostwo Powiatowe, UM i belgijską firmę spedycyjną. Wspomniana firma wykona

Na Sesji obecni byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, radni oraz
urzędnicy z Urzędu Miejskiego w Kórniku. Idea tegoż spotkania zrodziła się w
wyniku decyzji podjętej przez burmistrza,
a dotyczącej opracowania nowych projektów zagospodarowania przestrzennego
w różnych częściach gminy (inicjatorem i
organizatorem sesji była Komisja Historii
Sztuki PTPN przyp. red.). W momencie zainicjowania tychże prac zaistniała szansa,
by przed powstaniem projektu wysłuchać
głosów specjalistów różnych dziedzin i
rozpocząć merytoryczną dyskusję, która
mogłaby okazać się owocna nie tylko dla
Kórnika, ale i dla innych ośrodków naszego
regionu. Podczas Sesji głos zabrał również burmistrz Jerzy Lechnerowski, który
wskazał, że władze gminy konsekwentnie
realizują priorytety rozwojowe wytyczone
już kilkanaście lat temu. Burmistrz uważa,
że warunkiem koniecznym dla utrzymania
ciągłości rozwojowej jest zachowanie równowagi pomiędzy bogatą historią gminy
Kórnik a wyzwaniami, które stawia nam
współczesność.
NADZWYCZAJNA SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W dniu 20 marca br. w Biurze Rady
w Bninie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej. Sesja poświęcona
była zmianom budżetowym, które oscylowały przede wszystkim wokół dostosowania budżetu i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego do kosztorysów opracowanych dla inwestycji, na które w dniu 21
marca złożone zostały wnioski aplikacyjne
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Inwestycje te dotyczą budowy sieci wodociągowej
w Czmońcu oraz budowy dróg gminnych
– na ulicy Wiejskiej i ul. Szerokiej – w Robakowie wraz z kanalizacją deszczową.
W ciągu najbliższego kwartału dowiemy się,
czy inwestycje te zostaną zrefundowane
z funduszy unijnych. Sławomir Hinc
też inwestycję drogową na ul. Żernickiej.
Sołtys skarży się na fatalny stan dróg
w Robakowie-Wsi, po których pojazdy poruszają się z trudem. Wyboje są nie tylko na
utwardzonych jezdniach, ale też potworzyły
się wyboje na asfalcie.
Szczodrzykowo
W dalszym ciągu w Szczodrzykowie
brakuje osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi, która prowadziłaby świetlicę
socjoterapeutyczną. Sołtys Roman Jóźwiak
informuje, że we wsi jest zły stan dróg, dziury są zarówno na jezdniach asfaltowych, jak
i nieutwardzonych
Szczytniki
Sołtys Zbigniew Piasny zwraca się
do władz gminy, by w budżecie na 2007 rok
zostały zapewnione środki na wykonanie
elewacji remizy OSP oraz ogrodzenia tego
budynku. Oprac. Robert Wrzesiński
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NIEZWYKŁE I WSTRZĄSAJĄCE
OBRADY

Po sesji „Kórnik - zagrożenia i szanse
perły turystyki wielkopolskiej”

W sobotę 18 marca o godzinie dziesiątej
sala obrad Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk zapełniła się po brzegi.
Organizatorzy w najśmielszych marzeniach nie spodziewali się tylu uczestników.
Przybyli naukowcy różnych dziedzin, w
tym wielu historyków sztuki, miłośnicy
Wielkopolski i bardzo liczni obywatele
Kórnika, oraz oczywiście przedstawiciele
władz miasta z panem burmistrzem Jerzym Lechnerowskim i kilku radnych. W
sumie ponad sto osób. Publiczność trwała
na swoich miejscach ponad sześć godzin,
wysłuchując referatów i biorąc żywy udział
w dyskusji. I nic dziwnego – wypowiedzi
okazały się nie tylko zajmujące, lecz i, w
pewnym momencie, nawet wstrząsające.
Dotyczy to zwłaszcza ostatniego bloku
obrad. Arch. Stefan Wojciechowski – Przewodniczący Komisji Architektonicznej naszego Miasta – wygłosił druzgocącą krytykę
polityki planowania przestrzennego, tak w
Polsce, jak w Gminie, ukazując jej skutki.
Była to iście apokaliptyczna opowieść
o zmianach zachodzących po 1990 roku.
Pan Wojciechowski mówił niezwykle emocjonalnie, ale i bardzo konkretnie, posłując
się mapą inwestycji wypożyczoną z Urzędu
Miasta. Stwierdził, że od początku swojej
pracy 90 % projektów opiniuje negatywnie,
a mimo to są one wcielane w życie, psując
krajobraz i środowisko naturalne. Gmina
zmienia charakter z rolniczego na przemy-

słowy wbrew jakimkolwiek zasadom, nieplanowo. Referent zakończył dramatycznym
proroctwem o zagładzie Kórnika, po którym
zostanie dzikie zagłębie źle zaprojektowanych magazynów i hal przemysłowych.
Był to na pewno najbardziej dramatyczny
moment sesji.
Następnie zabrał głos Andreas Billert,
specjalista-praktyk do spraw rewitalizacji
miast, wykładowca uniwersytetu Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą. Wskazał na anachroniczność polskiego systemu planowania
przestrzennego. Okazało się, że w Europie
Zachodniej od lat 70. plan zagospodarowania nie jest jednorazowym aktem prawnym,
którego nie można zmieniać (jak to wciąż ma
miejsce w Polsce), lecz powstaje poprzez
długotrwałe negocjacje z mieszkańcami
i wszystkimi zainteresowanymi stronami,
nigdy nie osiągając formy nieodwołalnej.
Mechanizmy demokratyczne zapobiegają
tam „sztucznemu” rozwojowi dzikich przedmieść–sypialni, czy niekontrolowanych
inwestycji przemysłowych, skupiając się na
rewitalizacji centrów miast, tak aby bogaci
mieszkańcy z nich nie „uciekali”.
W porównaniu, pierwsza część obrad
wypadła spokojniej. Usłyszeliśmy analizę
wielkopolskiego braku siły przebicia w
promocji własnego regionu (prof. Jacek
Wiesiołowski), smutną relację z tworzenia
niezrealizowanego planu tras turystycznych wokół Poznania (Iwona Ludwiczak)
i propozycję promocji Kórnika poprzez
imprezy łączące Kórnik i Zakopane (Andrzej
Billert). Pojawiła się ciekawa inicjatywa po-

wiązania jedną trasą turystyczną dawnych
rezydencji w Polsce, z punktem wyjścia w
Kórniku (Dorota Matyaszczyk). Jak zimny
prysznic zadziałała relacja z badań nad
ruchem turystycznym w naszym mieście
(Ilona Potocka): okazało się, że odwiedzają
nas turyści wprawdzie liczni, lecz głównie
z Poznania i okolic. Niżej podpisany wskazał, znane zresztą wszystkim kórniczanom,
lecz chyba jednak niedoceniane nasze
„skarby” (dawne domy i budynki gospodarcze, kolekcje starych narzędzi i maszyn),
które zamiast niknąć, mogłyby stać się, przy
odpowiedniej polityce turystycznej, atutami
miasteczka. Nie dyskutowano natomiast o
„promenadzie”, która stała u genezy sesji.
Pośrednio temat ten wypłynął w referacie o
zjawiskach przyrodniczych, zachodzących
w rynnie jezior kórnicko-zaniemyskich (prof.
Leon Kozacki); charakter tych zjawisk nakazuje bezwzględnie zachować pasmo drzew
i krzewów na obrzeżach wód.
Niestety, zabrakło czasu na dłuższą
dyskusję, godną podniesionych podczas
sesji tematów. Nie mogły jej zastąpić krótkie z konieczności głosy pana burmistrza
i dyrektora Fundacji Zakłady Kórnickie
oraz wielu innych uczestników. Dlatego
organizatorzy pragną zorganizować nowe
spotkanie, na którym wszyscy chętni będą
mogli się wypowiedzieć. Chcemy też jak
najszybciej wydać materiały z konferencji. Liczne telefony i e-meile skierowane
do PTPN w ostatnich dniach wskazują,
że zainteresowanie taką publikacją jest
bardzo duże. Sądzę też, że przynajmniej
teksty arch. Stefana Wojciechowskiego i
Andreasa Billerta powinny zostać natychmiast wydrukowane w „Kórniczaninie”, gdyż
z pewnością będą zarzewiem dalszej dyskusji. Jacek Kowalski

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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Sesja - szanse
i zagrożenia
Sesja naukowa zorganizowana przez
Komisję Historii Sztuki Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk –ponad 6 godzinna, choć i tak nazbyt krótka by zawrzeć
w treści całość zagadnienia - stanowiła niezwykłą okazję by przeanalizować tytułowe
zagrożenia i szanse rozwojowe naszego
miasta. Dobrze, że na sesji był burmistrz, że
byli przedstawiciele Rady Miejskiej (dokładnie 3 z 15 radnych) oraz urzędnicy (również
3 w tym 1 z „resortu”, który bezpośrednio
związany jest z tematami sesji)
Co prawda trudno było ulec optymistycznej wizji Andrzeja Billerta przyrównującego potencjał turystyczny Kórnika do
gigantycznego potencjału Zakopanego,
jednak w odpowiednich proporcjach należy
przyznać rację referentowi, iż istnieją liczne

Biuro Doradcze

EUROPOMOC

Pomoc w przygotowywaniu wniosków
o dopłaty ze środków unijnych dla
małych firm i gospodarstw rolnych.
Doradztwo:
• gospodarcze
• prawne
• personalne
Profesjonalna obsługa i wysoka
jakość usług.
Atrakcyjne ceny określane
indywidualnie dla każdego zlecenia.
Istnieje możliwość bezpłatnego
dojazdu do klienta.

Os. Przyjaźni 117, 61-689 Poznań
Tel./fax: 061-8207-242
Tel. kom: 501-955-408
e-mail: europomoc@wp.pl

paralele pomiędzy naszymi wyrosłymi z
dziedzictwa Zamojskich miastami. Trzeba
tylko potrafić dobrze wypromować i „sprzedać” turyście to co możemy zaoferować. To,
że dotychczas nie potrafimy w całym regionie wielkopolskim tego zrobić udowodnił
licznymi przykładami Jacek Wiesiołowski.
Bardzo cenne dane o ruchu turystycznym
zgromadziła i przedstawiła Ilona Potocka.
Warto te badania poszerzyć, przeanalizować i powtarzać by mieć świadomość z
jakim „profilem” turysty mamy do czynienia
i jak ewentualnie dostosowywać nasz rynek
turystyczny dla szerszego odbiorcy. Jak
trafnie wskazuje w swoim zamieszczonym obok komentarzu współorganizator
i prelegent Jacek Kowalski wstrząsająco
zabrzmiała wypowiedź urbanisty miejskiego
Stefana Wojciechowskiego. Nie sposób
dyskutować z kilkoma przedstawionymi
przez doświadczonego architekta faktami,
jednak przyczyny wielu zjawisk wymagają
szerszej dyskusji – a obwinianie o zaistniały

stan rzeczy „manipulantów” i „drapieżnych
inwestorów” to znaczne uproszczenie. Na
nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej 20
marca radni zaproponowali by dyskusję
na tematy poruszone przez architekta
ponowić na komisjach RM. Bardzo dobre
rozwiązania twórczego dialogu planistycznego przedstawił Andreas Billert (nie mylić
z Andrzejem). Mimo, że nasze prawodawstwo, realia ekonomiczne i świadomość
społeczna wymagają zmian i reform warto
już dziś zbliżyć się do systemu wielostronnej dyskusji pomiędzy społeczeństwem,
ekspertami, politykami oraz administracją
która owocować powinna ustępstwami i
konsensusem.
W miarę możliwości zaprezentujemy
państwu obszerne fragmenty najbardziej
interesujących referatów i mamy nadzieję
relacjonować dyskusję na te ważne tematy
na komisjach RM i być może na kolejnej sesji zorganizowanej tym razem w Kórniku.
ŁG

Zmiana
organizacji
Rozpoczęto wprowadzanie nowego
porządku w organizacji ruchu drogowego w otoczeniu kórnickiego rynku.
Przypomnijmy podstawowe zmiany:
ul. Wojska Polskiego od ul. Średzkiej
w kierunku Pocztowej będzie jednokierunkowa ( dwukierunkowa będzie tylko
od Pl. Powstańców Wlkp. do Pocztowej). Jeden kierunek – od rynku do
Wojska Polskiego obowiązywać będzie
na Kolegiackiej. Na Pocztowej jeździć
będzie można tylko od Wojska Polskiego do Pl. Niepodległości. Wzdłuż ulic
jednokierunkowych powstaną miejsca
parkingowe. Na skrzyżowaniu Szkolnej
z Pl. Niepodległości powstanie specjalna
zatoczka. Szczegóły rozwiązania wraz
z mapką prezentowaliśmy w jednym
z poprzednich numerów naszego pisma.
ŁG

ATRAKCYJNA WYPRZEDAŻ

Kórnik, dnia 09.03.2006r.
B.OSR.7625-14/06

CENY:

OBWIESZCZENIE

KOLEKCJI JESIENNEJ I WIOSENNEJ:

ŻAKIETY
SPODNIE
SPÓDNICE
SUKIENKI
BLUZKI

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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Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 09.03.2006r. w publicznie
dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na uruchomieniu stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC ERA 40128 w technice
EDGE (zwiększenie mocy nadajników i możliwości tiltu) na istniejącym maszcie
zlokalizowanym w miejscowości Czmoń nr 19, 62-035 Kórnik, na działce o nr ewid.
126 obręb Czmoń, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 09.04.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA lub Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 201.
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK



INFORMACJE
BĄDŹMY OSTROŻNI
Prezentujemy Państwu schemat przekazywania informacji w przypadku zaobserwowania martwych ptaków. Jest rzeczą
normalną, spodziewaną i oczywistą, że
martwe ptaki pojawiają się w naszym otoczeniu jak pojawiają się od zarania dziejów
– taka jest naturalna kolej rzeczy. Oczywiście większość z tych przypadków będzie
zupełnie nie groźna, jednak zanotowane w

Polsce i za granicą przypadki ptasiej grypy
zmuszają nas do szczególnej ostrożności.
Każdy przypadek zaobserwowania martwego ptaka (lub innego zwierzęcia) należy
zgłosić odpowiednim służbom (Policji, OSP,
Straży Miejskiej, UM Kórnik lub innym
– parz schemat). Służby zobowiązane są
do dalszych działań, w tym do weryfikacji
zgłoszenia, czyli do oględzin miejsca o którym mowa w zgłoszeniu. Funkcjonariusze
są poinstruowani jak odróżnić martwego

ptaka potencjalnie zakażonego od nie
zarażonego.
W przypadku wykluczenia niebezpieczeństwa winni oni usunąć martwe zwierze
lub polecić usunięcie go odpowiednim
służbom sanitarnym.
Inaczej gdy podejrzewa się możliwość
wystąpienia wirusa. Wtedy uruchamia się
łańcuch zdarzeń od pobrania próbek do
weryfikacji laboratoryjnej, oraz zabezpiecza
teren. Bądźmy ostrożni. ŁG

Schemat przekazywania informacji o występujących
martwych ptakach

Zgłoszenie o występowaniu
martwych ptakach

Policja 997
Komisariat Kórnik
061 8170204

Straż Pożarna
998 lub 112
OSP Kórnik
061 8170115, 0602740481

Starostwo
Powiatowe
8 410 500

UM Kórnik
061 8170411
SM Kórnik
061 8170126
0604607104
Gminne Centrum
Reagowania
061 8170074
0602620736

PSSE
856 28 51

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii
tel. 8689719

Weryfikacja zgłoszenia
Podjęcie decyzji o sposobach działania
Zgłoszenie budzące
podejrzenia możliwości wystąpienia ptasiej

Zgłoszenie
nie niosące znamion
zagrożenia
Skierowanie
próbek do badań
Przekazanie
dyspozycji osobie
zgłaszającej

Podjęcie
wstępnych działań
zapobiegawczych

Poinformowanie
Starosty, służb
współdziałających

Potwierdzenie wystąpienia
wirusa ptasiej grypy

URUCHOMIENIE POWIATOWEGO ZESPÓŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
Realizacja
PLANU GOTOWOŚCI ZWALCZANIA INFLUENZY PTAKÓW O WYSOKIEJ ZJADLIWOŚCI NA POZIOMIE POWIATU POZNAŃSKIEGO

Chcesz się ustrzec ptasiej grypy?
Stosuj się do poniższych zaleceń

● Mięso drobiowe, przetwory drobiarskie
i jaja spożywaj po poddaniu odpowiedniej
obróbce w temperaturze minimum 70˚C;
● Myj dokładnie z użyciem detergentu
wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże,
talerze);Pamiętaj, że zamrożenie mięsa nie
niszczy wirusa ptasiej grypy;
● Nie dotykaj, bez odpowiedniego za-



bezpieczenia, martwych lub sprawiających
wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego
drobiu; przede wszystkim dopilnuj, aby nie
robiły tego dzieci;
● Zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc
bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz
innych miejsc jego przetrzymywania;
● Myj ręce po każdorazowym zetknięciu z
ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym;

Dopilnuj, aby robiły to także dzieci;
● Pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe
nie miało styczności z innymi produktami
żywnościowymi;
● Przypominamy o przestrzeganiu zakazu
przywozu z zagranicy żywego lub martwego
ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj,
nieprzetworzonych piór i ich części, pierza,
puchu oraz trofeów myśliwskich.
Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń wydawanych przez przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej i państwowej inspekcji sanitarnej;
Główny Inspektor Sanitarny
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REKLAMY

Ideal

WYNAJMĘ MIESZKANIE
w Kórniku 65 m2

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

tel. 501 605 222
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

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

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

KLIMATYZACJE

SERWIS AUTORYZOWANY OFERUJE
• SPRZEDAŻ
• MONTAŻ
lata
grwa
rancji
• SERWISOWANIE SPRZĘTU

3

Tel: 061 893-94-99
www.romo.pl

Kom: 0507 160-878
0668 491-693

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

Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę

transport GRATIS
Bnin, ul. Śremska 10A

zapraszamy

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

tel. (61) 8171 127

PŁYTKI CERAMINCZNE
GRESY • KLEJE • FUGI
PŁYTY GIPSOWE

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

tel. (61) 898 03 35

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe

Grzegorz Kowalski

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



REKLAMY

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

UBEZPIECZENIA

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

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

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

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

KOREPETYCJE Z CHEMII
Nauczyciel chemii udzieli
korepetycji z zakresu
gimnazjum i szkoły średniej
na terenie gminy Kórnik.
Możliwy dojazd do ucznia.
Przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i matury.

Tel. 0 694 003 083

Usługi transportowe
samochodem dostawczym

1,5 T + przyczepka.

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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LIST

W odpowiedzi na pismo
Burmistrza
(dotyczy dowozu dzieci
niepełnosprawnych)

Po przeczytaniu w „Kórniczaninie”
nr 4 z dnia 24.02.2006r. artykułu
pod tytułem „ODPOWIEDŹ BURMISTRZA NA LIST Z POPRZEDNIEGO NUMERU nasze zatroskanie o dzieci niepełnosprawne Gminy Kórnik musiało się jeszcze bardziej
wzrosnąć. Dodatkowo przeraziło nas swobodne manipulowanie ww. artykule informacjami
i działaniami w zależności od interesu Gminy,
broniąc się często atakiem skierowanym w
zdesperowanych rodziców. Kolejną kwestią
jest fakt, iż odpowiedź na nasz list powinna
być konkretna i na temat, a nie jak to jest
w ww. artykule, w którym przedstawia się
wiele informacji niezwiązanych z tematem
lub takich, co do których nie wnosiliśmy
zastrzeżeń.
W pierwszej kolejności musimy stwierdzić, że z treści odpowiedzi nie wynika, jakie
informacje przez nas podawane są nieścisłe i
nieprawdziwe, trudno więc się do tego zdania
odnieść i przedstawić nasze argumenty, co do
ich prawdziwości .
Zmuszeni jednocześnie jesteśmy skomentować informacje , które się pojawiły:
- po pierwsze: pisząc w naszym liście,
że zmiana przewoźnika z prywatnego na
KPA KOMBUS była podyktowana względami
oszczędnościowymi, kierowaliśmy się informacjami zawartymi w pismach wysłanych
do rodziców dzieci niepełnosprawnych w
miesiącu lipcu 2005r. przez Urząd Miejski w
Kórniku. W pismach tych podnoszono między
innymi argument wzrastających kosztów dowozów, co miało być przedmiotem dyskusji
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej .
- po drugie: część dotycząca podstaw
prawnych zmiany przewoźnika z prywatnego
na KPA KOMBUS bez procedury przetargowej nie była podejmowanym przez nas
tematem, dlatego dziwi nas fakt tak obszernej
prezentacji tej kwestii. W tym momencie należy jednak podkreślić, iż przekazanie spółce
dotowanej z budżetu gminy zadania dowozu
dzieci niepełnosprawnych bez procedury
przetargowej nie zwalnia przewoźnika z :
• przygotowania się do realizacji zadania (wykonawca powinien dysponować
niezbędną wiedzą i doświadczeniem w jej
wykonywaniu),
• zapewnienia opiekunów posiadających
uprawnienia do wykonywania podstawowych
czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych
wobec dzieci oraz przeszkoleń w zakresie
udzielania pierwszej pomocy,
• posiadania pojazdów odpowiednio wyposażonych i przystosowanych do przewozu
dzieci niepełnosprawnych.
Urzędu gminy natomiast taka sytuacja nie
zwalnia z obowiązku dopilnowania przewoźnika oraz nadzoru nad przewozami.
I tutaj należy się odnieść do argumentu
gminy, że spółka KPA KOMBUS posiadała w
momencie przejęcia dowozów przynajmniej
jeden w pełni dostosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych autobus. Jeżeli autor miał
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na myśli ten żółty, krótki autobus z platformą
do automatycznego podnoszenia wózków, to
do przewozu dzieci niepełnosprawnych nie
posiada on najważniejszej rzeczy, jaką są
pasy bezpieczeństwa, dzięki którym można
je bezpiecznie przewozić. Dodatkowo mamy
pytanie: gdzie są pozostałe samochody, jeśli
wiadomo z informacji Referatu Oświaty, iż
zapewnia się trzy odwozy i przywozy każdego dnia.
Jeżeli chodzi o przeszkolenie opiekunów,
co wymienia się jako niewątpliwą zaletę, to
należy zaznaczyć, że to usilne prośby i ciągłe
interwencje rodziców o braku przeszkolonych
opiekunów przez spółkę KPA KOMBUS,
wymusiły w konsekwencji skierowanie wskazanych osób na odpowiednie szkolenie (dnia
16.02.2006r władze spółki nie przedstawiły
nam podczas spotkania w siedzibie spółki
zaświadczeń o ukończonych szkoleniach,
gdyż ich nie posiadały, a jedynie poinformowano nas, że je właśnie ukończono, czyli po
półtora miesięcznym okresie od przejęcia
przewozów).
Jak widać więc z ww. punktów wniosek
nasuwa się następujący: Gmina Kórnik
świadomie przekazując zadania przewozu dzieci niepełnosprawnych spółce KPA
KOMBUS, której możliwości doskonale zna
znała, nie dopilnowała podstawowych zasad
bezpieczeństwa w czasie przewozu i jeszcze
na dodatek zamiast egzekwować warunki
przewozów •od przewoźnika, występuje z
pretensjami do rodziców o to, że piszą skargi i
uwagi na złą jakość przewozów ich dzieci.
- po trzecie: nie wiemy, czemu ma służyć
wymienianie rosnącego na przestrzeni lat
zapotrzebowania na dowozy dzieci niepełnosprawnych, skoro wiadomo, że potrzeby
te w latach kolejnych nie będą mniejsze, a
prawdopodobnie się zwiększą
- po czwarte: stwierdzenie, że nie można
się porozumieć z dyrekcjami poznańskich
szkół w celu ewentualnych zmian planów
zajęć lub możliwości przebywania dzieci w
świetlicy szkolnej jest przedstawione niezwykle tendencyjnie, gdyż z naszych informacji
wynika, iż na 23 dowożone dzieci tylko w
jednym przypadku pojawił się taki problem,
dlaczego więc stosuje się uogólnienia, skoro wszystkie pozostałe dzieci korzystają w
mniejszym lub większym stopniu ze świetlic
szkolnych w oczekiwaniu na rozpoczęcie
zajęć rano albo na odbiór popołudniami.
Może tutaj należało się wykazać większą
umiejętnością negocjacji i mediacji w kwestiach oświatowych w dostosowywaniu
planów zajęć do przejazdów. Informacja o
dogłębnej analizie wszystkich placówek typu
specjalnego w mieście Poznaniu jest również
wysoce wątpliwa. Takie stwierdzenie opieramy na fakcie, iż żadna szkoła z Poznania
nie potwierdziła jakiegokolwiek kontaktu ze
strony przedstawicieli Gminy Kórnik dotyczącego ewentualnych analiz tych placówek.
Nie miały miejsca ani kontakty telefoniczne
ani listowne, nie wspominając już o wizytach
przedstawicieli naszej gminy.
- po piąte: na spotkaniu dotyczącym prezentacji placówki z Mosiny było 14 rodziców
(dwóch opuściło salę w czasie prezentacji),
4 radnych (jeden opuścił salę w czasie prezentacji),

1 urzędnik (Pani kierownik Referatu
Oświaty) i Burmistrz Kórnika, a nie jak podano
6 rodziców, radni i urzędnicy.
Biorąc pod uwagę to, że rodzice nie chcą
przenosić swoich dzieci z dotychczasowych
szkół do innej placówki ( i nie jest naszą
intencją, jak sugerowano w odpowiedzi,
dyskredytowanie walorów ośrodka w Mosinie,
ponieważ już optymalne szkoły dla naszych
dzieci wybraliśmy), można stwierdzić, że i
tak wykazali się wysoką frekwencją. Rodzice
obecni na spotkaniu potraktowali zaproszenie
na prezentację jako możliwość wyrażenia
swych opinii na temat ewentualnych zmian,
gdyż do tej pory nie mieli nawet takiej możliwości, aby rozmawiać z przedstawicielami
Gminy na temat przyszłych losów własnych
pociech. Trudno więc winić zatroskanych
rodziców, że trafiając na próby odgórnego
narzucania zmian, odwołują się do lokalnej
prasy i urzędów wyższej instancji.
W takiej sytuacji faktycznie trudno jest
dyskutować na argumenty, jeżeli rodzice
przytaczają argumenty prosto z życia wzięte,
poparte wieloletnim doświadczeniem i,
co ważniejsze, aktami prawnymi, a Gmina
przedstawia argumenty i działania, które jak
najbardziej pokazują Gminę w korzystnym
świetle, jednak nie mają nic wspólnego z
tematem naszego listu o dowozach dzieci
niepełnosprawnych do szkół.
- po szóste: gmina zgodnie z ustawą
musi zapewnić transport do wybranych
przez rodziców ( na podstawie orzeczenia
od psychologa i dyrekcji) szkół specjalnych
w powiecie dostosowanych do potrzeb
danego dziecka. Zgodnie z art. 71b Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września
1991r. z późniejszymi zmianami, dziecko
niepełnosprawne na podstawie orzeczenia
o niepełnosprawności i opinii psychologa o
potrzebie kształcenia specjalnego, jest kierowane na wniosek rodziców do odpowiednich
placówek pod względem formy kształcenia,
uwzględniając rodzaj niepełnosprawności,
stopień upośledzenia umysłowego. Placówki
te organizują kształcenie i wychowanie, które
stosownie do potrzeb umożliwia naukę w
dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie
zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc
i opiekę. W takim kontekście przywoływanie
jako obowiązującej nasze dzieci niepełnosprawne szkoły w Kórniku jest dość ryzykowne, gdyż, jak wiemy, nie jest to szkoła
wyspecjalizowana w nauce takich dzieci, a
szczególnie w oferowanym kompleksowym
zespole działań wyżej wymienionych, nie
mówiąc o zapleczu lokalowym tej placówki
i liczby odpowiednich fachowców. W świetle
powyższego należy przytoczyć część art.
17.1.ust3 a w/w ustawy:
„Obowiązkiem gminy jest zapewnienie
uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie
art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu do najbliższej szkoły
podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki...”
Urząd Gminy publicznie natomiast
w poprzednim artykule pisze: „...mimo, iż nie
zobowiązuje (ciąg dalszy na stronie 10)



KOMENTARZ

Trudne dowozy

Fot. via KOMBUS

Prezentowany w tym numerze naszego
pisma list rodziców dzieci niepełnosprawnych
to kolejny głos w prasowej dyskusji na temat
dowozów do szkół i przedszkoli specjalnych.
Jako, że dyskusja ta coraz bardziej przybiera
znamiona konfrontacji, której forum jest nasz
periodyk postanowiliśmy jako redakcja pomóc
w nawiązaniu rzeczowej dyskusji w innej – bardziej konstruktywnej formie. Ponieważ obie
strony deklarują chęć takiej dyskusji zamiast
publikować kolejne listy i odpowiedzi będziemy
pośredniczyć i relacjonować ewentualne rozmowy między stronami. Ich pierwszym etapem ma
być wizytacja w mosińskiej szkole i dyskusja na
temat możliwych rozwiązań.
Ponieważ prezentowane dotychczas wypowiedzi rysowały wyraźne różnice w interpretacji
przepisów postaraliśmy się o wykładnię prawną
w najbardziej rozbieżnych sprawach.
Dzięki informacjom z Kuratorium Oświaty w
Poznaniu i od rzecznika prasowego Ministerstwa
Oświaty ustaliliśmy, że obowiązkiem gminy
jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym,
których kształcenie i wychowanie odbywa
się na podstawie art. 71b ustawy o systemie
oświaty, bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu do najbliższej szkoły podstawowej,
gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego reali-

Nie jest też tak, jak zasugerowała odpowiedź z Urzędu Miejskiego, iż obowiązek gminy
ogranicza się do dowozu do SP nr 1. Rodzice
dzieci niepełnosprawnych mają bowiem prawo
wybrać formę edukację dla dzieci, czyli jeśli chcą
by była to szkoła specjalna (tej formy edukacji
nie zapewnia SP nr 1) – gmina musi zapewnić
dojazd do najbliższej tego typu placówki.
Na dzień dzisiejszy gmina w dowozach
znacznie wykracza poza minimum, które
obliguje ustawa. Wozi się na życzenie rodziców do 10 różnych placówek niekoniecznie
najbliższych. Dzieci spędzają mnóstwo czasu
w autobusach.
Wiele krytycznych uwag wiązało się z nowym
przewoźnikiem. Z wyjaśnień jakie otrzymaliśmy
od Kombusu- użytkowane dotychczas przez
firmę (niekoniecznie będące jej własnością)
pojazdy są w pełni przystosowane do przewozu
dzieci niepełnosprawnych, w tym posiadają pasy
bezpieczeństwa. Rzeczywiście zdarzyło się, że
na trasę wyruszył autobus bez pasów, jednak tylko w trzech losowych przypadkach związanych
z awarią pojazdu z pasami. Na dzień dzisiejszy
Kombus dysponuje również własnym pojazdem,
w pełni dostosowanym do zadania.
Kombus nie zaprzecza, że dowóz ponad
20 dzieci z 11 miejscowości do 10 szkół w
Poznaniu to zadanie logistycznie trudne. Nie
było możliwości skorzystania z doświadczeń

Nowy nabytek KOMBUS-u

zację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16
ust. 7. Regulacje pozwalają na spełnianie tego
obowiązku gminy przez dostarczenie środka
transportu i zapewnienie opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami
komunikacji publicznej, może następować
również poprzez zawarcie umowy z rodzicami
dziecka. Forma realizacji, przez gminę, ustawowego obowiązku może nastąpić na drodze
porozumienia zawartego z rodzicami dziecka
niepełnosprawnego, z uwzględnieniem przysługujących ulg.
Sposób rozliczenia kosztów jest jednym
z elementów zawieranego porozumienia i
uzależniony jest od zawartych uzgodnień. W
zawieranym porozumieniu należy uwzględnić
przysługujące ulgi komunikacyjne.”
Mylne jest więc przeświadczenie rodziców,
że to oni (sami lub razem z poradnią psychologiczno-pedagogiczną) wybierają konkretną placówkę, do której gmina musi dowozić dzieci.

10

poprzedniego przewoźnika. Niemal każde
dziecko ma każdego dnia tygodnia inny plan. W
ciągu niecałych 3 miesięcy zdarzyły się zmiany
planów, niektóre dzieci zmieniały szkoły a nawet
w jednym przypadku szkoła zmieniła siedzibę.
Wszystko to, i inne uwarunkowania zmuszają do
ciągłego szukania nowych rozwiązań, nowych
rozkładów jazdy. Dodano nawet jeden kurs
więcej. W przypadku tak ostrej zimy i warunków
drogowych (autobusy krążą po całym Poznaniu)
nieuniknione są również nieprzewidywalne problemy na trasie, które uniemożliwiają trzymanie
się ściśle rozkładu.
Faktem okazało się to, że dopiero podczas
realizacji dowozów (w lutym) szkolono w zakresie ratownictwa i pierwszej pomocy osoby opiekujące się dziećmi podczas dowozu. Nie mniej
jednak przewoźnik dysponuje już dokumentami
potwierdzającymi odbyte kursy.
Opis okoliczności ciągnąć można dalej.
Specyficzny i subiektywny dialog na łamach
prasy niekoniecznie pomaga wypracować coś

konstruktywnego. Redakcja poprosiła o mediację i
o pomoc w znalezieniu optymalnego rozwiązania
niezależnego eksperta, fachowca – panią Janinę
Przybylską – psychologa z wieloletnim i bogatym
doświadczeniem oświatowo-wychowawczym,
również związanym ze szkolnictwem specjalnym,
obecnie kierującą Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Poznaniu.
Najważniejsze jest by spróbować wspólnie:
rodzice, gmina na której spoczywa obowiązek dowozu i przewoźnik wypracować takie rozwiązanie,
by przede wszystkim dzieci miały zagwarantowaną odpowiednią opiekę i edukację i nie spędzały
niepotrzebnie czasu w pojazdach. To dzieci i ich
komfort powinny być w tej dyskusji najważniejsze.
Pieniądze też są ważne lecz w tej dyskusji powinny pozostawać na drugim planie. ŁG
(ciąg dalszy ze strony 9)
Gminy do tego ustawa o systemie oświaty od
wielu lat zapewnia się transport dzieciom niepełnosprawnym 1nie do najbliższej placówki,
jaką jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku,
tylko do dowolnie wybranych przez rodziców
placówek rozrzuconych po całym Poznaniu”
My rodzice mając interpretację prawną art. 17.1 ust.3a z Kuratorium Oświaty,
w której to potwierdzony jest jednoznacznie
obowiązek gminy do dowożenia dzieci niepełnosprawnych, dziwimy się, jak to jest możliwe,.
aby dopuścić się publicznie do przedstawiania
w sposób absolutnie sprzeczny z wyraźnym
brzmieniem przepisu oraz z nie budzącymi
wątpliwości intencjami ustawodawcy.
- po siódme: nie musimy brać na siebie
odpowiedzialności za to, iż dziecko spędza w
autobusie tak wiele godzin, gdyż za te same
pieniądze dzieci dojeżdżały do szkół przez wiele lat z odpowiednio przygotowanym do tego
przewoźnikiem prywatnym (ten problem też regulują odpowiednie przepisy prawne) – prosimy
o wstrzymanie sięz takimi szantażami.
Jeżeli jednostki samorządu terytorialnego
czyli urzędy gminy są organami zaufania
publicznego ( w tym odpowiednie referaty ) i
mają działać zgodnie z prawem oświatowym ,
to myślimy ,iż czytelnicy poprą nasze stwierdzenie , że na stanowiskach kierowniczych
powinny pracować osoby kompetentne ,
znające prawo i działające zgodnie z nim .A
my jako rodzice nie mamy ani ochoty , ani
obowiązku walczyć z urzędnikami o prawa
zagwarantowane ustawami , ani też w
demokratycznym państwie przeznaczać naszych wspólnych podatków na utrzymywanie
takich urzędników. RODZICE
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Kronika kryminalna
Zdarzenia na terenie gminy Kórnik w okresie
od dnia 06.03.2006 r. do 19.03.2006 r.

1. w dniu 6.03.2006 r. mieszkaniec Kamionek powiadomił o usiłowaniu kradzieży
samochodu marki OPEL Astra zaparkowanego na nie ogrodzonej posesji w
Kamionkach,
2. w tym samym dniu w KP w Kórniku zgłosił
się mieszkaniec Bytomia, który powiadomił o kradzieży telefonu komórkowego
marki NOKIA 6310i na terenie jednej z
kórnickich firm,
3. w dniu 7.03.2006 r. policjanci tut. KP
zatrzymali w Robakowie osobę poszukiwaną listem gończym,
4. w dniu 11.03.2006 r. mieszkaniec Kórnika
powiadomił o dokonanej kradzieży samochodu marki Opel Astra przy ul. Staszica
w Kórniku,
5. w dniu 13.03.2006 r. KP w Kórniku został
powiadomiony przez mieszkankę Kórnika o dokonanej kradzieży pieniędzy z jej
mieszkania,
6. w dniu 13.03.2006 r. KP w Kórniku został
powiadomiony o dokonanych kradzieżach z włamaniem do piwnic w bloku

przy ul. Staszica w Kórniku,
7. w dniu 14.03.2006 r. w m. Dachowa
funkcjonariusze tut. KP zatrzymali poszukiwanego przez KP w Komornikach,
8. tego samego dnia mieszkaniec Śremu
powiadomił o dokonanej kradzieży samochodu marki VW LT sprzed baru w
Kórniku,
9. w dniu 15.03.2006 r. policjant z tut. KP
wspólnie z funkcjonariuszem SM w Kórniku zatrzymał mężczyznę, który kierował
samochodem wbrew orzeczonemu
przez sąd zakazowi,
10. w dniu 16.03.2006 r. mieszkanka Poznania powiadomiła tut. jednostkę o dokonanej kradzieży siatki ogrodzeniowej w
Czmoniu,
W okresie od dnia 06.03.2006 r. do dnia
19.03.2006 r. na terenie gminy Kórnik funkcjonariusze tut. KP obsługiwali nw. kolizje
drogowe:
1. 07.03.2006 r. – Gądki, teren firmy – kierujący samochodem marki IVECO podczas manewru cofania doprowadził do
zderzenia z samochodem marki MAN,

2. 08.03.2006 r. - Borówiec, ul. Poznańska
– kierujący samochodem marki Mercedes wjechał w wyrwę w jezdni i uszkodził
felgę oraz kołpak,
3. 13.03.2006 r. – Biernatki, ul. Główna
– kierująca samochodem marki Fiat
UNO nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem marki
Fiat Seicento w wyniku czego doszło do
zderzenia pojazdów,
4. 13.03.2006 r. – Błażejewko, droga w
kierunku Jezior Wielkich – kierujący samochodem marki Fiat Seicento uderzył
w przebiegającą przez drogę sarnę,
5. 16.03.2006 r. – Gądki, droga nr 11
– kierujący samochodem marki Opel
Astra nie zachował należytej ostrożności
podczas wykonywania manewru zmiany
pasa ruchu i doprowadził do zderzenia z
prawidłowo jadącym samochodem marki
Mazda,
6. 17.03.2006 r. – Koninko – kierujący
samochodem marki Nissan Sunny nie
dostosował prędkości do warunków
ruchu i doprowadził do zderzenia z samochodem marki Daewoo Nubira,
7. 18.03.2006 r. – Kórnik, ul. Błażejewska
– kierująca samochodem marki BMW
najechała na wyrwę w jezdni w wyniku
czego uszkodziła felgę. Opr KP Kórnik

SZANOWNI MIESZKAŃCY
MIASTA I GMINY KÓRNIK!
Już wkrótce zawita do nas wiosna.
Zwracam się zatem do Państwa z gorącą prośbą o uporządkowanie swojego
najbliższego otoczenia.Tradycyjnie wiosna
jest okresem kiedy po zimie zabieramy się
za porządki. Niekiedy obok nas możemy
zaobserwować wiele nieporządku, a nawet
zalegające od dłuższego czasu odpady.
Czy tak powinno być?, wydaje się że nie,
ponieważ nie świadczy to dobrze o nas
- mieszkańcach właśnie tej gminy.
W związku z tym w imieniu władz gminy
i własnym zwracam się z gorącą prośbą,
o doprowadzenie swoich posesji oraz
najbliższego otoczenia do właściwego
porządku. Zróbmy wszystko aby powitać
tę piękna porę roku ładem, porządkiem
i czystością. Niech nasze czyste, zadbane
i uporządkowane obejścia, zakłady pracy,
szkoły staną się wizytówką naszej gminy.
Wychodząc naprzeciw wszystkim,
którzy włączą się w akcję wiosennego
porządkowania która będzie trwała w
dniach 06.04 - 10.04. br. informuję, że
będzie możliwość otrzymania /nieodpłatnie/
worków foliowych na odpady w referacie
Eksploatacji Infrastruktury Technicznej
/pok. nr 4/ Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl.
Niepodległości 1.
Myślę, że wszyscy którym leży na sercu
utrzymanie czystości włączą się do akcji
wiosennych porządków, co z pewnością
przyczyni się do poprawy stanu środowiska
w naszej gminie.
Z poważaniem
Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
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W taki sposób segregujemy śmieci...
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OGŁOSZENIA

KOMUNIKAT
Burmistrz Gminy Kórnik, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/510/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30
listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kórnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w roku 2006, ogłasza

OTWARTY II KONKURS OFERT
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY KÓRNIK W ROKU 2006
W ZAKRESIE:

KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Zadania szczegółowe obejmują:
• organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego,
• edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,
• organizacja imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społeczności gminy,
•promocja działalności w dziedzinie kultury i wymiana kulturalna w kraju i z zagranicą.
Ogólna kwota do rozdysponowania:
W tym na - stowarzyszenia: 		
- fundacje:
		

24.370,19.370,5.000,-

I. WYMOGI FORMALNE
W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz inne podmioty, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność
statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Kórnik.
Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 193, poz.1891), wypełnione w sposób czytelny.
Wymagane załączniki do oferty: aktualny odpis z rejestru - ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok oraz poświadczenie złożenia oferty.
Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu i niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej z wybranym oferentem.
II. WYBÓR OFERT
Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu 15 dni od upływu terminu ich składania.
Przy rozpatrywaniu ofert kierować się będzie następującymi kryteriami:
• oceną możliwości realizacji zadania przez oferenta,
• oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
• wysokością środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
Otrzymanej dotacji oferent nie może przekazywać osobom trzecim.
Oferent, po otrzymaniu dotacji zobowiązuje się do zamieszczania w informacjach reklamowych zapisu “Zrealizowano przy
pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Kórniku”.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane
Formularze ofert oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego oraz na stronie
internetowej Gminy - www.kornik.pl.
Oferty, można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 21 kwietnia 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego) w Biurze Obsługi Mieszkańca UM.
Po zakończeniu postępowania w sprawie przydzielania dotacji na realizację powyższych zadań jego wyniki zostaną podane
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku oraz na stronie www.kornik.pl.

Burmistrz Gminy Kórnik zaprasza osoby o wykształceniu i przygotowaniu
fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania
przestrzennego oraz będące mieszkańcami
Gminy Kórnik, do złożenia oferty dotyczącej uczestniczenia w pracach
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
12
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Drogie drogi
Wielkie roztopy zwiastują wiosnę.
Pojawiają się bazie na wierzbach, spod
coraz cieńszej warstwy śniegu wyłaniają
się pierwiosnki i przebiśniegi. Wyłania się
także coś jeszcze – drogi.
Na tych „utwardzonych” pojawiają się
ogromne i głębokie dziury. Nie
ważne czy droga
jest krajowa, wojewódzka, powiatowa czy gminna
–zmarznięta w
szczelinach woda,
sól, drastyczne
zmiany temperatur – wszystko to
naruszyło strukturę różnej jakości
asfaltu.
Są dziury wielkości kilku metrów
kwadratowych, są
całe zaniedbane,
obsiane „szczerbami” odcinki,
po których jedzie
się jak po „kocich
łbach” rozpryskując na przechodniów zalegającą w załamaniach wodę. Nie trzeba wymieniać
nazw tych ulic, gdyż chyba łatwiej wyliczyć
nieliczne dobre odcinki.
Właściciele aut powinni pamiętać, że
w przypadku uszkodzenia pojazdu spowodowanego nie oznakowaną wyrwą w
jezdni można starać się o odszkodowanie
od administrującego drogą. Uszkodzenie
takie powinno się w momencie zaistnienia
zgłosić Policji (która oprócz spisania protokołu pomoże ustalić kto odpowiada za
daną drogę), udokumentować przyczyny
uszkodzeń (przyda się aparat fotograficzny)
i najlepiej znaleźć świadka zdarzenia.

Wybór władz
OSP Szczytniki

Członkowie jednostki OSP Szczytniki
w piątek 17 marca wzięli udział w spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym. Wśród
gości byli: burmistrz Jerzy Lechnerowski,
przewodniczący RM- Maciej Marciniak,
Bożena Kiełtyka – kierownik OPS i Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień.
Władze powiatowe OSP reprezentowali:
członek prezydium Zarządu ZOSP RP w
Poznaniu – Dariusz Piechocki, członek
Zarządu ZOSP RP w Poznaniu Robert
Grześkowiak, członek prezydium ZOSP
RP w Poznaniu oraz Zarządu Gminnego
Ewa Sieroń. Był także obecny prezes Zarządu Oddziału MG Kórnik Piotr Plewka
oraz komendant Leszek Orlewicz.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ciągu ostatnich 5 lat strażaków
z OSP Szczytniki. Uhonorowano wyróżniające się osoby odznaką „Strażak
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Czy możemy liczyć na remonty? Niewiadomo. Radni interpelują, zapytują,
Urząd Miejski śle pisma do województwa
i powiatu, ale kończy się na wymianie
korespondencji. Jak się dowiedzieliśmy
na ostatniej sesji – nikt z administracji
wyższych szczebli nie kwapi się nawet by
przyjechać i zobaczyć w jakim stanie są
powierzone im trasy.

monogram najważniejszych remontów (nie
zazdroszczę im odpowiedzialności wynikającej z decyzji, które drogi wybrać, a które
pominąć). Cóż z tego skoro tragiczna sytuacja, która wyłoniła się wraz z odwilżem:
topnienie śniegów i podtopienia sprawiły,
że z funduszy tych trzeba zabezpieczać
inne niż zaplanowano, bieżące problemy
a harmonogramy można wyrzucić do kosza. Jeśli nie znajdą się dodatkowe
środki w budżecie,
z niektórych zaplanowanych prac
trzeba będzie zrezygnować.
A oto kilka
szczegółów dotyczących planowanych nakładów
jakie zakładał budżet. Dla oszczędności równanie i
utwardzanie dróg
planuje się na szerokości 4 metrów.
Wybrany w przetargu gminnym wykonawca wycenia
dane czynności
Dziura - gigant w Szczodżykowie
na około połowę
ceny w porównaniu
Realnie rzecz biorąc zbliżające się nowe z tym jak płaci powiat.
inwestycje drogowe (obwodnica, ronda,
Na profilowanie z zagęszczaniem zapladrogi) wykluczają wydatkowanie większych nowano 71 800 zł. Wystarczy to na ok 140
sum na remonty... Planowane np. przez km dróg. Dla porównania „wielkości” można
powiat środki na remont drogi powiatowej podać, że samych dróg do wykupu przez
wzdłuż ul. Ogrodowej w Szczytnikach to gminę (najczęściej nowych wymagających
ok. 35 tys. zł – co starczy na około100 wyrównywania i zagęszczania) jest w tym
– 150 metrów utwardzenia gruzobetonem roku ok. 90 kilometrów.
lub żużlem...
Utwardzić gruzobetonem planowano w
A drogi gminne – szczególnie te nie- tym roku około 1 kilometra 400 metrów, za
utwardzone? Aż strach pomyśleć. W sumę 175 521 zł. Żużlem planowano pobudżecie zagwarantowano pewne środki kryć około 300 metrów drogi co kosztowałona równanie i utwardzanie. Wiadomo było, by około 12 tys. zł. Liczby te się zmniejszą,
że środków nie starczy na wszystko, więc ze względu na już wydatkowane środki z tej
urzędnicy rozeznali sytuację i zrobili har- puli na niezbędne bieżące remonty. ŁG
Wzorowy”, wręczono też odznaki za 5,
10, 45, 55, 60 lat służby w OSP.
24 dziewcząt i chłopców należących
od roku do MDP złożyło ślubowanie na
flagę – Znak ZOSP.
Prezes OSP Szczytniki Waldemar
Jankowiak przedstawił sprawozdanie
za 2005 rok. Jednostka ta liczy obecnie 62 członków, w tym 8 honorowych,
1 wspomagającego. Z budżetu gminy
jednostka otrzymała 15 000zł. Za te
pieniądze zakupiono nowe okna, kaloryfery, rury, płytki, drzwi, umywalki oraz
sedesy. Na rok 2006 ze środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gminie
jednostka otrzymała 20000 zł na remont
i zakup niezbędnego wyposażenia
pomieszczeń na piętrze budynku OSP
z przeznaczeniem na salę opiekuńczowychowawczą.
Zostało też przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zaprezentowano plan działalności na 2006
rok, w którym ustalono, iż należy wykonać nową elewacje, bramę garażo-

wą, wjazdową, ogrodzenie. W planie
finansowym zapisano, że jednostka
w tym roku będzie dysponować 34.212
zł. Ustępującemu Zarządowi udzielono
absolutorium.
Wybrano nowe władze, w skład których weszli dotychczasowi członkowie.
Prezesem został Waldemar Jankowiak,
naczelnikiem – Sławomir Sobolewski, II
wiceprezesem – Sławomir Alankiewicz,
zastępcą naczelnika – Jerzy Szafraniec, skarbnikiem – Jan Jankowiak,
gospodarzem – Eugenia Grochowicz. W
skład Komisji Rewizyjnej weszli: Stefan
Jaskuła (przewodniczący) i członkowie
– Włodzimierz Grochowicz, Patrycja
Czubała. Do Zarządu Miejsko-Gminnego
weszli: Waldemar Jankowiak, Sławomir
Sobolewski, Sławomir Alankiewicz.
Wybrano też 5 delegatów na zjazd Miejsko-Gminny.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz
Robert Grzeskowiak pogratulowali jednostce OSP Szczytniki tak dobrej działalności. Robert Wrzesiński
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Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„ZDROWIE” s.c.
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34A

OŚWIADCZENIE
Jesteśmy pielęgniarkami środowiskowo-rodzinnymi zatrudnionymi w Przychodni
Lekarzy Rodzinnych w Kórniku. Świadczymy wszelkie usługi pielęgniarskie
w środowisku. Pacjent ma prawo wyboru. Powinien znać swoją pielęgniarkę
rodzinną, ufać jej i wiedzieć do kogo ma się zwrócić w razie potrzeby udzielenia
fachowej pomocy pielęgniarskiej.
Jeżeli nie znacie Państwo swojej pielęgniarki rodzinnej możecie dokonać takiego
wyboru.
Tel. (0607 63-67-67) Jolanta Ciechomska – pielęgniarka
Tel. (0605 548-427) Mariola Słoma – pielęgniarka
Tel. (0605 557-379) Irena Klimek-Łyszczarz – położna
Tel. (0608 015-052) mgr Małgorzata Walkowiak – położna
W związku z nadchodzącym Nowym Rokiem szczerze życzymy zdrowia i wszelkiej
pomyślności.
Jolanta Ciechomska

Mariola Słoma

Irena Klimek-Łyszczarz

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

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

Małgorzata Walkowiak

USŁUGI OGRODNICZE I BUDOWLANE

projekty, realizacja, pielęgnacja,
nawodnienia, nawierzchnie z kamienia, oczka
wodne, kaskady, altany, patia, skarpy, trawniki itp;
• kamieniarstwo-okładanie kamieniem polnym
elewacji, budowa ogrodzeń itp;
• budowa i wykańczanie domów
fachowo i solidnie.

tel. O697 698 835
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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Wiosenna aura zawitała
nie tylko w pogodzie, ale też
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Tytusa hr. Działyńskiego
w Kórniku. Z okazji dnia wiosny szkoła zorganizowała dla uczniów klas IV, V i VI imprezę
pt. „Witaj Wiosno!”,
podczas której można
było wziąć udział w
siedmiu konkurencjach
przygotowanych przez
nauczycieli Izabelę
Buszkiewicz i Małgorzatę Achtabowską.
Już po pierwszej konkurencji, dotyczącej
prezentacji wiosennych kreacji, zaprojektowanych przez
uczniów, atmosfera
stała się gorąca i w
sali gimnastycznej, w
miejscu całego ”zamieszania”, otwarto
okna. Mimo zawieszonych w tym czasie lekcji, uczniowie mieli do
pokonania niełatwe zagadki matematyczne,

Ortografia i znajomość stolic
państw europejskich też nie
należały do błahostek, ale
po trudnościach intelektualnych można było popisać się talentami: śpiewaniem wylosowanych wierszyków o wiośnie.
Na koniec trzeba było
popisać się sprawnościami gimnastycznymi
z piłeczką do tenisa
stołowego. Wszystkie
konkurencje odbywały
się pod czujnym okiem
jury, stworzonego z
kilku osób grona nauczycielskiego. Ukoronowaniem całej imprezy było wręczenie
dyplomów i kwiatów
zwycięskim klasom
przez Panią Dyrektor
Danutę Zwierzyńską.
Całości wiosennego
nastroju imprezy towarzyszyły piosenki o
wiośnie, sączące się z głośników rozmieszczonych na sali. IM

WIOSENNA SZKOŁA
geograficzne, ortograficzne, muzyczne i sportowe. Mierzenie szerokości sali niektórym

zawodnikom przysporzyła wiele trudności i
wyniki niekiedy odbiegały od rzeczywistości.

WIOSNA W SZCZODRZYKOWIE
Wiosna wyraźnie dała się dostrzec
w aurze i nastroju zajęć w szczodrzykowskiej
podstawówce. W dniu 20 marca br. odbył się
tam koncert muzyki poważnej.
”Trio smyczkowe” wykonało najpopularniejsze utwory jednego z najwybitniejszych wirtuozów baroku – Antonio Vivaldiego (1678-1742):
dwie suity oraz wszystkie pory roku: „Wiosna”,
„Lato”, „Jesień” i „Zima”.

Każdy wykonany utwór był szczegółowo
omówiony z zaznaczeniem tempa (allegro,
largo, andante). Chętni uczniowie mogli zagrać
na jednym z trzech zaprezentowanych przez
muzyków instrumentów (skrzypce, altówka,
wiolonczela).
Dzień później wiosenny nastrój wraz
z pierwszym dniem tej pory roku na dobre zapanował w murach szkoły. Szczególnie widać

było to na płaskorzeźbach wykonanych przez
uczniów. Było też słychać – w refrenach układanych specjalnie na tę okazję piosenek które
wykonywano z układami choreograficznymi.
Wykonawcy prześcigali się w pomysłowości
wiosennych przebrań.
Wiosna to ruch i zabawa – preludium nowej
pory roku nie mogło więc obyć się bez zmagań
sportowych. ŁG

MARZANNA
Dzieci z bnińskiego przedszkola
w pierwszy dzień wiosny świętowały
w barwnym korowodzie z Marzanną,
krepowymi gałązkami i motylami przez
Rynek nad jezioro. Już w tym wieku nasi
milusińscy wiedzą co to ekologia. Marzanna zamiast spłonąć i utopić się w wodzie
została zapakowana w worek i zutylizowana
do przyszłej zimy. (Patrz również zdjęcie na
okładce) ŁG
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TAPETY
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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
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HURT-DETAL

20
R–

10

ŻWIROWNIA
oferuje

Miejsce na Twoją reklamę

• żwir do betonów,
tynkowanie, murowanie
• piasek (pospółkę)
• ziemię orną pod
trawniki
• atest pod budownictwo,
drogownictwo
• faktury VAT

tel. 607 453 116, 0612 850 776

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

Zatrudnię fryzjera

SOLARIUM

● Polecamy kremy przyśpieszające opalanie

KOSMETYKA

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

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

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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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

Kórnik
ul. Młyńska 18
(droga do hurtowni T.M. MAŁECCY)

zapraszamy:

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

TANIA ODZIEŻ
UŻYWANA I NOWA
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» Rewelacyjnie niskie
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» Bardzo dobra
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jakość towaru

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

pOLECAMY ODZIEŻ WIOSENNO-LETNIĄ:

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

sERDECZNIE ZAPRASZAMY!

RORARO
WypoŻyczalnia samochodów
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
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osobowych i dostawczych
tel.

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

Kórnik
ul. Średzka 17
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Zamkowe spotkania z
cyklu ,,Akademia Pieśni
Polskiej”
Fundacja im. Antoniny Kaweckiej wraz z
Zamkiem w Kórniku w Nowym 2006 Roku
wznowiła koncerty z cyklu ,,Akademia Pieśni
Polskiej”. Pierwszy tegoroczny koncert nosił
wymowny tytuł ,,Miłość niejedno ma imię” i
odbył się 26 lutego 2006roku.
Wykonawcami miłosnych zwierzeń byli:

sopranistka Monika Mych i tenor Bartłomiej
Szczeszek, artyści dobrze znani uczestnikom zamkowych spotkań. Akompaniowała
przy fortepianie Barbara Odwrot, a recytacjami urozmaicał koncert Piotr Grabowski.
Drugie spotkanie koncertowe, dało nadzieję na szybkie przyjście wiosny choć za
oknami zima w pełni. A to za sprawą sympatycznego repertuaru koncertu zasugerowanego już w tytule. ,,Muzyczne przedwiośnie”,
bo taki był tytuł koncertu, który odbył się 18
marca 2006 roku, wykonał Chór Akademicki

UAM pod dyrekcją Jacka Sykulskiego.
W programie znalazły się utwory m.in.
J.Sykulskiego, M. Zieleńskiego, M. Urbaitisa, J. Lenona, P. McCartneya, G.Ivesa,
B. McFerrin, wspaniale dobrane i świetnie
wykonane.
Publiczność ciepło przyjęła wykonawców obu koncertów, nagradzając ich owacjami na stojąco. Wrażeniami dzielono się po
koncercie, w rozmowach przy lampce wina
i smacznych ciastkach ufundowanych przez
sponsorów. Halina Danieluk

WIOSNA W OBIEKTYWIE

KÓRNICZANINA
Wiosna – jej pierwsze zwiastuny widać już w przyrodzie. Pojawiły się bazie,
wiosenne kwiaty przebijają przez topniejący śnieg, przyleciały bociany – przyroda
budzi się mimo ciągle niskiej temperatury.
A źle utrzymane chodniki, jak ten nie
odśnieżany przy ul. Parkowej między
Aleją Flęsa a Modrzewiową zamieniają
się w słoneczne dni w bajora stanowiąc
uciążliwość dla przechodniów. Szkoda,
że nasze apele i prośby czytelników
artykułowane w listach nie przyniosły
żadnego rezultatu. ŁG

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, C+E,. Przewóz towarów niebezpiecznych - ADR
wózki widłowe • spawanie • i inne w/g potrzeb
Śrem, ul. Kilińskiego 18, Filia Kórnik, ul. Harcerska 1
(Biuro czynne: wtorek, środa, czwartek, od 12.00 do 16.00) Tel. 0602 631 288 lub 061 28 28 760
e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl www.osz-kaczmarek.com.pl
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Borówieckie
popołudnie

“Jest taki dzień w tygodniu” ,w miesiącu, w roku......
Tak naprawdę, to każdydzień wypełnionyjest tą częścią
rodu ludzkiego, która jest
równa ale piękniejsza.
To one: matki, żony, babcie. I tyle w nich ciepła,
radości, miłości, tyle troski, życzliwości i dobra...
Trzeba by było ogrodu
z najpiękniejszymi kwiatami by codziennie z bukietem do nich iść. A tu śnieg
plucha i wiatr wydmuchuje
ciepło. Aleserce gorące i
szare komórki przypominają, by dziękować i dać wyraz szacunku
też w ten jeden marcowy dzień. Tak też
było w Borówcu. W sobotnie popołudnie
11 marca, zebrali się seniorzy obojga płci
by uhonorować tą piękniejszą płeć. Jak

zwykle była biesiada. Biesiada skromna,
prym w niej wiedli szarmanccy panowie
z gracją obsługujący panie. Może nie
było aż tak ładnie, jak wartko toczy się
ta opowieść, ale w zamyśle było jeszcze
piękniej.
Przy zastawionym smakołykami stole
piękne życzenia paniom złożył sołtys.

Wszak to władza i z urzędu obowiązekten
płynie. Ale w życzeniach tych nie tyle było
obowiązkuco potrzeby serca. Potem ogólne życzenia i pełne kurtuazji zachowania.
Ktoś tam jeszcze powiedział parę zdań o

Wiosenna Giełda Gmina Kórnik na
Turystyczna na
MTP

Giełdzie Turystycznej w Berlinie

W dniach od 3 do 5 marca 2006r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
odbyła się Wiosenna Giełda Turystyczna, w
której - w ramach współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną - uczestniczyła
również nasza gmina. Gmina Kórnik wspólnie
z gminami: Mosina, Dopiewo i Luboń reprezentowała na targach Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na wspólnym stoisku
zaprezentowano bogatą ofertę turystyczną z
propozycjami aktywnego spędzenia wolnego
czasu, które z całą pewnością zainteresują nie
tylko poznaniaków. Każda z gmin prezentując
atrakcje Wielkopolskiego Parku Narodowego
zachęcała również gości odwiedzających targi
do odwiedzenia ciekawych miejsc i zabytków
swojej gminy.
Równocześnie z Wiosenną Giełdą Turystyczną odbywały się Targi Edukacyjne
oraz Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży. Na
Targach Edukacyjnych, podczas których swoją
ofertę edukacyjną prezentowały wielkopolskie
gimnazja, szkoły średnie i uczelnie wyższe,
do nauki w swoich murach zachęcało także
kórnickie Liceum.
Magdalena Matejska-Bogajczyk

W dniach od 08 do 13 marca 2006r.
w Berlinie odbywała się największa impreza na świecie w branży turystycznej
- Międzynarodowa Giełda Turystyczna
„ITB BERLIN”,
podczas której
prezentowała
się również
gmina Kórnik.
W tym roku
Gi e ł d a Tu r ystyczna świętowały swoje
40-lecie. Zwiedzenie Targów
w jeden dzień
jest praktycznie niemożliwe, gdyż ich
powierzchnia jest 10-krotnie większa od
Targów Poznańskich. Jednak odwiedzający targi mogą szybko i łatwo poruszać
się między halami wystawienniczymi za
pomocą specjalnych pociągów. Na targach przedstawiali swoje oferty wystawcy
reprezentujący miasta i regiony oraz pry-

konieczności oddziaływania seniorów na
młodw pokolenie, zachęcał do pielęgnowania tradycji i zachowania tradycyjnych
wartości wykształconych przez wieki i
zaczęły się rozmowy stolikowe. Były tez
kwiaty, które w oczach obdarowanych pań
rozpaliły błyski radości.
Potem była obiado-kolacja, też skromna, acz często dojadana w
formie schłodzonej z powodu toczących się rozmów, które nie pozwalały
na spokojne przyswajanie
pokarmów. Były wspomnienia z dawnych lat,
były plany, nadzieje. Aż
dziw, że tyle jest jeszcze
do naprawienia, do zrobienia i że się chce.
Było o życiu, którym
tętni Borówiec. Było o
smutkach, ale więcej mówiono o radościach, bo dzień ten nastrajał
radośnie. Bez przesady powiem: było
wspaniale.
O czym państwa, w zarysie tylko,
informuję. Henryk
watne firmy ze całego świata, w tym również z Polski. Program targów obfitował,
podobnie jak w ubiegłych latach, w seminaria, prezentacje, pokazy oraz konferencje prasowe. W tym roku prezentowało się
181 państw. Dużym zainteresowaniem
odwiedzających targi cieszyła się hala
nr 15, w której podobnie, jak z zeszłym
roku, swoje oferty turystyczne prezentowała Polska. Gmina Kórnik prezentowała
się na targach
w ramach stoiska Poznańskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej, której jest
członkiem od
3 lat. Każda z
prezentujących
się gmin, w tym
również Kórnik,
zachęcały zwiedzających do ich
odwiedzenia i
zatrzymania się
na dłużej. Zaprezentowaliśmy turystom
zagranicznym wizerunek gminy, jej położenie, gospodarkę, walory kulturowe
i przyrodnicze i przekonywaliśmy, że
skorzystawszy z naszego zaproszenia,
będą chętnie tu wracać.
Magdalena Matejska-Bogajczyk

„Jest granica bólu, po którym przychodzi ukojenie / Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłej wieloletniej Dyrektor naszj szkoły

Ś.P. Marii Bartel
która odeszła od nas 15 marca 2006 r.
Pozostanie w naszej pamięci i sercach na zawsze. Rodzinie zmarłej wyrazy szczerego współczucia składają:

Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie oraz Rodzice ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
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W Dziećmierowie czekają na

jeżdżają z Kórnika o kilka minut za wcześnie,
nie są skorelowane z planem lekcji dzieci
i młodzi ludzie muszą prawie godzinę czekać
na następny kurs.
nie odpowiada gmina i nie może budować
Mieszkańcy z niezadowoleniem przychodnika, ale sołtys uważa, ze gminne władze glądają się trzem blokom mieszkalnym ulepowinny czynić starania o realizację tej inwe- gającym dewastacji, rozkradaniu, z których
stycji. Ponadto przy przystanku autobusowym jeden należy jeszcze do PAN, a dwa zostały
koło gruntów PAN brakuje oznakowanego przekazane gminie. Uzyskali informacje, że
przejścia dla pieszych.
jeden z tych gminnych bloków ma zostać
Henryk Hypsior wskazuje też na fatalny oddany do użytku.
stan polnych dróg, po których nie idzie dojeSołtys Henryk Hypsior opowiada, iż
chać do domów. Ludzie muszą chodzić po w czwartym kwartale ubiegłego roku zostały
wprawione za sołeckie pieniądze trzy
okna do świetlicy. W tym roku zaplanowano pomalować też świetlicę. Z
budżetu gminy ma zostać oświetlona
ulica Katowicka, na której będzie
zainstalowanych kilka lamp. Z sołeckich funduszy sfinansuje się kilka
tablic ogłoszeniowych. Sołtys jest
zadowolony ze społecznego zaangażowania mieszkańców wsi. To właśnie
oni – młodzi ludzie mają pomalować
świetlicę, a pieniądze przeznaczy
Nieprzejezdne drogi gruntowe
się tylko na zakup farby. Mieszkańcy
w Dziećmierowie
pomagają w organizowaniu imprez.
4 grudnia odbyły się Mikołajki. Także
błocie. Drogową sytuację w Dziećmierowie w tym roku zostanie przeprowadzona intepogarsza fakt, że swoją główną siedzibę mają gracyjna impreza z okazji „dnia dziecka”, do
tu wykonawcy robot dla PSE wykonujących której przygotowania włączą się niezawodni
swoje prace na terenie całej gminy. Ciężkie sponsorzy.
pojazdy wożące słupy, kable rozjechały drogi,
Społecznym zaangażowaniem wykazują
a w najgorszym stanie jest ulica Główna.
się już dzieci. To one aktywnie włączyły się
Podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy do konkursu zbierania zużytych baterii, który
poruszyli też problem kursowania autobusów zakończył się 18 grudnia – zebrano ok. 70
„Kombusu”. Niektóre z nich po południu wy- kg. Robert Wrzesiński

kanalizację...

Już dziesięć lat minęło jak mieszkańcy
Dziećmierowa rozpoczęli starania o budowę
kanalizacji w tej wsi. Szereg inwestycji wykonywali przed laty w czynie społecznym, teraz
chcieliby, żeby wreszcie mieć sieć kanalizacyjną sfinansowaną z budżetu gminy. Właśnie
m. in. ten problem był poruszony na zebraniu
wiejskim, które odbyło się w czwartek 9 marca
z udziałem burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, a przybyło na nie prawie 60
osób. Sołtys Henryk Hypsior uważa, że
było ono burzliwe. Burmistrz przekazał
zebranym informację dotyczące tak
upragnionej budowy kanalizacji. W pod
koniec kwietnia ma być rozstrzygnięty
przetarg. Jeżeli zostanie on zakończony
pozytywnie, czyli będzie wybrana oferta
i żaden z oferentów nie zgłosi protestu,
to wtedy będzie można przystąpić do
prac, które potrwają 7 miesięcy. Od
głównej sieci do każdej posesji mają
być wykonane przykanaliki. Sołtys
Henryk Hypsior mówi, iż uwierzy w to,
że powstanie kanalizacja dopiero wtedy,
jak będą kopane doły...
Przebiegająca przez Dziećmierowo droga
jest wojewódzka, na jej około dwukilometrowym odcinku brakuje chodnika dla pieszych.
Jeżdżą po niej m. in. tiry udające się w kierunki
Gniezna, Gdańska z Wrocławia, Opola, Zielonej Góry, stanowiące zagrożenie zwłaszcza
dla dzieci udających się do szkoły, a przy tym
niszczą nawierzchnię. Wprawdzie za jej stan

Żernickie zebranie wiejskie

Mieszkańcy Żernik podczas zebrania wiejskiego zorganizowanego w piątek 10 marca
mieli okazję dowiedzieć się o planowanych na
ten rok inwestycjach, podzielić się z przedstawicielami władz swoimi problemami. Przybyli na
nie burmistrz Jerzy Lechnerowski radni Janusz
Wojtuś (przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska UM), Andrzej Surdyk, kierownik
Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMAntoni Kalisz, których powitał sołtys Kazimierz
Bogusławski. Sołtys przedstawił realizację
środków sołeckich w 2005 roku oraz plan wykorzystania pieniędzy w bieżącym roku.
Antoni Kalisz omówił sprawę rekultywacji
działki, która ma wykonać wyznaczona już
firma. Czas na zrealizowanie tych prac jest
do końca grudnia, żeby do tego celu uzyskać
dobry materiał - odpowiednią ziemię. Burmistrz
Jerzy Lechnerowski zaprezentował plany budowy bezkolizyjnego skrzyżowania, z którego
mieszkańcy Żernik powinni zacząć korzystać za
półtora roku. Cała inwestycja modernizacji Trasy Katowickiej ma trwać w latach 2006-2007.
Burmistrz powiedział również o wodociągu,
który Aquanet poprowadzi z ulicy Ostrowskiej
do hydroforni w Gądkach w 2008 roku. Jeden z
mieszkańców wyraził obawę, iż przez to woda
będzie dostarczana z Warty, zatem chlorowana,
przez co nie da się jej pić. Burmistrz wyjaśniał,
że dostarczanie wody w taki sposób staje się
koniecznością, bo dotychczasowe, miejscowe
ujęcia nie zapewnią odpowiedniej jej ilości.
Burmistrz poinformował, iż Aquanet w latach
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2008-2013 zwodociąguje dwie trzecie kórnickiej gminy.
Kolejny omawiany problem dotyczył
oczyszczania ścieków. Przypomniano złożoną zarządcy bloków propozycję pobudowania
biologicznej oczyszczalni. Jerzy Lechnerowski
wymienił możliwość ewentualnego korzystania
z oczyszczalni po byłym Pozmeacie. Zaznaczył
przy tym, że nawet, gdyby na miejscu istniały
oczyszczalnie, to powinno się iść w kierunku
pobudowania kanalizacji.
Mieszkańcy zwrócili też uwagę na zły stan
dróg. Wskazano na okropne pobocze drogi
przechodzącej przez wieś, po której jeżdżą
tiry. Padła propozycja, by dla polepszenia jej
stanu nawieźć frezowanego asfaltu. Mówiono
też, że prze to, iż pobocze jest wyżej, woda nie
ma gdzie ściekać. Wymieniono także drogę
gminną – w stronę Gądek rozjeżdżana przez
szamba, która należałoby zdaniem mieszkańców, utwardzić. Zebrani uzyskali odpowiedź,
że przez gminę nie będzie wykonywana taka
utwardzona droga. , wszystkie drogi będą
wiosną wyrównywane. Radny Janusz Wojtuś
wyraził przy tym przekonanie, że na ten teren
zaczną wchodzić firmy, które pobudują utwardzone jezdnie. Wspomniał także o planach
powstania w Żernikach firmy logistycznej.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski poinformował, że w budżecie nie ma zagwarantowanych
pieniędzy na kontynuację budowy chodnika,
stąd nie może obiecywać, że w tym roku będzie
realizowana taka inwestycja. Gdyby znalazł

się jakieś dodatkowe fundusze, to w pierwszej
kolejności zostaną przeznaczone na to, by
ewentualnie dofinansować dokończenie prac
w świetlicy wiejskiej. (Gdyby pozyskano także
pieniądze na odcinek chodnika, to wykonano by
go na początku IV kwartału). Burmistrz zapewnił, że są zagwarantowane w budżecie środki
na pozostałe prace w świetlicy, gdzie trzeba
wykonać łazienki, sanitariaty, zainstalować gaz,
co. Sołtys Kazimierz Bogusławski wskazał, że
trzeba wykonać remont kanalizacji ściekowej ze
świetlicy do szamba, na co uzyskał zapewnienie
burmistrza, iż będą na to pieniądze.
Mieszkańcom przypomniano o obowiązku
zarejestrowania psów i uiszczenia za nie opłaty.
Poruszony został przy tym problem bezpańskich psów, dla których brakuje miejsca w
schroniskach w Poznaniu i Swarzędzu.
Antoni Kalisz poinformował o nowym konkursie w gminie na zbiórkę zużytych baterii,
przeznaczonym dla młodych ludzi w wieku do
16 lat. Janusz Wojtuś przypomniał o nowym
regulaminie segregacji odpadów, uznając że
przestrzeganie zasad wyrzucania śmieci zdaje
egzamin.
Sołtys Kazimierz Bogusławski złożył podziękowania dla Alicji Sypniewskiej z Rabowic,
która za darmo przekazała sadzonki drzew
i krzewów dla obsadzenia terenu koło placu
zabaw. Janusz Wojtuś przypomniał także, iż
są finanse na inne nasadzenia.
Mieszkańcy zadali pytanie, czy wolno
śmigłowcom z lotniska w Gądkach latać po
godzinie 22 oraz poruszyli problem zmiany
brzegu Kopli. Robert Wrzesiński
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Wielkie plany, wielkie nadzieje
Funkcjonalna hala sportowo-widowiskowa, basen, odnowa biologiczna, może kręgielnia, biblioteka, dom kultury ... i to wszystko
w Kórniku? Brzmi ciekawie...
Właśnie uczyniono pierwszy poważny
krok by ta idea mogła kiedyś się ziścić. Rozpisano konkurs na projekt nowoczesnego,
wielofunkcyjnego obiektu tego typu. Oczywiście od konkursu na projekt do ewentualnej
realizacji inwestycji daleka droga. Pojawia się
wiele niewiadomych, w tym podstawowa: czy
uda się zdobyć niezbędne dofinansowanie
ze środków unijnych? Plany są specjalnie
rozbudowane, gdyż jak twierdzą zorientowani
łatwiej Gminie Kórnik zdobyć fundusze na
drogą inwestycję (ponad 20 milionów złotych)
niż na drobniejsze sprawy. Wizja ciekawa.
Jeśli będzie dobry projekt, jeśli będą fundusze
unijne, jeśli ... poczekamy, zobaczymy.
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Dziś w skrócie przedstawiamy (zacytujemy) regulamin konkursu na projekt, w którym
zawarte są wstępne założenia inwestycji.
Organizatorem konkursu jest Gmina Kórnik – Urząd Miejski w
Kórniku, reprezentowana przez Burmistrza.
Konkurs zorganizowany
jest w formie otwartego
konkursu urbanistyczno
- architektonicznego,
jednoetapowego. Przedmiotem jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej: centrum rekreacyjno
– sportowego i kulturalno
- oświatowego przy ul.
Krasickiego w Kórniku w
granicach objętych opracowaniem konkursowym
(patrz zdjęcie). Celem
konkursu jest uzyskanie
najlepszej koncepcji pod
względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym obiektów, wraz z koncepcją zagospodarowania
terenu, a przez artyzm i klasę architektury,
program i poziom usług poza zabytkami
i walorami krajobrazowymi Kórnika ma
stać się kolejną atrakcją miasta.
Organizator oczekuje pomysłowych,
nowoczesnych, na skalę europejską rozwiązań. Zadaniem konkursu jest wybranie
najlepszych prac, których autorzy (zespoły
autorskie) otrzymają nagrody, a autor (zespół
autorski) najlepiej ocenionej pracy otrzyma
zaproszenie do negocjacji zamówienia w trybie z wolnej ręki, na opracowanie w oparciu o
pracę konkursową i zalecenia pokonkursowe
projektów budowlanych i wykonawczych.
Harmonogram konkursu przedstawia
się następująco:
- Ogłoszenie konkursu nastąpiło
17.03.2006r.
- Składanie wniosków o dopuszczenie
do udziału w konkursie odbywać się może
- do 07.04.2006r.
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- Zawiadomienie o dopuszczeniu do
udziału w konkursie i zaproszenie do złożenia prac konkursowych do 19.04.2006r.
- Składanie prac konkursowych –
16.06.2006r. od godz. 8.00 do godz.
15.30
- Rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy i dyskusja publiczna – 30.06.2006r
SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO
1. mgr inż. arch. Stefan Wojciechowski
- Przewodniczący
2. mgr inż. arch. Witold Milewski		
- Sędzia Referent
3. mgr inż. arch. Eryk Sieiński - Członek
4. mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski - Członek
5. mgr Tadeusz Rauk - Członek
6. inż. arch. Henryka Grygier - Sekretarz
7. inż. Bronisław Dominiak - Członek
8. mgr inż. Sławomir Lepczyński - Członek
9. Roman Jurek - Członek
10. inż. Mirosław Stachowiak - Członek
11. mec. Przemysław Barczyński - Członek

Centrum kulturalno – oświatowe winno
być otoczone zielenią parkową, z możliwością urządzania imprez na wolnym powietrzu
oraz wyposażone w parkingi.
Zespół krytej pływalni zawierać ma poza
niezbędną infrastrukturą zespół basenów:
- basen 25 x 12,5 m o głębokości 1,4 ÷ 2,2 m z
widownią na około 150 osób
- basen 8 x 12,5 m dla niepływających o głębokości 0,8 ÷ 1,25 m
- brodzik około 20 m2 o głębokości 30 ÷ 60 cm
- 1 sztuczna rzeka (o max. długości 10 m)
- 2 zjeżdżalnie rurowe o długości ok. 15 i
25 mb
Zespół odnowy biologicznej stanowić mają:
- sauna sucha 6 ÷ 8 osobowa
- sauna parowa 10 osobowa
- solarium - 2 stanowiska
- 2 wanny do masażu bąbelkowego –
6 osobowe
- 3 bicze wodne
2 sale do ćwiczeń sprawnościowych
mają mieć pow. 36 m2
każda (rowery, schodki,
atlasy, drabinki).
Będzie też zespół
gastronomiczny na 25
÷ 30 miejsc (dostęp z
zewnątrz lub od strony
zespołu wejściowego)
oraz pomieszczenia
administracji, personelu
a
w
o
i trenerów.
c
or
Zespół hali widow
D
wiskowo – sportowej
ma zawierać między
innymi:
Zespół sal wielofunkcyjnych:
- sala główna widowiskowo – sportowa
o wym. 48 x 27 x 9 m
z widownią stałą nad
Granice opracowania
przebieralniami (na
konkursowego
ok. 250 miejsc), sala
przystosowana do gier
12. dr Sławomir Hinc - Członek
halowych (tj.: koszykówka, siatkówka, piłka
ręczna, piłka nożna, hokej) z możliwością
Przedmiotem opracowania konkursu podziału na 3 części (boiska do koszykówki
jest koncepcja:
i siatkówki),
- krytej pływalni wraz z kompleksem
- sala do aerobiku o powierzchni ok. 100
odnowy biologicznej
m2 i wys. 3,5 m
- hali widowiskowo – sportowej
- sala do ćwiczeń sprawnościowych o
- centrum kulturalno – oświatowego
powierzchni ok. 100 m2 i wys. 3,5 m
- zagospodarowania terenu zawie- sala do tenisa stołowego na 3 stoły o
rającego prócz programu kubaturowe- powierzchni max. ok. 120 m2 i wys.3,5 m
go zewnętrzne urządzenia rekreacyjno
Boiska terenowe związane ze szkołą
– sportowe, zieleń parkowa, komunikację
- 2 do koszykówki - płyta boiska o wym.
i parkingi na min. 100 miejsc w granicach 26 x 16 m
opracowania.
- 1 do piłki ręcznej - płyta boiska o wym.
22 x 44 m
Należy założyć możliwość ewentualnej
- bieżnia o dł. min 100 m
rozbudowy szkół. Zakłada się korzysta- skocznia w dal
nie z pływalni, hali sportowej oraz boisk
- skocznia wzwyż
zewnętrznych przez uczniów w ramach
Perspektywa realizacji takiego obiekzajęć szkolnych i w pozostałym czasie tu jest więcej niż interesująca. Życzymy
przez innych użytkowników. Należy za- urzędnikom wytrwałości w zdobywaniu
chować istniejący starodrzew od strony środków a wszystkim mieszkańcom zreaulicy Dworcowej oraz zapewnić parkingi dla lizowania dobrego projektu w najbliższych
pracowników i użytkowników.
5-8 latach. ŁG

SP1
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REKLAMY

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

•

•

Zatrudnię od zaraz
opiekunkę
do dziecka
z samochodem
Praca w Kamionkach

Zatrudnię
ucznia w zawodzie

tel. 897 13 92
kom. 606 213 530

Tel. 061 8171-127

blacharz
samochodowy

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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* 25 letni poszukuje pracy Kórnik (okolice) Prawo jazdy kat. BC, uprawnienia na wózki widłowe. Tel. 661 037 879
* Darmowe ogłoszenia drobne na stronie internetowej www.planetafirm.pl
* Sprzedam wypoczynek dębowy 3,2,1,1 do obicia. Tel. 601 543 395
* Przyjmę krawcową - szycie marynarek damskich. Tel. 606 461 245
* 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
*
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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

ELLMED

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

KANCELARIA SOLSKI I PARTNERZY

oraz

NIERUCHOMOŚCI
POŚREDNICTWO I OBRÓT

rentgen stomatologiczny

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

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

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

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
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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

Kuropatwy

wania stadka złożonego z kilkunastu ptaków, dokarmiać i odpędzać drapieżniki.
To kolejna akcja po udanej introdukcji daniela i wzbogacania populacji 2
innych gatunków.
Przyroda wokół nas zadziwia różNiewątpliwie działalność człowieka
norodnością. Ekosystemy, które nas jest największym zagrożeniem dla
otaczają stworzone są z sieci wzajem- dzikich zwierząt. Jednak to nie konnych zależności pomiędzy roślinami trolowany odstrzał jest niebezpieczny.
i zwierzętami. Człowiek jest jedynym Czasem ochrona jakiegoś gatunku jest
stworzeniem, które potrafi świadomie niebezpieczna dla innego. Dla przykładu
dostrzec te zależności, jest także je- służyć może populacja zajęcy. Od 10
dynym stworzeniem, które świadomie lat nie poluje się na nie, a mimo to z
lub nie ale drastycznie narusza natu- roku na rok jest ich mniej. Co jest tego
ralność zachodzących w środowisku powodem? Okazuje się, że drapieżniki,
procesów.
którym człowiek w różny sposób pomaMyśliwi wielu z nas kojarzą się gał. Walczymy ze wścieklizną, groźną
z ludźmi strzelającymi do zwierząt. chorobą, która jednak stanowiła naturalFakt – polowany sposób na
Kuropatwy zaraz trafią na wolność
nie nie jest im
ograniczenie
obce. Czasami
i l o ś c i l i s ó w.
jak się okazuRozrzucanie
je zbawienne
smakołyków ze
dla równowagi
szczepionką
ekologicznej.
spowodowało
Aby jednak
rozrastanie się
było do czelisiej populago strzelać
cji – w okolinależ dbać o
cach Kórnika
środowisko
odstrzeliwuje
życia, warunki
się rocznie
i pogłowie
kilkaset tych
z w i e r z y n y.
zwierząt, a jest
Trzeba je doich nadal mnókarmiać, trzestwo. A im jest
ba ewidencjowięcej lisów
nować, trzeba wypłacać odszkodowania tym zajęcy mniej - to prosta zależność.
za straty rolnicze itd.
Aż nie chce się wierzyć, że popularnego
Wyśmienitym przykładem innych „szaraka” pomogły wytrzebić chronione
niż strzelanie działań jest inicjatywa, kruki. Kruk to drapieżnik polujący w
jaką pod kierunkiem Nadleśnictwa stadzie. Upolować może nawet małą
Babki podjęło Koło Łowieckie nr 73 sarnę. Zając – szczególnie młody to
„Kogut” z Kórnika. W ostatnim czasie w łatwy cel. Strzelać do króków nie możokolicach naszego miasta (Pierzchno, na. Podobnie jak do bezpańskich psów
Celestynowo, Dachowa) wypuszczono i kotów, które również są groźne dla
144 kuropatwy. Akcje współfinansował dzikich zwierząt.
Wojewódzki Fundusz Ochrony ŚrodoCzłowiek ingeruje i będzie ingewiska.
rować w środowisko. Ważne by robił
Nie wystarczyło wypuścić wyhodo- to świadomie i możliwie nie szkodząc
wane ptaki na wolność. Trudne warunki naszym „braciom mniejszym” - dzikim
atmosferyczne oraz nieprzystosowanie zwierzętom oraz roślinności. Życzymy
zwierząt do wolności wymaga ciągłej myśliwym – tym z „Koguta” i nie tylko
– już „na odległość” opieki myśliwych. – udanych łowów i skutecznych działań
Przynajmniej na początku trzeba kilka dla zachowania równowagi ekologicznej
razy dziennie dotrzeć w miejsce przeby- w naszej przyrodzie. ŁG

i „Kogut”

Z BORÓWCEM
PO PRZYJACIELSKU

Od kilku miesięcy w Borówcu działa
Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”,
którego głównym celem działalności jest
wspieranie i promocja wsi. Organizacja
współpracuje z władzami lokalnymi,
instytucjami i przedsiębiorstwami, które
mają bezpośredni wpływ na harmonijny
rozwój Borówca i jej mieszkańców. Organizacja imprez kulturalnych, poprawa
komunikacji, bezpieczeństwo, ożywiona
działalność oświatowa i medyczna, a także ochrona środowiska, to główne założenia tego projektu i problematyka spotkań
członków na walnych zgromadzeniach.
W skład Zarządu wchodzi prezes, wiceprezes, skarbnik i kilku członków, ale
honorowym członkiem może być każdy,
kto uznaje cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach.
W poniedziałek13 marca miało miejsce
jedno z pierwszych spotkań Stowarzyszenia, mające charakter organizacyjny.
Nowi członkowie wypełniali ankiety
rekrutacyjne, ustalające ich aktywność
i zaangażowanie dla nowej organizacji.
Tworzono także zespoły zadaniowe i
omawiano szczegóły dotyczące każdego
z nich. Miejscem działalności „Przyjaznego Borówca” uczyniono dawny budynek
szkoły przy ul.Szkolnej 2, gdzie w poniedziałki można uczestniczyć w zebraniach
poszczególnych zespołów. IM

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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SPORT
DRUŻYNOWY BADMINTON
W REJONIE
Powiat poznański w badmintonie w Półfinałach Drużynowych Mistrzostw Wojewódzkich gimnazjów reprezentowany był przez
Gimnazjum w Kórniku. Chłopcy p. Krzysztofa
Gottschlicka :Jan Frąckowiak, Mateusz Pucek i Szymon Bilski pokonali gimnazjalistów
ze Swarzędza i Jarocina zajmując zespołowo
drugie miejsce w rejonie. Jest to dotychczas
najwyższe miejsce w historii udziału naszych
szkół w zawodach wojewódzkich w tej
dyscyplinie. Z kolei dziewczęta Gimnazjum
w Kórniku : Agnieszka Waszak, Monika
Smolińska i Izabela Antoniewicz zajęły za
szkołami z Giecza, Przeźmierowa i Jarocina
czwarte miejsce.
Szkoła Podstawowa w Bninie reprezentowała „podstawówki” powiatu poznańskiego
w zawodach Rejonowych Mistrzostw Wielkopolski startując w Dominowie.
Dobrze wypadły także dziewczęta p.
Małgorzaty Iszkułło , które zajęły drużynowo
miejsce trzecie. Najlepszą badmintonistką
zawodów była Kinga Zgarda, która pokonała
wszystkie swoje przeciwniczki. W zespole
wspomagały ją Patrycja Janasik i Jadwiga
Bałęczna.
Chłopcy z tej szkoły :Mariusz Dylewski,
Krzysztof Banaszak i Krystian Pfeifer zajęli
czwarte miejsce. Szkoły zdobyły punkty
do współzawodnictwa sportowego szkół w
województwie.

dzieży w warcabachi zajęła trzecie miejsce
w punktacji zespołowej. Dziewczęta p. Marka
Serwatkiewicza były jedne z najmłodszych
uczestniczek zawodów. Indywidualnie Ewelina Staniszewska była 9, Paulina Wolska 20
a Paulina Staniszewska 39.
Jest to największy sukces tej szkoły w historii udziału w imprezach Szkolnego Związku
Sportowego.
Dwóch gimnazjalistów z naszej gminy po
mistrzostwach powiatu awansowało w warcabach do zawodów wojewódzkich. W dniu
17.03.2006 uczniowie p. Huberta Nowickiego
z Gimnazjum w Kórniku Piotr Kurminowski
wywalczył bardzo dobre 8 miejsce na 84
startujących a Marlena Kowalska 69.
TURNIEJ WIOSNY W SIATKOWCE
Już po raz 16 do gry w siatkówkę zaproszone zostały przez SKS przy Liceum Ogólnokształcącym i ZMG SZS w Kórniku Panie
, by na sportowo uczcić Dzień Kobiet.
Impreza ta ma charakter sportowo-rekreacyjny a wspólny udział uczennic szkół
oraz ich nauczycielek a także absolwentek i
rodziców z liceum jednoczy pokolenia.
Tym razem w nazwach zespołów rywalizujących w turnieju siatkówki górowała zdrowa żywność. Wygrały „KAROTKI”- drużyna
składająca się z czynnych i emerytowanych

USPORTOWIONA DZIEWCZYNA
Nie ma imprezy w gminie organizowanej
przez Zarząd Miejsko-Gminny Szkolnego
Związku Sportowego w Kórniku, w której by
nie startowała Kinga Zgarda. Jest uczennicą
piątej klasy Szkoły Podstawowej w Bninie.
Jej predyspozycje i talent zauważył w szkole
nauczyciel wf Jacek Ogonowski. Pochodzi z
utalentowanej rodziny Zgardów z Bnina. Jest
pogodna, zawsze uśmiechnięta, lubi walczyć
do końca i nie załamuje się porażkami, tylko
mobilizuje ją to do jeszcze większego zaangażowania. Widać, że lubi ćwiczyć i nie boi
się wysiłku fizycznego.
Kiedy reprezentuje szkołę w zawodach
gminnych, powiatowych, rejonowych jest
wśród dziewcząt jej najmocniejszym punktem, .Na tym etapie wieku bawi się w sport
w wielu dyscyplinach i to jest bardzo dobre.
Usprawnia się wszechstronnie a to z kolei jest
podstawą do osiągania dobrych wyników i
specjalizowania się w przyszłości w jednej
dyscyplinie.
Może kiedyś będzie zdobywać medale na
zawodach wojewódzkich i wyższego szczebla, czego jej serdecznie życzymy. Kinga także
lubi śpiewać. Często reprezentuje szkołę w
konkursach piosenkarskich.
WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA
W WARCABACH
Reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Radzewie w składzie:
Ewelina Staniszewska, Paulina Wolska,
Paulina Staniszewska startowała w dniu
5.03.2006 na Wojewódzkich Igrzyskach Mło-
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Zofia Maciejewska i „Nina”- p. Janina Taciak,
sklep papierniczy „ABC”- p. Ewa Robińska
oraz p. Zbigniew Michalkiewicz- stoisko na
targowisku. Małe niespodzianki i pamiątkowe
dyplomy sprawiły wiele radości wszystkim, za
co bardzo dziękują.
DRUGIE MIEJSCA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH W KOSZYKOWCE
Mistrzowie gminy: chłopcy Szkoły Podstawowej w Bninie oraz dziewczęta Szkoły
Podstawowej w Kórniku reprezentowali
nasze środowisko na Półfinałach Mistrzostw
Powiatu Poznańskiego w koszykówce szkół
podstawowych.
W Swarzędzu ( 6.03.2006) młodzi koszykarze p. Jacka Ogonowskiego: Krzysztof
Banaszak, Piotr Domański, Maciej Latusek,
Hubert Płończak, Patryk Liebner, Marcin
Pawlaczyk, Aleksander Turza, Mariusz Dylewski, Michał Stołpe zajęli miejsce drugie.
Wśród trzech szkół wygrali jeden mecz
z SP Kicin 23:17. Pierwsze miejsce zajęła
szkoła z Swarzędza ( z Bninem 18:13 ) i ona
wystartuje w finale mistrzostw powiatu.
Dziewczęta p. Katarzyny Pucek grały(
9.03.2006) w Mosinie, gdzie grały cztery
szkoły wygrały zdecydowanie dwa mecze
ze szkołami z Lubonia ( 28:18) i Puszczykowa (20:12) .Do finału zakwalifikowała się
jednak szkoła z Krosińka gm. Mosina, która
pokonała wszystkie szkoły. Drugie miejsce
wywalczyła SP Kórnik a reprezentowały ją:
Joanna Żyto, Karolina Świątek, Sara Zajączkowska, Anna Zwierzyńska, Małgorzata
Gabryelewicz, Agnieszka Kędziora, Adrianna
Stanisławska, Patrycja Mostkowska, Anna
Jarmużkiewicz i Ewelina Makowska.
REJON TENISA STOŁOWEGO
W JAROCINIE

wuefistek: Wanda Pawlak , Anna Rauk, Katarzyna Pucek, Beata Górna i Iwona Rauk.
Drugie miejsce wywalczyły „NOWALIJKI”- zespół składający się z nauczycielek i
uczennic Gimnazjum w Kórniku: Anetta Szarzyńska, Dorota Frąckowiak, Marta Jasińska,
Ewelina Wdowczyk , Dominika Tórz.
Panie, które znacznie przekroczyły tzw.
Złoty Wiek a na co dzień są aktywne i systematycznie ruszają się na gimnastyce przy
muzyce zajęły zasłużenie miejsce trzecie.
Dzięki systematycznie uprawianym ćwiczeniom dla Pań „AEROBIK 2006”: Anieli Lis,
Alicji Piekuta, Zofii Kozłowskiej, Elżbiety Szubert, Marii Sobocińskiej wiek się zatrzymał.
Licealistki „BURACZKI” : Agnieszka
Jaskuła, Karolina Brylewska, Aneta Kurminowska, Janina Lenczewska były czwarte
a „ZWARIOWANE NASTOLATKI”: Maria
Wojtaszek, Paulina Sobczak, Marta Pucek,
Justyna Wujek i Iwona Garstkiewicz- piąte.
Dzięki życzliwym sponsorom Panie wracały z imprezy z drobnymi upominkami , które
podarowali: kwiaciarnia „Stokrotka’- p. Robert
Taciak, sklep spożywczy „Russel”- p. Jadwiga
Kaczmarek, sklepy odzieżowe: Elegant”- p.

Jedną ze szkół z powiatu poznańskiego
w kategorii gimnazjów, która zakwalifikowała
się do zawodów rejonowych w tenisie stołowym była drużyna dziewcząt z Gimnazjum w
Kórniku. Dziewczęta p. Anetty Szarzyńskiej:
Sylwia Frąckowiak i Julita Wolska grały w
Jarocinie i zajęły piąte miejsce. ARA
FINAŁ AEROBIKU W ARENIE
Zakończyła się rywalizacje szkół
Wielkopolski w AEROBIKU ZESPOŁOWYM.
Chociaż impreza ta w naszej gminie jest
propagowana od kilkunastu lat, to dopiero
w tym roku szkolnym wprowadzona została
oficjalnie do kalendarza i współzawodnictwa
sportowego SZS „Wielkopolska”. W dniu 10
marca 2006 w Arenie w Poznaniu spotkały
się najlepsze zespoły aerobikowe ze szkół
podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski. Szkoły, by dostać
się do finałowej imprezy musiały przejść kilka
szczebli rywalizacji. Najpierw trzeba było być
najlepszym w mistrzostwach gminy, później
znaleźć się w czwórce na Mistrzostwach
Powiatu w Swarzędzu. Bardzo trudno
było wywalczyć finałowe miejsca wśród
kilkunastu szkół startujących w Półfinałach
Wojewódzkich w Koninie i w Grodzisku ,
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by zakwalifikować się do Finałów Mistrzostw
Wielkopolski w Aerobiku. Po mistrzostwach
powiatu awans do zawodów rejonowych
wywalczyło 5 naszych szkół :SP Szczodrzykowo, SP Kórnik, G. Kórnik i LO Kórnik a w
finałach wojewódzkich
4 szkoły. Jest to duży sukces naszego
środowiska, bo szkoły przysporzyły cenne
punkty do współzawodnictwa gminnego w
powiecie i powiatowej rywalizacji w województwie.
Przygotowanie zespołów 8-10 osobowych
wymaga długotrwałej i systematycznej pracy.
Sukcesy nie przychodzą łatwo. Przez cały
rok po lekcjach nauczycielki przygotowywały
swoje uczennice do występów na zajęciach
pozalekcyjnych. Instruktorki-nauczycielki
same muszą dobierać muzykę, wymyślać
atrakcyjne kroki i figury gimnastyczno- taneczne, by później tworzyć układy, wyćwiczyć
i zgrać zespół. W ocenie liczy się choreografia
układu, dobór muzyki, precyzyjne wykonanie
całego zespołu i strój.
Rywalizując w aerobiku nie wystarczy
mieć w zespole indywidualny talent, tu trzeba wyćwiczyć zespół, którego członkami są
zwyczajne chętne uczennice.
Jednak praca z dziewczętami, które lubią
to co robią przynosi efekty i daje dużo satysfakcji zarówno im jak i instruktorkom. Samo
zakwalifikowanie się tylu naszych szkół do
Mistrzostw Wielkopolski w Aerobiku to sukces
gminy a także powiatu poznańskiego.
Jak jest silna ta dyscyplina w powiecie
niech świadczy fakt zakwalifikowania się do
zawodów wojewódzkich aż 8 szkół. Z kolei
w finałach mistrzostw z całej Wielkopolski
startowało 58 szkół . To świadczy o dużej
konkurencji i popularności aerobiku.
W Finałach Wielkopolski najwyżej z naszych szkół sklasyfikowana została Szkoła
Podstawowa ze Szczodrzykowa, która wywalczyła 9 miejsce. Dziewczęta trenowane
przez p. Barbarę Jańczyk prezentowały
układ taneczno - aerobikowy w składzie:
Sandra Starzak, Anna Heigenbarth, Paulina Kelma, Natalia Szulc, Justyna Sznura,
Aleksandra Przybylska ( w rejonie Agnieszka Giertych ) Joanna Wojtuś, Joanna

Rakoniewska. Zespół podobał się jurorom
i został wyróżniony.
Dziewczęta z Liceum Ogólnoształcącego
w Kórniku, które jako jedyne reprezentowały
powiat poznański w szkołach ponadgimnazjalnych zajęły miejsce 13.
Przygotowane przez p. Iwonę Rauk
w zespole tańczyły: Sandra Szary, Marta
Pucek, Paulina Czajka, Karolina Brylewska,
Kamila Pfeifer, Agnieszka Pałucka, Agnieszka Dikkenberg, Marta Karasiak, Magdalena
Antczak.
Gimnazjalistki z Kórnika prowadzone
przez p. Dorotę Frąckowiak były 18 a w zespole występowały: Klaudia Ratajczak,Weronika
Szmańda, Dominika Kalisz, Beata Zwierzyńska, Karolina Dzirba, Marta Steinitz, Marta
Lehmann i Monika Nowak.
Część dziewcząt od nowego roku szkolnego zmieni szkołę i dlatego nauczycielki będą
od nowa wprowadzać w tajniki występów
aerobikowych, zachęcać nowe dziewczyny,
tworzyć nowe układy i ćwiczyć je w nowych
zespołach. Zachęcamy do zainteresowania
się tego rodzaju zajęciami pozalekcyjnymi
wszystkie te dziewczyny, które lubią tańczyć, mają poczucie rytmu i chcą poprzez
zajęcia muzyczno-ruchowe podnosić swoją
sprawność fizyczną. Z ramienia powiatu
zawody wojewódzkie oprócz prezesa SZS
PP obserwowali:
p. Jarosław Dobrowolski - przewodniczący
Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Rady Powiatu Poznańskiego oraz p. Tomasz
Grudziak- wicedyrektor Wydziału Integracji
Europejskiej Powiatu Poznańskiego. ARA
		
			

Amatorzy w Zielonej Górze

- START Zielona Góra
- Juniorzy Gwardii Zielona Góra
- Amatorzy Borowiec
Wraz z drużyną Amatorów wystąpili:
Marcin Ruszkowski i Jacek Bierła z drużyny
KTOŚ. Zwycięzcą turnieju została drużyna
Amatorów , drugie miejsce zajął START,
w pokonanym polu pozostali juniorzy Gwardii.
Kapitan drużyny Amatorów.

Wzorem lat ubiegłych w dniu 4 marca
odbył się kolejny Turniej Integracyjny Piłki
Siatkowej.
W br. organizatorem turnieju było Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START
Zielona Góra z Panią Prezes mgr. Danutą
Tarnawską. Wzięły w nim udział drużyny :

Kilka praktycznych wskazówek

1%

JAK WPŁACIĆ
PODATKU
na ORGANIZACJĘ POŻYTKU
PUBLICZNEGO
Pamiętajmy, aby blankiet na wpłatę
wypełnić
DRUKOWANYMI LITERAMI.
Muszą być na nim umieszczone
podstawowe dane:
• nazwa odbiorcy – wybranej organizacji pożytku publicznego, miejscowość,
• numer rachunku odbiorcy – numer
konta organizacji pożytku publicznego,
• kwotę 1% podatku – wyliczamy z PIT-a
(np. PIT-37 pozycja 111),
• w rubryce blankietu „tytułem” wpisujemy – 1 % podatku na OPP - art. 27d
Ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
Dowód wpłaty koniecznie zachować!
Decydując się na przekazanie części
podatku organizacji pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym
pomniejszasz ów podatek o kwotę,
którą przekazałeś.
Jeżeli złożyłeś już zeznanie podatkowe a chcesz wpłacić ten 1 % złóż
korektę zeznania.

UWAGA
Zamieszczony w poprzednim
numerze Kórniczanina formularz
przekazu pieniężnego zawierał
poważny błąd wynikający
z pomyłki redakcyjnej.
Prawidłowy formularz dołączamy
do tego numeru naszej gazety.

Zainteresowanych
przepraszamy!
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Sukces Marty Abraszkiewicz
Dziewięcioro członków Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych z Czmonia , Kamionek,
Radzewa i Szczytnik wzięło udział w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”, które zorganizowano w sobotę
18 marca w strażnicy OSP w Murowanej
Goślinie. W sumie startowało w nich 42
zawodników z 6 gmin: Buk, Kórnik, Mosina,
Suchy Las, Murowana Goślina, Poznań.
Najpierw odbyło się oficjalne otwarcie
turnieju. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu – Andrzej Deja
powitał gości, wśród których byli: burmistrz
Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady
Powiatu Jarosław Dobrowolski, komendant
miejski PSP w Poznaniu brygadier Krzysztof
Wiśniewski, prezes OSP w Murowanej Goślinie Eugeniusz Tomicki. Przedstawieni zostali
także członkowie jury: Roman Baranowski
Starostwo Powiatowe wraz z prezydentem miasta Poznania rozpoczęło
IV edycję konkursu o tytuł

(przewodniczący), starszy kapitan Dariusz
Dańda, aspirant sztabowy Konrad Grygier,
Ewa Sieroń (sekretarz jury).

Marta Abraszkiewicz
odbiera nagrodę

Kórnicka Liga Siatkówki – Amatorów 2006
12-03-06

POZNAŃSKIEGO LIDERA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w którym nagradza się najlepsze
mikro, makro i średnie przedsiębiorstwa naszej aglomeracji. Dla
każdego wyróżnionego w konkursie,
którego ranga wciąż rośnie istnieją nowe formy szerokiej promocji
firmy-lidera.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami akcji odsyłamy do Referatu
Promocji Gminy UM Kórnik.

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.

Gminna Spółdzielnia „SCh”
w Kórniku sprzeda
nieruchomość położoną w
Robakowie gm. Kórnik przy
ul. Wiejskiej o pow. 160 m²
- KW 19225. na w/w działce
znajduje się budynek o pow.
106 m² /lokal sklepowy/.
Cena do uzgodnienia.
Informacje można uzyskać
pod numerem telefonu

061 8170 299
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Młodzi ludzie przystąpili do rozwiązywania testu pisemnego podzieleni na trzy
grupy wiekowe: uczniowie podstawówek,
gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Do części ustnej kwalifikowało
się po trzech zawodników z każdej grupy.
Pośród członków MDP z kórnickiej gminy
najlepiej powiodło się najmłodszej z nich
Marcie Abraszkiewicz. Zakwalifikowała się
ona do części ustnej i w swojej grupie zajęła bardzo wysokie II miejsce. W nagrodę
dostała śpiwór. Dodatkowym wyróżnieniem
była dla niej książka ufundowana przez
burmistrza Murowanej Gośliny jako dla
najmłodszej uczestniczki tych eliminacji
powiatowych.
Marta Abraszkiewicz jest uczennicą klasy
4 b Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie.
Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP
Szczytniki należy od lata ubiegłego lata. Nie
ukrywa, że przed przystąpieniem do eliminacji
powiatowych bała się jak sobie w nich poradzi. Robert Wrzesiński

SP Bnin

SP Radzewo

19-03-06

SP Bnin

SP Radzewo

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

3:0
3:0
3:0
3:0
3:2
3:1
3:0
3:0
3:1
3:0
3:0
3:2
3:0
3:1
3:0
3:0
3:1
3:1
3:0
3:0

WYNIKI – WIOSNA
25:08
25:19
25:19
25:23
25:18
14:25
25:10
25:15
25:19
25:15
25:16
18:25
25:12
25:21
25:21
25:20
25:21
15:25
25:20
25:19

25:04
27:25
26:24
25:14
25:18
25:19
25:11
25:20
19:25
25:18
27:25
26:24
25:12
25:19
25:17
25:13
24:26
25:20
25:18
25:21

25:17
26:24
25:15
25:13
20:25
25:16
25:13
25:22
25:11
25:20
25:16
25:19
25:21
21:25
25:17
25:16
27:25
27:25
25:23
25:15

21:25 15:11
25:15
25:20
19:25 15:13
25:13
25:23
25:22

Stan po dniu 19-03-2006 r.
L.p

Nazwa drużyny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

Ilość
spotkań
13
12
13
13
13
12
13
13
13
12
10
12
13
12

Punkty

Sety

38
30
30
30
27
26
19
16
12
12
10
5
5
1

39 : 4
32 : 11
31 : 13
34 : 17
32 : 17
27 : 14
23 : 25
18 : 29
20 : 29
19 : 28
17 : 25
10 : 32
9 : 35
4 : 36

Komenda Hufca ZHP
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku
zaprasza
wszystkie chętne zespoły amatorskie z terenu
Miasta i Gminy Kórnik
do wzięcia udziału w

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ - AMATORÓW
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
w ramach organizowanych przez
Urząd Miejski w Kórniku
Kórnickich Spotkań z „Białą Damą”.
Szczegółowe informacje, regulamin, zgłoszenie drużyny dostępne są u organizatora.
Ilość zgłoszeń ograniczona zostaje do 16 zespołów
– które poprzez eliminacje walczyć będą o prawo gry w finale.
Zgłoszenia (decyduje kolejność) przyjmowane są na adres
e-mail: kornik@zhp.wlkp.pl do dnia 15 kwietnia br.
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REKLAMY

PORADNIK
BUDOWLANY
Panele laminowane

Panele montuje się zawsze rozpoczynając od najbardziej oddalonego od
drzwi narożnika, w ich kierunku. Dłuższy
bok powinien być układany zgodnie z
kierunkiem padania światła dziennego,
aby zniwelować możliwość powstawania
punktów załamywania się światła.

Gdy montuje się panele w pomieszczeniach o dużych powierzchniach
(długości przekraczającej 10 m lub/i
szerokości ponad 8 m) trzeba zadbać
o pozostawienie dodatkowych szczelin
dylatacyjnych. Przeszkodą w ułożeniu

paneli laminowanych nie jest także
wodne ogrzewanie podłogowe. Tyle,
że same prace trzeba przeprowadzać,
gdy jest wyłączone. Temperatura
podłoża w czasie montażu nie może
być wyższa niż 18 st C. Ogrzewanie
można stopniowo włączać dobę po
zamontowaniu paneli. Maksymalna
temperatura podłoża nie może przekraczać 26 st. C.
W przypadku montażu paneli na
klej trzeba pamiętać o smarowaniu nim
całej powierzchni pióra. Po dociśnięciu
desek do siebie nadmiar kleju należy
natychmiast usunąć najpierw wilgotną,
później suchą szmatką.
Gdy mamy do czynienia z panelami
bezklejowymi wystarczy je dopasować
i lekko przechylić, a deski same się
zakleszczą. Dodatkową zaletą tego
rozwiązania jest możliwość rozmontowania podłogi i ułożenia jej w innym pomieszczeniu. Przed decyzją o kupnie
i montażu polecamy Panu wizytę w
Składzie budowlanym VOX w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216 oraz
przy ulicy Św. Michała 100. Poz

kołków rozprężnych w odstępach około
jednego metra. Kolejnym krokiem jest
wstawienie kształtowników stojakowych
pionowo. W ten sposób uzyskujemy
konstrukcję metalową, która stanowi
szkielet ściany. Teraz należy jedną stronę konstrukcji pokryć płytami gipsowokartonowymi, które przymocowujemy
do kształtowników śrubami szybkiego
montażu. Na tym etapie prac należy
przeprowadzić montaż instalacji, jakie
zostały przewidziane w ścianie. Jeśli
w ścianie mają się znajdować drzwi,
należy użyć ościeżnicy, którą mocuje
się do konstrukcji szkieletowej. Wolną
przestrzeń trzeba wypełnić szczelnie
wełną mineralną. Ostatnim etapem prac
jest zamontowanie płyt kartonowo-gipsowych na drugiej stronie ściany, którą
tak samo jak poprzednią mocujemy śrubami szybkiego montażu. Wszelkie niezbędne materiały do budowy ściany
szkieletowej dostępne są Składach
budowlanych VOX w Poznaniu przy
ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy
Św. Michała 100. Rew

Fot. Składy budowlane VOX

dekoracyjnych ozdobników. Szeroki
wybór paneli dostępny jest między
innymi w Składach budowlanych VOX.
Można sobie zatem pozwolić na niczym
nieograniczoną fantazję w wyborze
barwy i wzoru na ścianę.
Panele można zamontować na
każdej powierzchni – na ścianach
betonowych, murowanych, a także
drewnianych. Montaż paneli jest sprawą niezwykle łatwą, co sprawia, że stosując takie rozwiązanie, można śmiało
samemu odnowić mieszkanie.
Panele z tworzyw sztucznych produkowane są w postaci cienkościennych zamkniętych profili usztywnionych wewnątrz żebrami. Zewnętrzną
powierzchnię pokrywają trwale zgrzane

z powierzchnią folie. Panele są wodoodporne, dlatego doskonale nadają się
do łazienek i kuchni. Ponadto są wyjątkowo odporne na działanie związków
chemicznych zawartych w produktach
spożywczych. Jednocześnie nie ulegają zniszczeniu pod wpływem częstego
mycia z dodatkiem powszechnie używanych detergentów. Ponadto panele
pvc to produkt trudno zapalny.
Panele ścienne to produkt niezwykle
estetyczny i funkcjonalny. Doskonale
sprawdzają się w gabinetach i poczekalniach, ale także w pralniach, garażach i piwnicach. Dostępne w Składach budowlanych VOX w Poznaniu
przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy
ulicy Św. Michała 100. Dar

Sprzedawca w hurtowni polecał mi
panele laminowane na podłogi. Co to
za materiał i czy faktycznie jest godny
uwagi? Adam C. Kórnik
Panele laminowane można kupić
w dwóch zasadniczych odmianach – montowane na klej i bezklejowe. Jednak
w obu przypadkach, chcąc cieszyć się długo ładną podłogą warto przestrzegać paru
zasad. Istotna sprawa przy montażu paneli
to wyrównanie podłoża. Dopuszczalne różnice poziomów to +/- 3 mm na długości 2 m.
Większe różnice trzeba zniwelować.
Trzeba też pamiętać, że posadzka pod
panelami powinna być sucha. Od wylania
posadzki betonowej do układania paneli
muszą minąć przynajmniej 4 tygodnie.
Jeśli pomieszczenie nie było ogrzewane
i wietrzone trzeba odczekać dłużej.
Ściana szkieletowa
Zdarza się, że zmieniamy przeznaczenie pomieszczenia, a wraz z nim
zachodzi potrzeba przeorganizowania
wnętrza. Nieraz wymaga to przedzielenia ścianą większego pokoju. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku
jest ściana szkieletowa.
Do zbudowania ściany szkieletowej
niezbędne są płyty kartonowo-gipsowe, kształtowniki metalowe, wełna
mineralna, śruby szybkiego montażu,
wkręty i kołki rozporowe. Należy oczywiście starannie opracować koncepcję
dotyczącą umiejscowienia ściany, nie
zapominając o jej przeznaczeniu i podstawowych zasadach konstrukcyjnych.
Najpierw musimy narysować przebieg
ściany, następnie wzdłuż oznaczeń na
podłodze i suficie układamy kształtownik
krawędziowy. W kształtownik krawędziowy wstawiamy kształtownik stojakowy do połączenia ze ścianą boczną.
Mocujemy go do ściany przy pomocy
Kolorowe boazerie
wewnętrzne
Kolorowe ściany w naszych domach już nie muszą być pokryte tapetą czy malowane regularnie farbą,
żeby zachować świeżość i estetyczny
wygląd. Coraz bardziej popularne
panele ścienne są dobrym rozwiązaniem na urozmaicenie wystroju
wnętrza w mieszkaniu.
Zaletą paneli jest ich estetyka i niezwykle szeroka gama kolorystyczna.
Panele są dostępne w kilku podstawowych kolorach i odcieniach, do których
dopasowana jest cała oferta listew i
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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) sekretarz Gminy Kórnik, 7)
rzeczy konkretne, 8) państwo w Afryce,
graniczy między innymi z Kamerunem,
9) kolarz UKS “Jedynka-Limaro” Kórnik,
10) rodzaj opakowania; często spotykana
foliowa na zakupy, 12) krzew owocowy, 14)
wydzielina dróg oddechowych, odkrztuszana przy kaszlu, zawiera często drobnoustroje chorobotwórcze, 17) wyspa ze
Świnoujściem, 20) duży pies, np. niemiecki
lub podhalański, 21) spodnia, tylna część
buta, 22) chęć, 23) słynny wodospad na
granicy Kanady i USA.

Pionowo: 1) Kórnickie Koło Łowieckie,
które w ubiegłym roku obchodziło jubileusz siedemdziesięciolecia, 2) przyprawa
korzenna, 3) żołnierz wojskowej policji, 4)
kawałek chleba, 5) budynek służący jako
pomieszczenie dla samolotów i szybowców, 6) nieprzychylność, nieżyczliwość, 11)
komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kórniku, 13) cukier gronowy, środek wzmacniający serce, 15) huk towarzyszący, wraz
z błyskawicą, wyładowaniu elektrycznemu,
16) przyjmuje kwiaty i życzenia 5 marca, 18)
naród, narodowość, 19) posłannictwo.

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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 4/2006: „GDY CIĘ NIE PYTAJĄ
MILCZ”.
Nagrodę książkową otrzyma p. ANNA RAWICKA z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
7-go kwietnia 2006 r.
Materiały prosimy dostarczać do 31-go marca 2006 r.
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