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ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY
PRZEPEŁNIONYCH RODZINNYM CIEPŁEM I RADOŚCIĄ
ŻYCZĄ
MACIEJ MARCINIAK
JERZY LECHNEROWSKI
PRZEWODNICZĄCY RADY
BURMISTRZ GMINY
MIEJSKIEJ
KÓRNIK

W Święto Zmartwychwstania Chrystusa jednoczymy się
dobrą myślą i serdecznymi uczuciami w naszych rodzinach,
z przyjaciółmi, bliskimi współpracownikami.
W tym świątecznym nastroju przesyłam serdeczne życzenia wszystkim

Czytelnikom Kórniczanina

pogodnych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych.
Wesołego Alleluja!
Premier Kazimierz Marcinkiewicz
Do wszystkich dobrych życzeń dołącza się Redakcja Kórniczanina

„Second hand”

Zachodnia odzież UŻYWANA I NOWA
TYSIĄCE NOWYCH RZECZY WIOSENNYCH

DZIECIĘCE – 5,99
SPODNIE – 9,99

Biernatki, ul. Główna 5

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA
SPOTKANIE WIEJSKIE
W KAMIONKACH
W dniu 24 marca br. w Kamionkach
odbyło się spotkanie wiejskie, na którym
Rada Sołecka dokonała podsumowania
ubiegłego roku, rozliczyła się z wykonanych
zadań oraz prezentowała plany działań na
rok bieżący. Zebranie zostało zdominowane
przez dyskutantów, którzy wypowiadali się
na temat linii elektroenergetycznej i stanu
dróg w Kamionkach. Mieszkańcy negatywnie wypowiadali się o tzw. „wariancie C”,
który został przedstawiony przez burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego do zaopiniowania. „Wariant C” gwarantuje oddalenie linii
elektroenergetycznej minimalnie o 300
metrów w głąb lasu.
SPOTKANIE Z BURMISTRZEM GMINY
MOSINA
W dniu 28 marca br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski spotkał się z burmistrzem
Mosiny p. Zofią Springer. Celem spotkania
było wypracowanie wspólnego stanowiska
w sprawie przebiegu linii elektroenergetycznej na granicy obu gmin. Ustalono,
że możliwym jest oddalenie odcinka linii
przebiegającej między Kamionkami (gmina
Kórnik) i Daszewicami (gmina Mosina).
Zmiana ta doprowadziłaby do oddalenia
linii o kolejne 100 metrów od osiedla Przy
Lesie w Kamionkach. W celu wprowadzenia
zmian konieczna jest jednak zgoda na ich
realizację wyrażona przez mieszkańców
miejscowości Daszewice i inwestora – firmę PSE.
SPOTKANIE WIEJSKIE
Z MIESZKAŃCAMI MOŚCIENICY
W dniu 28 marca br. burmistrzowie oraz
radni brali udział w spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Mościenica, które odbyło

się w Strażnicy OSP w Kórniku. Na spotkaniu Rada Sołecka dokonała podsumowania
ubiegłego roku, rozliczyła się z wykonanych
zadań oraz prezentowała plany działań
na rok bieżący. Zebranie zdominowała
dyskusja dotycząca przebiegu linii elektroenergetycznej na terenie gminy Kórnik.
Mieszkańcy Mościenicy wyrazili stanowczy
protest wobec propozycji realizowania na
terenie gminy „wariantu C” przebiegu linii,
zaapelowali również do władz gminy o
podjęcie działań zmierzających do realizacji
inwestycji na tzw. „starej trasie”.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY POD
OBWODNICĘ KÓRNIKA
W dniu 28 marca br. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazał plac budowy pod obwodnicę Kórnika generalnemu
wykonawcy, którym jest firma SKANSKA.
Prace powinny rozpocząć się w terminie
7 dni od chwili przekazania terenów, a
cała inwestycja powinna zakończyć się w
czerwcu 2007 roku.
PONOWNE SPOTKANIE
Z BURMISTRZEM GMINY MOSINA
W dniu 30 marca br. odbyło się spotkanie burmistrza Jerzego Lechnerowskiego z
burmistrzem gminy Mosina p. Zofią Springer, tym razem spotkanie odbyło się na
terenie Mosiny. W rozmowach, związanych
z przebiegiem linii elektroenergetycznej,
brali również udział przedstawiciele PSE
– p. Lech Tatarski i p. Piotr Strojny. Przedstawiciele inwestora wyrazili sceptyczne
stanowisko wobec propozycji nowych
rozwiązań, gdyż obawiają się oni kolejnych
protestów mieszkańców, które przyczynić
mogłyby się do dalszego opóźnienia prac
inwestycyjnych. PSE opowiada się za realizacją „wariantu C” przebiegu linii na terenie
gminy Kórnik.

WIEŚCI SOŁECKIE
Biernatki
Sołtys Anna Plucińska informuje,
iż przy świetlicy wiejskiej są zakładane
lampy. Mieszkańcy wsi skarżą się na zły
stan dróg - największy problem jest na
ulicy Dębieckiej. Do tej pory Zarząd Dróg
Powiatowych na ulicy Jarzębinowej nie
zrobił przystanku – zatoki autobusowej,
która jest tam niezbędna, bo w tym miejscu doszło już do śmiertelnych wypadków.
Na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego z wygonu jest wydzielona działka na
teren rekreacyjny, który zostanie urządzony
w tym roku. Sołtys Anna Plucińska przypomina, iż mieszkańcy czekają na stworzenie
przejścia wzdłuż jeziora Bnińskiego.
Borówiec
Sołtys Mirosław Pospieski martwi się,
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że na powiatowej ulicy Poznańskiej wycięto
w wielu miejscach prostokątne dziury, ale
nie załatano ich jeszcze asfaltem. Dlatego
mieszkańcy nie mogą swobodnie przejechać przez tę ulicę.
Czmoniec
Sołtys Zbigniew Tomaszewski oraz
Rada Sołecka przygotowują się już do
majówki, którą urządzą 7 maja dla sołtysów
i wszystkich mieszkańców gminy Kórnik.
Przed mszą św. jest zaplanowany występ
chóru „Moniuszko” ze Śremu. W imprezie
wezmą też udział członkowie fundacji budowy domu rekolekcyjnego „Dom na skale”.
Sołtys zapraszając wszystkich chętnych do
wzięcia udziału w tej imprezie zapewnia,
iż atrakcją będą pieczone dziki, grochówka,
przejażdżki bryczką i inne.

SPOTKANIE W ROBAKOWIE
W SPRAWIE LIKWIDACJI PUNKTU
FILIALNEGO
W dniu 31 marca br. w Szkole Podstawowej w Robakowie odbyło się spotkanie
dotyczące zamiaru likwidacji punktu filialnego SP w Szczodrzykowie, który obecnie
funkcjonuje właśnie w Robakowie. W
spotkaniu wzięli udział: burmistrz Jerzy
Lechnerowski, radni, Ewa MadalińskaSoczyńska – kierownik Referatu Oświaty,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie p. Barbara Pietrala oraz rodzice
dzieci uczęszczających do klas 1-3, które
od następnego roku szkolnego uczyć się
będą w SP w Szczodrzykowie. Spotkanie
jest następstwem faktu, iż w sierpniu br.
zakończona zostanie budowa szkoły w
Szczodrzykowie, co umożliwi edukowanie
w jej murach znacznie większej liczby dzieci
aniżeli ma to miejsce obecnie. Na spotkaniu
omówiono sprawy związane z funkcjonowaniem placówki, a rodziców interesowała
szczególnie kwestia dojazdów dzieci do
szkoły, którą omówił przedstawiciel firmy
KOMBUS p. Jerzy Dziliński.
MODERNIZACJA
„TRASY KATOWICKIEJ”
W dniu 3 kwietnia br. rozpoczęły się
prace modernizacyjne trasy S-11 przebiegającej przez teren gminy Kórnik.
Generalnym wykonawcą prac remontowych jest firma SKANSKA. W bieżącym
roku zmodernizowany zostanie odcinek
od autostrady A-2 do węzła Koninko (bez
samego węzła) oraz odcinek od miejscowości Gądki do miejscowości Skrzynki.
Natomiast w roku 2007 wykonany zostanie
odcinek od Koninka do Gądek (z węzłami
bezkolizyjnymi) i odcinek od Skrzynek do
węzła Kórnik-2, który stanowi wyjazd z
Kórnika w kierunku Środy Wielkopolskiej.
Zakończenie prac modernizacyjnych przewidziane jest na miesiąc czerwiec 2007
roku. Sławomir Hinc
Czołowo
Mieszkańcy wsi przystąpili do robienia wiosennych porządków w swoich
obejściach oraz na drodze. Sołtys Jan
Nowak mówi, iż rolnicy z niecierpliwością
oczekują na to aż będą mogli wyjechać
w pole.
Robakowo-Osiedle
Sołtys Alina Staniecka Wilczak informuje, że w ostatnim okresie w Robakowie-Osiedlu cały czas były wykonywane
drogi z cegły-gruzu. Na ulice Azaliową
mieszkańcy sami zwozili gruz, a wyrównanie nawierzchni wykonano za sołeckie
fundusze. Na ulice Pogdórną wykonaną
z funduszy gminnych przywieziono cegłę
przekazaną przez prezesa „Jagrolu” Stefana Jankowiaka ze Szczodrzykowa. Za
środki sołeckie i gminne zrobiono część
ulicy Ogrodowej.
Oprac. Robert Wrzesiński



ROCZNICA
Minął rok...
... od śmierci Jana Pawła II – Papieża
Polaka, naszego wielkiego duchowego
przywódcy.
Z tej okazji w kościołach, szkołach,
domach naszej gminy wspominaliśmy go,
jego drogę przez życie i „do domu Ojca”.
Odbyły się okolicznościowe nabożeństwa,
ludzie czuwali podczas całonocnych adoracji, palili znicze.
Nasza pamięć o Nim nie gaśnie.
Ważne byśmy każdego dnia, nie
tylko od święta pamiętali i wcielali w
życie słowa jakie do nas kierował.
Oto kilka cytatów z wypowiedzi
wielkiego Papieża Polaka:

Niech wspaniałe świadectwa miłości
Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu,
jakich mamy wiele w naszej historii, będą
wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia
wielkim narodowym celom. (Warszawa,
Parlament 11 czerwca 1999)

źródłem duchowej siły naszych ojców.
(Gliwice, 15 czerwca 1999)

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi! Tej ziemi. - homilia na Placu Zwycięstwa, czerwiec 1979,

Starajmy się tak postępować i tak
żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie
brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny,
pozostawiony bez opieki. (Ełk, 8
czerwca 1999)
Światu (. . .) potrzeba Bożych szaleńców, którzy będą szli
przez ziemię, jak Chrystus, jak
Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe
(. . .), którzy będą mieli odwagę
miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą. (Bydgoszcz, 7 czerwca
1999)

Człowiek jest wielki nie przez to,
co ma, nie przez to, kim jest, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi.
Człowiek nie jest tylko
sprawcą swoich czynów, ale
przez te czyny jest zarazem
w jakiś sposób “twórcą siebie samego”.

Trud pracy i dzieła przeszłych
pokoleń stanowią dla nas wyzwanie, aby w dalszym ciągu czynić
sobie ziemię poddaną, tę ziemię,
którą Stwórca nam dał w posiadanie
- dał i zadał równocześnie. (Sosnowiec, 14 czerwca 1999)

Historia uczy, że demokracja
bez wartości łatwo przemienia się
w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.
Człowieka trzeba mierzyć miarą
serca.

Trzeba pamiętać o nieustannej
wdzięczności za ten dar, jakim dla
człowieka jest drugi człowiek.

Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie
polega na tym, żeby robić, co nam
się żywnie podoba, ale na prawie
do robienia tego, co należy.
Każdy znajduje w swoim życiu
jakiś porządek praw i wartości, które
trzeba utrzymać i obronić. Obronić
dla siebie i innych.
Nie bójcie się słabości człowieka ani
jego wielkości! Człowiek zawsze jest wielkim, także w słabości.
Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na
oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny
kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!

Starajcie się odważnie dążyć do pełnej
miary społeczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!

Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania
o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to
wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!
(Zamość, 12 czerwca 1999)
Pozostańcie wierni doświadczeniu
pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem
w sercu i z modlitwą na ustach. (. . .) Zachowujcie jak skarb największy to, co było

Trzeba, aby rodzina stanęła
zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w
obronie godności każdej osoby.
Brońcie czystości obyczajów w
waszych ogniskach domowych i
społeczeństwie. (. . .) Im czystsza
będzie rodzina, tym zdrowszy
będzie naród. (Sandomierz, 12
czerwca 1999)
Za św. Pawłem proszę was, bracia
i siostry: zdrowe zasady miejcie za wzorzec
w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeżcie z pomocą Ducha
Świętego, który w was mieszka. Wnieście
go w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa
z dumą i pokorą świadków. (Kraków, 15
czerwca 1999) Opr. ŁG
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AKTUALNOŚCI

LIII Sesja RM
Na LIII sesji Rady miejskiej w Kórniku, która odbyła się 29 marca br
dowiedzieliśmy się miedzy innymi o
rozmowach w sprawie zawiązania związku międzygminnego z Zaniemyślem w
sprawie oczyszczania jezior, o rozpoczęciu (nareszcie!) prac nad budową
obwodnicy miasta w kierunku Śremu
oraz przebudowie „trasy katowickiej”.
Cenną informację jest ta o budowie dróg
serwisowych wzdłuż drogi S-11 w tym
samym czasie co sam remont a nie, jak
wstępnie zapowiadano, w późniejszym
terminie. Sławomir Hinc przedstawił
obszernie starania gminy o fundusze
pozabudżetowe (informacje te publikujemy w dalszej części tego numeru). W
wolnych głosach i wnioskach dyskutowano o tragicznym stanie dróg w całej
gminie. Poruszono także sprawę opłat za
„zajęcie pasa drogowego”, które nalicza
się także za szyldy i reklamy wiszące na
prywatnych domach. Burmistrz obiecał
uporządkować tę sprawę.
Rada po raz kolejny wystąpiła z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie przywrócenia praw
miejskich Bninowi.
Uchwałą Rady przekazano środki
finansowe z budżetu Gminy Kórnik na
następujące zadania realizowane przez
Zarząd Dróg Powiatowych:
1) budowę ronda na skrzyżowaniu drogi
powiatowej nr 2377B Gądki – Szczodrzykowo oraz drogi gminnej – ul. Szkolna w
Robakowie w kwocie 700.000 zł;
2) opracowanie projektu budowlanowykonawczego i budowę drogi powiatowej
nr 2461P – Kamionki – Borówiec – Gądki
w kwocie 70.000 zł;
3) opracowanie projektu i budowę
chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż
drogi powiatowej nr 2474P w miejscowości
Prusinowo w kwocie 90.800 zł;
4) opracowanie projektu i budowa
chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr
2474P w miejscowości Biernatki w kwocie
10.000 zł
Kolejną uchwałą przekazano 1 000 zł
na cel pomocy ofiarom katastrofy budowlanej, która miała miejsce w Katowicach
28 stycznia br.
Postanowiono również zaciągnąć w
2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczkę długoterminową na zadanie
„Oczyszczanie i poprawa stanu wód jeziora Kórnickiego poprzez napowietrzanie”
w wysokości 50.000 zł.

Duży blok uchwał dotyczył zmian w
planach zagospodarowania niektórych terenów objętych zabudową mieszkaniową,
które dopuściły budowę bezodpływowych
zbiorników, szamb na terenach gdzie w
najbliższym czasie nie planowane są inwestycje kanalizacyjne.
Radni nie zgodzili się na przystąpienie
do procedury planistycznej mającej na celu
przekształcenie kolejnych terenów na zabudowę mieszkaniową w Błażejewku.
Postanowiono wykupić teren na drogę w
okolicach ulic Krasickiegi i Mickiewicza.
Miłym akcentem było wyróżnienie
trzech sołtysów. W tym roku byli to:
Anna Plucińska z Biernatek, Henryk
Hypsior z Dziećmierowa oraz Zbigniew
Tomaszewski z Czmońca (patrz zdjęcie).
ŁG
Katalog w Internecie
Uprzejmie informuję mieszkańców
i czytelników o możliwości korzystania
z katalogu Biblioteki Publicznej w Kórniku
w sieci Internet, na stronie
www.biblioteka.kornik.pl
Katalog prezentuje książki znajdujące
się w bibliotece w Kórniku i filii w Bninie.
Jak korzystać z katalogu?
Podstawą wyszukiwania są następujące
kryteria: tytuł (dzieł, prac lub wydawnictw
ciągłych), autor dzieła, hasło przedmiotowe,
które obejmuje zagadnienia przedstawione
w danym utworze, rok wydania dzieła,
sygnatura, czyli miejsce ksiązki na półce i
wydawnictwo.
Pomocne przy wyszukiwaniach są
indeksy nazwisk (autorów lub innych odpowiedzialnych) oraz indeks haseł przedmiotowych.
Wyszukiwana informacja przedstawiona
zostanie w jednej z wybranych przez użytkownika form prezentacji. Listę formatów
otwiera tradycyjny, zgodny z Polską Normą
opis katalogowy, drugi z listy to format tech-

Uhonorowano sołtysów

niczny, który oprócz podstawowych informacji o książce, zawiera hasła obrazujące
rodzaj dzieła, zagadnienia w nim zawarte,
oraz podaje ilość egzemplarzy danego dzieła, natomiast zamawianie i rezerwowanie
informuje nas o miejscu, gdzie dana książka
się znajduje.
Po wpisaniu niezbędnych informacji
należy „kliknąć” na zakładkę <szukaj>,
a w odpowiedzi wyświetlone zostanie
„przypomnienie” o tym jaka informacja
była poszukiwana, oraz informacja o ilości znalezionych rekordów. Wyświetlone
pozycje możemy wydrukować korzystając
z zakładki <pobierz całą kolekcję> lub tylko
wybrane pozycje korzystając z zakładki
<pobierz wybrane pozycje>.
Prezentowany w Internecie katalog
biblioteczny umożliwia wszystkim mieszkańcom i czytelnikom zapoznanie się
z księgozbiorem i znalezienie poszukiwanej książki bez konieczności wychodzenia
z domu, natomiast zamówić książkę lub
zrealizować zamówienie można na miejscu
w bibliotece i filii lub telefonicznie.
Danuta Nestorowicz
Biblioteka Publiczna w Kórniku

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
kórniczanin nr 7/2006



INFORMACJE

KRÓTKO
Z POWIATU
Akcja „Przejrzysta Polska” zakończona
„Cieszy mnie fakt, że dzięki uczestnictwu
w akcji „Przejrzysta Polska” Starostwo Powiatowe w Poznaniu świadczy na rzecz obywateli
usługi na najwyższym poziomie. Nasz urząd
stał się bliższy mieszkańcom powiatu, a wyniki
podejmowanych przez nas działań są jawne
i przejrzyste” – powiedział Jan Grabkowski,
Starosta Poznański, po odebraniu dyplomu
kończącego akcję.
Powiat poznański był jednym z pierwszych
samorządów, które przystąpiły do tego programu. W ramach działań wprowadzone zostały:
Kodeks Etyczny Pracowników Starostwa,
Kodeks Etyczny Radnych, przygotowano
informator budżetowy dla mieszkańców pod
nazwą „Co do grosza, czyli budżet powiatu
poznańskiego”, prowadzone są prace nad
elektronicznym obiegiem dokumentów po to,
by relacje urzędnik – obywatel były łatwiejsze
i bardziej sprawne.
Zakończenie akcji odbyło się w siedzibie
„Gazety Wyborczej” w Warszawie 4 marca
2006 roku. Gościło tam wtedy ponad czterdziestu samorządowców z terenu naszego
województwa. Byli wśród nich przedstawiciele
z gmin: Buk, Dopiewo, Mosina, Rokietnica
i Tarnowo Podgórne. Wszyscy nagrodzeni
zostali certyfikatami akcji.
Akcja społeczna „Przejrzysta Polska” to
program skierowany do samorządów lokalnych. Jej celem było promowanie uczciwości
i skuteczności w lokalnych instytucjach.
Miała ona jednocześnie przyczynić się do
poprawy jakości życia publicznego oraz do
pobudzania aktywności obywatelskiej. Do
akcji zgłosiła się prawie jedna trzecia polskich
gmin i powiatów. Nie wszystkim udało się
jednak zrealizować postawione przed nimi
zadania. Więcej informacji na stronie:
www.przejrzystapolska.pl
Tomasz Morawski
Gabinet Starosty
85 tysięcy złotych na fortepian
dla Jacka!
Jacek Kortus, finalista XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, wystąpił niedawno z recitalem fortepianowym w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Celem koncertu, zorganizowanego
przez Jana Grabkowskiego, Starostę Poznańskiego, było zebranie jak największej kwoty na
zakup nowego fortepianu dla Jacka.
Koncert poprowadziła Daniela Kraus-Burzyńska, wicedyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, która na co dzień prowadzi
klasę młodego artysty. Wprowadziła melomanów w podniosły klimat twórczości chopinowskiej oraz opowiedziała zebranym jak rodzą się
takie talenty. Pianiście towarzyszyli promotorzy
jego talentu: ojciec Ireneusz i dziadek Marian
Kortus oraz Kazimierz Łukasik, wójt gminy
Rokietnica – również bardzo zaangażowany w
przygotowanie tego wspaniałego wydarzenia.



Jacek Kortus, uczeń Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego
w Poznaniu, zagrał utwory Fryderyka Chopina, m.in.: Nokturn c-moll op. 48 nr 1, Etiudę
c-moll op. 10 nr 12, Etiudę a-moll op. 25 nr
11, Balladę F-dur op. 38, Scherzo cis-moll op.
39, 2 mazurki op. 17: B-dur nr 1, a-moll nr 4,
Scherzo h-moll op.20, Walca As-dur op.34 nr
1, Poloneza As-dur op.53.
Interpretacja utworów Chopina wzbudziła
zachwyt publiczności i owacje na stojąco. Potem Jacek zagrał jeszcze dwa utwory na bis.
W uznaniu zasług młodego artysty przedstawiciele Banku Zachodniego WBK oraz Fundacji
Grupy TP przekazali mu czeki każdy na kwotę
20.000 zł. Prezes Spółdzielczego Banku Ludowego w Poznaniu przekazał 10.000 zł. Do
powiększenia tej kwoty przyczyniła się również licznie przybyła na koncert publiczność.
Koncert był pięknym podziękowaniem dla
wszystkich darczyńców.

Jacek Kortus, finalista XV Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina, podczas
recitalu w Auli UAM.

Dzięki obecnym na recitalu melomanom
i ludziom, którym na sercu leży rozwój talentu
Jacka, udało się zebrać około 85.000 złotych
na zakup fortepianu. Wszystkim serdecznie
dziękujemy.
Dla osób, które chciałyby wesprzeć ten
szczytny cel i pomóc w zebraniu pieniędzy na
zakup fortepianu dla Jacka podajemy numer
konta: Spółdzielczy Bank Ludowy Rokietnica 22 90 43 10 41 20 41 00 46 14 36 00 01
“Fortepian”
		
Hanna Kolanowska
Wydział Integracji Europejskiej,
Promocji i Kultury
Jacek Kortus urodził się 12.07.1988 r. w
Poznaniu. Jest laureatem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych. W 2002 roku uzyskał stypendium Fundacji
Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich „Pomoc
Młodym Talentom”. Dwukrotnie zdobył stypendium Ministra Kultury (2002 i 2005 r.). Brał udział
w festiwalach. Koncertował w kraju (Poznań,
Warszawa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Głogów, Konin, Rydzyna, Lublin) i za granicą (Kijów,
Lwów, Monachium, Berlin). W październiku
2005 roku został finalistą wyróżnionym na XV
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
im. F. Chopina w Warszawie.
W 2006 roku został uhonorowany „Medalem
Młodej Sztuki” przyznawanym młodym artystom
za wybitne osiągnięcia artystyczne a także Medalem Młodego Pozytywisty im. Hipolita Cegielskiego za osiągnięcia w pracy organicznej. Bank
Zachodni WBK ufundował Jackowi Kortusowi
Stypendium „Uśmiechy Dziecięce”*.
* Oprac. Na podstawie programu
recitalu fortepianowego J. Kortusa.

Realizacja badań profilaktycznych w gminach powiatu
poznańskiego w roku 2005
Powiat poznański w ramach realizacji
ustawowych zadań publicznych w zakresie promocji ochrony zdrowia z budżetu
powiatu w 2005 r. przeznaczył kwotę
w wysokości 300.000 zł na profilaktykę
zdrowotną.
Analiza sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu poznańskiego pod względem
liczby zgonów wskazuje, że choroby
nowotworowe stanowią drugą z kolei
przyczynę zgonów zarówno w powiecie jak
i w Wielkopolsce. Według najnowszych badań poważnym problemem jest częstość
występowania zaburzeń słuchu u dzieci
w wieku od 6 do 18 roku życia.
Wobec powyższego władze powiatu
poznańskiego, w trosce o zdrowie mieszkańców, postanowiły sfinansować badania
przesiewowe w zakresie uszkodzeń słuchu
u wszystkich dzieci w wieku 7 lat, chorób
nowotworowych przewodu pokarmowego
i wątroby (markery CEA i AFP) oraz chorób
tarczycy (hormon tarczycy TSH) u osób
w wieku 50-59 lat.
Z badań przesiewowych w zakresie
ochrony słuchu skorzystało 2461 dzieci
spośród 3172 objętych badaniami we
wszystkich szkołach na terenie powiatu,
co stanowi 78% populacji. Wyniki nieprawidłowe stwierdzono w 34 przypadkach.
W powiecie poznańskim populacja
w przedziale wiekowym 50-59 lat ogółem
stanowi 34 977 osób. Badaniami w zakresie chorób nowotworowych i chorób tarczycy objęto około 10% populacji ogółem,
co stanowi 3462 osób. Z badań skorzystały
3073 osoby, co stanowi 89% populacji
objętej badaniami.
Z przeprowadzonej analizy wyników
badań najwięcej nieprawidłowości stwierdzono:
- w zakresie chorób tarczycy w 428
przypadkach, co stanowi 13,9% w stosunku do liczby osób przebadanych,
- w zakresie chorób nowotworowych
przewodu pokarmowego - marker CEA
w 269 przypadkach, co stanowi 9,1 %
w stosunku do liczby osób przebadanych.
Wszystkie przebadane osoby otrzymały wyniki badań wraz z interpretacją.
W przypadku nieprawidłowych lub wątpliwych wyników badany został poinformowany o wskazaniach co do dalszego
postępowania.
Optymizmem napawa fakt, że tak duża
liczba osób była zainteresowana badaniami. Stwarza to nadzieję na zmianę świadomości społeczeństwa, że oprócz środków
do skutecznego zwalczania choroby
nowotworowej, istotne jest wczesne jego
wykrycie poprzez systematyczne badania.
Powiat poznański zamierza kontynuować
działania na rzecz promocji i profilaktyki
zdrowotnej.
Teresa Gromadzińska
Kierownik Zespołu Zdrowia,
Polityki Społecznej
i Osób Niepełnosprawnych
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REKLAMY

Ideal

Miejsce na Twoją reklamę

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

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)

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

Miejsce na Twoją reklamę

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

Sprzedam
dom

kupię
nieużytek
Tel. (0)601 721 781

w
Szczodrzykowie
-Osiedle

Tel. 604 11 99 64

Borówiec, ul. Poznańska 83

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

JEST FINAŁ!

W ostatnich numerach naszego
Co najważniejsze – w tym temacie
pisma mieli Państwo okazje śledzić nawet rodzice powinni przyznać mi
burzliwą dyskusję na temat dowozu rację – kadra nauczycielska z Mosiny
dzieci niepełnosprawnych do szkół. wydaje się być profesjonalna i w pełni
Kolejny etap tej dyskusji miał miejsce w zaangażowana w pracę. Obecni podczas
3 kwietnia, gdy liczna grupa rodziców, wizytacji fachowcy pozytywnie ocenili tę
radni i urzędnicy wybrali się do szkoły placówkę.
specjalnej w Mosinie, by poznać jej doZdaniem rodziców warunki lokalobre i złe strony. Po wyjeździe w sali Rady we nie dorównują tym, jakie posiadają
Miejskiej w Bninie doszło do dyskusji nad placówki, w których uczą się ich dzieci
tym problemem.
obecnie. Niewątpliwie jednak miejsce dla
Jasna wydaje się być przyczyna całej dzieci jest – dla nowych dzieci można
sprawy. Trudno nazwać ową przyczynę zaadaptować parterową kondygnację
błędem – wręcz przeciwnie, można jednego z budynków, a poza tym właśnie
powiedzieć, że przed kilku laty ktoś zde- trwa modernizacja budynku w Puszczycydował się zrobić więcej niż musiał, by kowie (jeszcze bliżej Kórnika), gdzie za
wyjść na przeciw potrzebom dzieci.
zagwarantowane pieniądze Starostwa
Wtedy dowóz dotyczył kilku osób Powiatowego ma powstać niebawem
- łatwo i za niewielkie pieniądze można nowoczesny obiekt.
było dowozić je do dowolnie (na podCo zrobić w tej trudnej sytuacji?
stawie orzeczeń z poradni) wybranej Pozostawienie sprawy bez zmian spoprzez rodziców szkoły. I wożono dzieci woduje spiętrzenie się problemu w przygdzie chcieli rodzice, mimo, że przepisy szłości i stratę trudnych do obliczenia,
wskazują, iż obowiązek gminy ogranicza dużych sum pieniędzy. Idealnie byłoby
się do dowozu do najbliższej placówki gdybyśmy mieli placówkę jak najlepszą
dostarczającej daną formę nauczania.
i jak najbliżej, jednak na przykład budoZ roku na rok dzieci wymagających wa takiej w Kórniku to finansowo sfera
dowozu przybywało. Z roku na rok rosły marzeń.
koszty dowozu. Obecnie z kilkunastu
Rodzice wydają się zdawać sprawę
miejsc w gminie wozi się ponad 20 dzie- z tego, iż gmina ma poważny problem.
ci do 10 placówek rozrzuconych po ca- Z drugiej strony, mimo iż padały z ich
łym Poznaniu. Koszty rosną. Mimo, że ust propozycje, by docelowo za kilka lat
w tym roku znów poważnie zwiększono nowe dzieci wozić do Mosiny, a teraz
sumę na dowozy, już wiadomo, że tych zmniejszyć ilość placówek w Poznaniu,
pieniędzy nie starczy. Paliwo drożeje, to w większości przypadków widać, iż
dzieci objętych dowozem przypusz- dopuszczają taką sytuację tylko w wyczalnie w przyszłości będzie jeszcze padku, gdy ich placówka będzie wśród
więcej... Coś
wybranych
trzeba z tym
do dalszezrobić – bugo dowozu.
dżet nie jest
Urzędnicy nie
nieograniczomają prawa
ny, a kontrole
proponować
zewnętrzne
rodzicom wyurzędu, jak
boru konkretchoćby trwanej placówki.
jąca obecZgodnie z
nie kontrola
prawem mogą
RIO mogłytylko przedby zarzucić
stawić ofertę
urzędnikom i Swoją placówkę prezentuje
szkół powiaradnym mar- Pani Dyrektor szkoły w Mosinie
tu i warunki
notrawstwo
dowozu do
publicznych pieniędzy. Poza tym dzie- najbliższej placówki, bądź porozumieć
ci teraz spędzają w autobusie czasem się z rodzicem co do zwrotu kosztów
kilka godzin a dowożenie do 2 miejsc przejazdu środkami komunikacji publiczw Mosinie (lub w przyszłości do Pusz- nej. Jeśli rodzic zdecyduje się dowozić
czykowa) znacznie zmniejszy czas i do innej szkoły, do której gmina nie
koszty dojazdu.
zdecyduje się dowozić lub nie zawrze
To smutne, ale sytuacja, w której porozumienia z gminą przejmuje na
ktoś, kilka lat temu chciał zrobić coś siebie obowiązek dowozu– ale wielu na
dobrego, wykraczającego poza kompe- to nie stać.
tencje gminy doprowadziła do sytuacji,
Dyskusja po wizytacji w Mosinie była
w której dziś komuś trzeba przywilej okazją do szczerych wypowiedzi z obu
dowozu do dowolnie wybranej szkoły stron, i choć nie wypracowano jakiegoś
odebrać.
cudownego rozwiązania, które wszystWizyta w szkole w Mosinie wykazał, kich mogłoby zadowolić, to jednak jest
że szkoła ta ma potencjał, by przyjąć pewne, że kolejne rozmowy na ten temat
większość (jeśli nie wszystkie) z kórni- i nieuniknione rozstrzygnięcia będą pockich dzieci niepełnosprawnych.
dejmowane świadomie. ŁG

Teresa Kowalska – uczennica V klasy SP nr 1 w Kórniku doszła do finału
IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Adama Mickiewicza. Eliminacje
finałowe odbędą się 20 i 21 kwietnia 2006r.
w Muzeum im. Adama Mickiewicza
w Śmiełowie. Gratulujemy. Ewa Szybiak
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Wystawy
– Zamek Kórnicki
„Grafika po 1945 r.
w zbiorach
Biblioteki Kórnickiej”
termin: 14 kwietnia do 19
maja br.
miejsce: oficyna
„Klaudynówka”
Wystawa prac Emilii
Domańskiej:
„Akwarele i tkaniny”
termin: 28 maja do 31
sierpnia br.
miejsce: oficyna
„Klaudynówka”

Do parku NADAL
za darmo!
Urząd Miejski w Kórniku po raz kolejny
dofinansował utrzymanie kórnickiego parku.
Dzięki umowie i przekazaniu 20 tys. zł.
Instytutowi Dendrologii PAN mieszkańcy
naszej gminy mogą w sezonie (marzec
– listopad od 9:00 do 18:00) bezpłatnie
wchodzić do parku wraz z osobą towarzyszącą. Wystarczy pójść do parku z dowodem tożsamości, pobrać na jego podstawie
specjalną „kartę wstępu”. Zapraszamy
do spacerów po przepięknym parku! ŁG



AKTUALNOŚCI

Kronika kryminalna
Zdarzenia na terenie gminy Kórnik w okresie
od dnia 20.03.2006 r. do 02.04.2006 r.
1. w dniu 21.03.2006 r. funkcjonariusze Ogniwa Prewencji zatrzymali na ulicy Średzkiej w Kórniku nietrzeźwego kierującego
samochodem marki OPEL Kadett,
2. tego samego dnia tut. komisariat powiadomiono o kradzieży przewodów
instalacji elektrycznej ze znajdującego
się w budowie domu w m. Kamionki,
3. w dniu 26.03.2006 r. mieszkaniec Błażejewa powiadomił o uszkodzeniu mienia
na terenie jego posesji,
4. w dniu 29.03.2006 r. mieszkaniec Kostrzyna powiadomił o kradzieży z włamaniem do będącego w budowie domu w
Borówcu, skąd sprawcy dokonali kradzieży przewodów instalacji elektrycznej,
5. w tym samym dniu kontrolerzy firmy
„Trans-kontrol” ujawnili fakt posłużenia
się sfałszowaną legitymacją rencisty
przez pasażera autobusu linii „NB”,
6. w dniu 31.03.2006 r. funkcjonariusze
Ogniwa Prewencji zatrzymali w Radzewie
nietrzeźwego kierującego ciągnikiem rolniczym,

7. również w dniu 31.03.2006 r.
mieszkaniec Kórnika powiadomił o dokonanej kradzieży z włamaniem do mieszkania. Na miejscu ustalono, że sprawcy
włamali się do trzech mieszkań w jednym
z bloków przy ul. Staszica w Kórniku,
8. w dniu 2.04.2006 r. mieszkaniec Poznania powiadomił o kradzieży przewodów
instalacji elektrycznej z terenu budowy
domu w Kamionkach,
W okresie od dnia 20.03.2006 r. do dnia
02.04.2006 r. na terenie gminy Kórnik funkcjonariusze tut. KP obsługiwali nw. kolizje
drogowe:
1. 21.03.2006 r. – Gądki, ul. Poznańska – kierujący samochodem marki AUDI podczas
nieprawidłowego manewru cofania uderzył
w bok naczepy ciągnika siodłowego,
2. 23.03.2006 r. – Koninko, skrzyżowanie
ul. Lazurowej z ul. Radiową – kierujący
samochodem ciężarowym marki Mercedes w wyniku nieprawidłowego manewru
wyprzedzania doprowadził do zderzenia
z prawidłowo jadącym samochodem
marki RENAULT Scenic,

Strażacy w akcji

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Ewa Spławska

Kórniccy strażacy w ostatnim okresie
wyjeżdżali kilka razy do akcji.

ul. Poznańska 14, Kamionki
tel./fax: 061 897 10 56, tel. kom. 0605 106 052

• 24 marca gasili pożar trawy na torowisku w Pierzchnie.

• prawo cywilne
• prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
• prawo gospodarcze
• nieruchomości
• windykacja należności

• 25marca zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca w Gądkach.
• Podobną akcję mieli 27 marca, kiedy
śmigłowiec przyleciał po chore dziecko do
Borówca.
• 30 marca strażacy zabezpieczali miejsce kolizji drogowej w Szczodrzykowie.
W tym samym dniu pojechali do fałszywego alarmu do Borówca. Ktoś zawiadomił,
że pali się świetlica, co okazało się być
nieprawdą.
• 31 marca strażacy zabezpieczali miejsce wypadku w Skrzynkach. RW
W naszym gronie powitaliśmy milusińskich
urodzonych w miesiącu lutym 2006r.
1. Wróbel Aleksandra urodzona w Śremie,
zamieszkała w Konarskim
2. Pawlak Zuzanna urodzona w Śremie,
zamieszkała w Szczodrzykowie
3. Niemier Zofia urodzona w Śremie, zamieszkała w Kórniku
4. Gubański Wojciech urodzony w Śremie,
zamieszkały w Dziećmierowie
5. Szymaniak Szymon urodzony w Śremie,
zamieszkały w Kórniku
6. Majchrzycki Oskar urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Żernikach
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3. 24.03.2006 r. – Kórnik, Pl. Niepodległości
– kierujący samochodem marki RENAULT Kangoo podczas manewru cofania nie zachował należytej ostrożności i
uderzył w prawidłowo jadący samochód
marki FORD Orion,
4. 24.03.2006 r. – Kórnik, ul. Poznańska –
kierująca samochodem marki Mercedes
nie dostosowała prędkości do warunków
na drodze i uderzyła w tył samochodu
marki FORD Mondeo,
5. 27.03.2006 r. – Czołowo, droga nr 431
– kierujący samochodem marki OPEL
Vectra podczas wykonywania nieprawidłowego manewru wyprzedzania doprowadził do zderzenia z samochodem
marki Opel Omega,
6. 30.03.2006 r. – Szczodrzykowo, ul.
Poznańska a Dworcowa – kierujący samochodem marki Ford Mondeo podczas
wykonywania manewru skrętu w lewo nie
udzielił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym
samochodem marki FIAT Punto,
7. 31.03.2006 r. – Czołowo, parking – kierujący zestawem ciężarowym podczas
wykonywania nieprawidłowego manewru
cofania naczepą uszkodził stojące na
parkingu pojazdy: Fiat Punto, Fiat Panda
i Daewoo Tico. Opr KP Kórnik

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

Niemier Pelagia lat 82 z Czmońca
Karalus Helena lat 76 z Kórnika
Kromska Ludwika lat 54 z Kórnika
Kalisz Maria lat 74 z Dachowy
Dubert Janina lat 62 z Jaryszek

7. Wątroba Wiktoria urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kórniku
8. Bonecka Zuzanna urodzona w Śremie,
zamieszkała w Czmoniu
9. Grypczyńska Sandra urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Kórniku
10. Bartoszak Marcin urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
11. Szafran Dominika urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Gądkach
12. Kupczyk Martyna urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Borówcu
13. Dyjeta Amelia urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kórniku
14. Płocińska Maria urodzona w Poznaniu,

6. Bartkowiak Kazimiera lat 66 z Celestynowa
7. Sadowska Stefania lat 69 z Kórnika
8. Kończalik Czesława lat 84 z Dachowy
9. Jankowski Stanisław lat 62 z Koninka
10. Szuba Kazimiera lat 60 z Gądek
11. Król Maria lat 79 z Runowa
Opr. Janina Nowicka
zamieszkała w Kórniku
15. Fluder Jakub urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Robakowie
16. Skibiński Nikodem urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
17. Staśkiewicz Sandra urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kórniku
18. Grześkowiak Jan urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
19. Dopierała Jakub urodzony we Wrześni,
zamieszkały w Kórniku
20. Kellner Sonia urodzona w Śremie,
zamieszkała w Kórniku
Opr. Janina Nowicka
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Z SESJI NAUKOWEJ

NIE MA REWITALIZACJI BEZ DEMOKRACJI

Prezentujemy Państwu pierwsze dwa spośród referatów wygłoszonych podczas sesji
naukowej zorganizowanej 18-go marca przez
PTPN w Poznaniu, a dotyczącej zagrożeń i
szans Kórnika jako perły turystyki wielkopolskiej. Warto przeczytać uważnie poniższy tekst
Andreasa Billerta by dowiedzieć się jak powinno
wyglądać planowanie przestrzenne i jak ważny
w nim jest udział całej społeczności naszego
miasta. Na kolejniej stronie publikujemy referat Stefana Wojciechowskiego, kierującego
Komisją Urbanistyczną w naszej Gminie, a
tym samym osoby współodpowiedzialnej za
planowanie przestrzenne. Referat ten wywołał
wiele skrajnych opinii. Na pewno mówi wiele
o zagrożeniach i będzie przyczynkiem do dogłębnej dyskusji na omawiany temat. ŁG
Nowoczesne zintegrowane planowanie
rozwoju lokalnego miasta
jako dialog społeczno – polityczny
i pole realizacji społeczeństwa
obywatelskiego

Kiedy chcemy wybudować coś nowego tam,
gdzie dotąd była łąka albo pole, potrzebujemy
uprawomocnienia takich działań. Potrzebujemy
planu, który da nam zarówno prawo budowania,
jak i określi, jak je wolno realizować.
Takim aktem prawnym jest plan miejscowy. Jest to więc prawo regulujące nową
zabudowę.
Co zrobić, kiedy chcemy naprawić to, co już
istnieje ale jest zepsute, zniszczone lub zdegradowane, a co wypełnione jest ludźmi – ludźmi
zadowolonymi i niezadowolonymi, starymi i
młodymi, biednymi i zasobnymi, pracującymi
i bezrobotnymi?
W pierwszym wypadku działamy „ilościowo”, czyli tworzymy coś nowego, w drugim
„jakościowo” – poprawiamy to co nam nie
odpowiada, aby było lepsze, piękniejsze i
wygodniejsze. Nic nam jednak nie pomogą
pięknie odnowione domy, w których żyją ludzie
nieszczęśliwi. Więc i tych trzeba „naprawić”.
Takie działania nazywamy rewitalizacją – jakościowym rozwojem miasta. Rozwojem nie
„na zewnątrz” ale „do środka”. Tu niczego nie
zdziałamy planem miejscowym. Tu trzeba
planować inaczej.
Przede wszystkim planować z ludźmi,
których trzeba słuchać, z którymi trzeba się
porozumieć i których interesy trzeba zrozumieć
oraz uwzględnić. Dla realizacji takich celów
służy planowanie jakościowego rozwoju i rewitalizacji miasta za pomocą zintegrowanych
planów rozwoju lokalnego. Takie planowanie to
nie akt prawny, to nie plan narysowany przez
urbanistę w języku trudno zrozumiałym dla
przeciętnego obywatela, cichcem wyłożony a
potem realizowany ku zaskoczeniu i przy protestach społeczeństwa. To proces porozumienia
między miastem, mieszkańcami i planistami.
To konsensus i kompromis wynegocjowany
między wieloma grupami interesów społecznych, oparty o wyważenie racji jednostek, grup
i interesu publicznego. To wspólny plan, plan
akceptowany i dlatego dobry. Czy wynik takiego uspołecznionego procesu planistycznego
wymaga zabezpieczenia prawem, nie jest już
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potem tak bardzo istotne, chociaż niejednokrotnie potrzebne. Akt prawny kończy proces planistyczny, jest jego ostatecznym zatwierdzeniem,
zatwierdzeniem procesu konsultacji i negocjacji
– a nie dziełem polityków i specjalistów.
Taki plan, to plan kształtu jakościowego rozwoju tak przestrzeni, jak i społeczności lokalnej.
Musi łączyć w sobie i skutecznie uzgadniać
KLASYCZNY PROCES PLANISTYCZNY
JAKO AKT PRAWNY PRZY OGRANICZONEJ
PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
AKTORZY (UCZESTNICY):
ADMINISTRACJA – INICJUJE
URBANISCI – SPORZADZAJĄ
POLITYCY - UCHWALAJĄ

PLAN
MIEJSCOWY

SPOŁECZENSTWO:
WYŁOZENIE
WNIOSKI - PROTESTY

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU
LOKALNEGOJAKO PROCES DIALOGU
SPOŁECZNEGO
ADMINISTRACJA: INICJUJE – UCZESTNICZY - KOORDYNUJE
URBANISCI - ADMINSTRACJA
- SPOŁECZNOSC LOKALNA:
PLANUJA

ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU
LOKALNEGO

POLITYKA: UCHWALA
PLAN JAKO PROGRAM KROCZĄCY

KONSENSUS

SPOŁECZNE GRUPY

ADMINISTRACJA

PLANOWANIE
JAKO PROCES
DIALOGU I NEGOCJACJI

POLITYCY

ZEWNETRZNI

problemy urbanistyczne, konserwatorskie,
ekologiczne, architektoniczne, społeczne i ekonomiczne. Proces jego powstawania to długi,
trudny ale konieczny slalom między bramkami
wielorakich i złożonych interesów przestrzeni
materialnej i społecznej. Na górze takiego planu, widnieje napis: Nic o nas bez nas!
Zintegrowane i szeroko uspołecznione
planowanie rozwoju lokalnego, jako rozwoju
jakościowego przestrzeni i społeczeństwa,
wypierało od początku lat 70-tych XX wieku
w Europie monopol planistyczny polityków i
urbanistów – techników prowadząc sukcesywnie do demokratyzacji planowania miasta.

Równocześnie, od realizowania jego rozwoju
ekstensywnego do jakościowego jego przekształcania i rewitalizacji. Z takich procesów
planowania wyrastały też zręby nowoczesnego
społeczeństwa obywatelskiego.
Władza polityczna zrozumiała, że w dzisiejszych czasach jej moc jest ograniczona,
gdyż nie jest w stanie rządzić globalizującymi
się procesami gospodarczymi. Społeczeństwo
z kolei zrozumiało, że kiedy tylko wysuwa
roszczenia i oczekiwania wobec polityki, samo
się zniewala i oddaje jej swą obywatelską
suwerenność. Dlatego istotnym współautorem
nowego planowania, skierowanego na odnowę
jakości przestrzennej i społeczno – ekonomicznej miasta, musi być właśnie ono. Proces
planowania musi ujawnić, jaki jest zakres
odpowiedzialności i kompetencji sektora publicznego, a jakie są pola działania społecznych
grup interesów i jakie konflikty tych interesów
muszą być negocjowane i jakie kompromisy
służyć ich pokonywaniu. Dopiero wówczas,
kiedy wiadomo co, kto i jak, można mówić
również o tym jakimi środkami finansowymi
i czyim wysiłkiem postawione zadania możliwe
są do zrealizowania.
Epoka uprzemysłowienia, budowy fabryk
i osiedli, epoka znacznego wzrostu demograficznego, jasnych interesów społecznych
i decyzyjnej mocy polityki minęła.
Wraz z nią mijała w Europie epoka odgórnego „wymyślania miasta na nowo”. Zmieniało
to wszystko również styl realizowania władzy.
Osłabiona polityka, znajduje dziś swego największego sojusznika w aktywnym i świadomym społeczeństwie obywatelskim. Wraz z nim
musi podjąć wezwanie płynące z nowej sytuacji
społeczno – ekonomicznej epoki globalizacji.
Politycy i społeczność stoją dziś po tej samej
stronie barykady. Z jej drugiej strony – możliwe
do pozyskania ekonomiczne potencjały rozwojowe. Polityka, wspólnie ze społeczeństwem
musi obecnie budować i odtwarzać jakości
lokalne, aby je pozyskać, równocześnie oceniając ich wartość i stosowność dla pożądanego
rozwoju tych jakości, aby do miast przyszło
to, co pożądane i pożyteczne, a nie to, co dla
rozwoju lokalnego niszczycielskie i nietrwałe.
Otwierać trzeba bramy miast na wartości o wysokiej jakości, służące dalszemu ich rozwojowi.
Miasta nie dbające o to, szeroko otwierają swe
bramy na taniość, lichych błyskotek, realizację
sprzecznych z ich tradycją interesów i destrukcję swych wartości. Polityka musi przejść od
decydenckiego rządzenia społeczeństwem do
inicjowania, zabezpieczania i koordynacji negocjacyjnych procesów porozumień społecznych.
Nie może już sama wymyślać miasta na nowo,
ale sprzyjać realizowaniu rozwoju przestrzennego i społeczno – ekonomicznego w oparciu o
samorządność społeczną. Ta z kolei opierać się
musi o solidarność i sprawiedliwe wyważenie
interesów indywidualnych i grupowych z jednej
a interesu publicznego z drugiej. Osiągnięcia
tego nie są w stanie zapewnić paragrafy, ale
dialog – wewnętrzny dialog społeczny i dialog
społeczeństwa z obszarem politycznym. Polityka samotna, to polityka zła. Społeczeństwo
egoistycznych interesów, to społeczeństwo
asocjalne.
(ciąg dalszy na str. 12)
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PLANOWANIE
PRZESTRZENNE
W GMINIE KÓRNIK
Wypowiedź na sesji popularno-naukowej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w dniu 18 marca 2006r, skrót.
Status, jakość, charakter
miejsca
Kórnik jest miejscem szczególnym
na świecie. Jeziora, lasy, zabytki, sławni
mieszkańcy.
Gmina ma 186 km2 i mieszka tutaj 15
900 mieszkańców. Jej wizerunek i charakter
stawiają ją na wysokiej pozycji w stosunku
do innych gmin województwa. Bierze się to
z dwóch powodów:
- sąsiedztwa z Poznaniem, położenia
w strefie powiatu poznańskiego, w strefie
aglomeracji miejskiej obszaru metropolitalnego,
- bogactwa w zabytki architektury
i archeologii, bogactwa w dobra natury,
historii, kultury, nauki a także licznych imprez, koncertów i uroczystości, wszystko
pod patronatem dobrotliwego fantomu
- Białej Damy.
Ile się dzieje w Kórniku we wszystkich
sferach, jak intensywne jest życie gminy
niech świadczy wypowiedź v-burmistrza
Hieronima Urbanka, mieszkańca Śremu,
który powiedział, że pod względem tempa wydarzeń Śrem przy Kórniku wypada
blado.
Kondycja planowania przestrzennego
Według badań, porównań i ocen, według specjalistów, autorytetów polskich i
zagranicznych dziedzina planowania urbanistycznego i kształtowania przestrzeni
znajduje się w Polsce w głębokim kryzysie
z trwałą niestety tendencją do pogarszania
się. W Kórniku podobnie jest jak w innych
gminach, ale z powodu dużej działalności
inwestycyjnej, w Kórniku tym bardziej
dzieje się źle i tym więcej pozostaje do
życzenia.
Niezorientowanych można zaskoczyć
stwierdzeniem, że w naszej kolejnej
Rzeczpospolitej kondycja urbanistyki i stan
przestrzeni niewiele zależy od architektów
i urbanistów, zależy natomiast od ...polityków. Rola urbanisty ogranicza się do
narysowania tego, co mu nakaże polityk;
wójt, burmistrz czy prezydent miasta, gdyż
właśnie oni prowadzą politykę przestrzenną
a według ustawy o planowaniu przestrzennym to oni wykonują plany urbanistyczne.
Ocena projektowania przestrzennego
jest taka, jaka jest ocena rodzimej polityki
i rodzimych polityków. W pewnym dużym
mieście prezydent powiedział, że sam jest
urbanistą i najlepiej wie jak projektować.
Urbanistyka to nauka
społeczna, tymczasem:
W dawnych czasach - pomijając
ustrojowe patologie - w planowaniu i
urbanistyce panowała wzorowa organi-
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zacja a przestrzeń cieszyła się porządkiem i ładem. Dzisiaj obserwujemy przestrzenny chaos, degradację krajobrazu
a gospodarkę ziemią określamy jako
rabunkową. Urbanistyką zajmowali się
wtedy doskonali praktycy z państwowego
sektora projektowego a nastawieni byli
oni na świadczenie interesu publicznego. Sztuka urbanistyczna stała wysoko,
była przedmiotem zazdrości urbanistów
z innych stron. Dzisiaj przedsiębiorstwa
projektowe są nastawione na produkcję
i zysk, od projektantów wymaga się spełnienia procedur prawnych, kwalifikacje
zawodowe nie liczą się. Plany nastawione są na korzyść właścicieli ziemi,
biznesmenów i deweloperów, interes
publiczny permanentnie, dotkliwie jest
pomijany.
My architekci starszego pokolenia
wychowani w poczuciu tworzenia dla
dobra publicznego doznaliśmy szoku jaki
spowodowała zmiana ustrojowa. Walczyliśmy o wolność, demokrację i godność
ludzką, tymczasem przywileje zdobyła
prywata i biznes z ewidentną szkodą dla
interesu przestrzeni kraju i jej mieszkańców. Między biznesem a polityką istnieje
niestety pobratymczy sojusz. Znamy to
dobrze z telewizora.
W Kórniku
W Kórniku zawsze obowiązywał rzetelny, profesjonalny plan ogólny. Od czasu
jednak zmiany ustrojowej samorząd w
Kórniku beztrosko uchwalał plany miejscowe na coraz to nowe enklawy. Plany
nie były robione z myślą o potrzebach
gminy, ale na życzenie rolników sprzedających grunty, pośredników i spekulantów
oraz deweloperów budujących osiedla.
Plany nie ujmowały przestrzeni kompleksowo, najczęściej były robione na jedno
pole wzdłuż którego prowadziła droga z
parcelami po obu stronach. W ten sposób
szybko sparcelowano ogromne obszary, ale pierwsze pod nożem wesołych
przemian padły tereny najbardziej cenne
– otuliny lasów, brzegi wód i cieków wodnych, tereny przyrodniczo i krajobrazowo
dotąd pieczołowicie chronione. Borówiec,
Kamionki, Szczytniki czy Robakowo
przedstawiają dzisiaj krajobraz po bitwie,
chaos i bezład architektury, brak dróg,
brak przestrzeni publicznych, brak infra i
superstruktury, prócz niektórych owszem
udanych obiektów całość to przygnębiająca, totalna degradacja przestrzeni. To
samo dotyczy innych miejscowości w
gminie, dotyczy zwłaszcza „obszaru chronionego krajobrazu” dzieła profesorów:
Steckiego, Siweckiego, i Krawiarza, jakim
jest pasmo jezior kórnickich, dolina Głuszynki i dolina Kopli. Pasmo chronionego
krajobrazu jako rezerwat ekologiczny
winno podlegać szczególnej ochronie,
nie może tu być innej materii jak woda i
trzcina i łąki i lasy. Tymczasem obszar ten
bezdusznie i nieodwracalnie anektowany
jest pod parcelację i zabudowę. Kórnik,
perła kultury i krajobrazu doświadczają
niepowetowanej, ciągle powiększającej
się straty.

Kalkulacja, bilans i polityka
przestrzenna
Rabunkowa parcelacja odbywała się za
przyzwoleniem a nawet aplauzem samorządów gminnych wszystkich kadencji, które w
parcelacji widziały zysk dla budżetu: rentę
planistyczną, rentę adjaceńską, podatek od
nieruchomości. Wyższy budżet to wyższe
dochody, więcej pieniędzy na potrzeby gminy, większa swoboda gospodarowania, ale
i coraz wyższe koszty, bo nowe tereny należy uzbrajać i utrzymywać. W ten sposób
nakręca się spirala kosztów, które należy
ciągle alimentować.
W gminach obowiązywała odgórna,
urzędowa doktryna polityczna, że im więcej
terenów przeznacza się na inwestycje, tym
wyższy jest wzrost gospodarczy, wyższy
dochód brutto na mieszkańca i niższe
bezrobocie.
Władze w gminach nie miały lepszego
pomysłu na pomnażanie dochodu jak przeznaczanie nowych gruntów pod zabudowę,
jak przygotowanie ogromnych połaci dla
inwestorów strategicznych, jak sprzedaż
gruntów własnych gminy, miast chronić je
na cele publiczne.
Nikt nie kalkuluje realnych kosztów
uzbrojenia i eksploatacji osiedli, nie kalkuluje
kosztów zaludnienia, bałaganu jaki fabrykują
ludzie, kłopotów jakie generują nowi nie zintegrowani z gminą mieszkańcy, nikt nie liczy
strat spowodowanych przez niedokończone
budowy przemysłowe, czy zbankrutowane
przedsiębiorstwa, co okupują grunt a nie
płacą podatków i tych przedsiębiorstw, które
należy dotować by nie upadły.
(ciąg dalszy ze str. 11)
Zintegrowane, uspołecznione procesy
planistyczne zastępują dziś w Europie epokę
planów, wżerających się w coraz to nowe
obszary natury i chaotyzujących przestrzeń.
Realizowane są pod hasłem recyclingu
tradycyjnych przestrzeni miasta, ostrożnego
i rozważnego korzystania z zasobów gruntowych, opartych o zasadę zrównoważonego
i trwałego rozwoju. Odnosi się ona zarówno do
rozwoju przestrzeni, jak i do rozwoju społeczno
– ekonomicznego. Kiedy kilka lat temu zeuropeizowano w tym duchu niemiecką ustawę
o planowaniu przestrzennym, tak określono cel
i zasady planowania miast:
„Planowanie przestrzenne służy uporządkowanemu rozwojowi miasta i użytkowaniu gruntów,
opartych o zasadę realizacji interesu publicznego
i ich społecznie sprawiedliwego użytkowania.
Planowanie ma się przyczyniać do zabezpieczenia takich warunków środowiskowych, które
umożliwiają realizację godności ludzkiej, ochronę
i rozwój bytowych podstaw człowieka”.
„Społeczność winna być możliwie jak najwcześniej poinformowana o celach planowania.
W planach ukazać należy zróżnicowane alternatywy i możliwości rozwiązań. Należy je prezentować publicznie i zabezpieczyć społeczeństwu
możliwość wypowiadanie swej opinii.”
Realizowanie rozwoju miasta nieuspołecznionym systemem planów miejscowych,
prowadzi do aspołecznej i nieekologicznej
polityki degradacji miast. Tym samym do ich
zamknięcia na jakościowy rozwój.
Andreas Billert
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Z SESJI NAUKOWEJ / INFORMACJE
W Kórniku nikt nie policzył strat najpoważniejszych, nieodwracalnych, tych
niematerialnych, które poniosła gmina na jej
statusie zielonym i przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym. Niegdyś atrakcyjna
pod każdym względem, dzisiaj kórnicka
ziemia to patologiczny przykład subkultur
południowych, totalnie zabudowany teren,
kiepska katalogowa architektura anonimowych sypialni, krajobraz blaszanego przemysłu, pędzących tirów, tirówek, hałasu,
zapachów, spalin i zanieczyszczeń.
Chcemy mieć tutaj Tarnowo
Podgórne czy Puszczykowo?
Gdzie tutaj mówić o nobliwym, rezydencjalnym mieście-ogrodzie, o klasie, o
szansach, o perspektywach, atrakcjach
kultury, atrakcjach przyrody, o turystyce, o
pozytywnej promocji i miasta i gminy, gdy
grozi mu realna klęska zdławienia poprzez
bezduszną, kapitalistyczną urbanizację.
Euforyczna piosenka braci Golec zatruła
serca i umysły ludzi.
Rozpędzonego mamuta nie sposób
zatrzymać, proces degradowania terytorium
gminy trwa. Z trwogą obserwujemy bezładnie zabudowany Bnin, Błażejewo, Mościennicę, i inne miejscowości, buntujemy się na
osiedla pod lasem, fabryki na środku pola,
byle gdzie, w dolinkach rzecznych, przy
szosach, wśród mieszkaniówki, buntujemy
się na szczelnie obudowane jeziora, kiczem
blokowane przesmyki wód.
Wykroczeniem jest budowanie wzdłuż
tras przelotowych. Obudowana szosa staje się ulicą, nie ma chodnika, nie można
sprawnie poruszać się, nie można wygodnie mieszkać z powodu hałasu i spalin.
Dzieci są w ciągłym niebezpieczeństwie. A
gmina zmuszona jest budować nową sieć
dróg międzymiastowych. Już permanentnie
obudowywana Trasa Katowicka w najbliższych planach ma dodatkowo otrzymać
elegancką oprawę w postaci przemysłu,
składów i magazynów. To samo grozi nie
powstałej jeszcze a już poświęconej przemysłowi obwodnicy południowej. Brawo dla
panoramy miasta turystycznego.
Dramatem rolniczej, zielonej gminy są
ogrodzenia. W Kórniku nie tylko parcele są
ogradzane, grodzone są lasy, grodzone są

Pomoc od Fundacji
Zakłady Kórnickie
Informowaliśmy Państwa miesiąc temu,
że jedną z organizacji pożytku publicznego
jaką możemy wspomóc jednym procentem
swoich dochodów jest Fundacja Zakłady
Kórnickie.
Jak można się dowiedzieć na stronie
internetowej tej organizacji (www.fzk.pl)
również sama fundacja wspomaga cenne
inicjatywy, zgodne z duchem wyznaczonych
w statucie celów.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne,
osoby fizyczne mogą starać się o dofinansowanie dla swoich zadań i projektów.
Zarząd Fundacji przyjmuje wnioski
w terminie do dnia 30 kwietnia oraz 30
października każdego roku. Wnioski, które
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sady, grodzone są pola, otwarte przestrzenie dla zwierzyny leśnej i polnej, w Kórniku
opłotowano Zwierzyniec, w Bninie południową część miasta w Trzykolnych Młynach i
Czmońcu prywatne lasy. Prawdziwą klęską
są ogrodzenia z prefabrykatów.
Przepiękny krajobrazowo klin między
koleją a trasą Katowicką w Koninku i Gądkach ma być przekształcony dla centrum
logistyczne z halami większymi niż rynek
w Kórniku. Budżet gminy podniesie się,
owszem przybędzie miejsc pracy dla komputerów i wózków widłowych. Kórnik stanie
się ogromną hurtownia obcych towarów.
Centrum odwiedzi codziennie setki pojazdów, część z nich pojedzie przez Kórnik i
Bnin. Czy ktoś policzył koszty społeczne?
Proces destrukcji przestrzennej, pejzażu
miasta i oblicza gminy trwa nieprzerwanie,
lecz pełna destrukcja przestrzeni objawi
się, gdy przedsięwzięcia, które są dotąd w
zamysłach czy na papierze pojawią się w
krajobrazie. W oczekiwaniu na uchwalenie
znajdują się następne plany, w szufladach
są wnioski o nowe parcelacje. W Puszczykowie metr ziemi kosztuje 200 złotych
i nie ma działek. A kto chce się osiedlić w
Tarnowie Podgórnym?
Memento
Matka Ziemia, której zawdzięczamy
wszystko co mamy i czym jesteśmy, jest
przez nas bezlitośnie deptana i eksploatowana. Dla zysku, pieniędzy, dla zwykłej
pychy, potrzebnie czy niekoniecznie wyrywa się ziemi ogromne obszary, bezkarnie
zaśmieca się ją i dewastuje. Czy Bóg dając
człowiekowi życie i wolną, nieprzymuszoną wolę oraz błogosławieństwo na drogę
„rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię
poddaną” podejrzewał, że człowiek w swojej pazerności zagarnie ją całą dla siebie,
zamknie, ogrodzi i zabuduje?
Toteż należy też stanowczo założyć, że
ziemia, przestrzenie krajobrazowe otwarte i
wolne mimo, że mają swych katastralnych
posiadaczy właściwie należą do wszystkich
mieszkańców globu; do zwierząt, do ludzi,
miejscowych i obcych, wędrownych ptaków,
niedzielnych spacerowiczów i zwykłych
włóczęgów. Grunt, pole, parcela ma owszem
swego właściciela, ale już nadbudowa,
wpłynęły do Fundacji w terminie do dnia
30 kwietnia Zarząd będzie rozpoznawał
nie później niż do dnia 15 maja każdego
roku; wnioski, które wpłynęły po 30 kwietnia
a przed upływem 30 października Zarząd
Fundacji będzie rozpoznawał nie później niż
do dnia 15 listopada każdego roku.
Pomoc udzielana może być na cele
określone w ustawie z dnia 18 września
2001r. o fundacji – Zakłady Kórnickie (Dz.
U. 2001 Nr 130, poz. 1451) oraz Statucie
Fundacji, w którym wymienia się następujące cele:
1. Wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa poprzez upowszechnianie
kultury rolniczej, oświaty, wartościowych
rozwiązań agrotechnicznych oraz prowadzenie wzorcowych gospodarstw rolnych,
2. Działanie na rzecz edukacji rolnej i
działalności naukowo-badawczej poprzez

konfiguracja, widok, powietrze, woda – powiedzmy pejzaż – należą do wszystkich
i jako dobro wspólne muszą być pieczołowicie bronione, chronione i pielęgnowane.
Bezdyskusyjnie, w tym dziele mamy
poważny, moralny obowiązek. Do administrowania przestrzenią powoływane są
władze samorządowe, czy one sprawują
swój mandat zgodnie z powierzeniem?
Anektowanie terenów pod zabudowę w
Kórniku nie wynika z bilansu potrzeb
mieszkańców, jest wypełnianiem celów
prywatnych, jest więc sprzeczne z interesem publicznym, z interesem miasta
o ambicjach turystycznych.
Kórnickiej ziemi należy się szacunek,
nasi ojcowie walczyli o nią i przelewali krew.
Hrabia Zamojski jadł kaszę i chodził pieszo,
ale nie sprzedał ani kawałka swej ojcowizny,
owszem pomnożył majątek, darował go narodowi. Żaden okupant ani zaborca, nawet
ostatni niechlubny reżim nie zrobił tego, co
w krótkim czasie rodzima demokracja.
I deklaracja na koniec
Oświadczam, że nie jestem przeciwnikiem urbanizacji, inwestowania, wzrostu
gospodarczego i dobrobytu. Chcę jednak
by proces inwestowania odbywał się nie
według zasad kapitalizmu kolonialnego,
lecz by miał zrównoważony, europejski,
cywilizowany przebieg. W Kórniku proces
urbanizacji musi zostać poddany wnikliwej
weryfikacji.
Pragnę by gmina, Kórnik i Bnin, błyszczała architekturą, by była perłą kultury i
krajobrazu, aby została kurortem, miastem
- ogrodem.
Nie tylko u nas, ale w całej naszej
ojczyźnie musimy odwrócić myślenie. Z
drapieżnego i zachłannego na bogobojne,
życzliwe dla ludzi, lecz głównie i przede
wszystkim życzliwe dla natury, gdyż jest
to wartość bezcenna na naszej planecie,
słabiutka jest ona i absolutnie przy tym
bezbronna. Musimy ją chronić bardziej niż
życie, bo życie jest odnawialne, ale natury
raz zdegenerowanej drugi raz do życia
powołać nie można.
Stefan Wojciechowski arch
Przewodniczący Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej w Kórniku
zakładanie szkół rolniczych, wspieranie
nowoczesnego kształcenia, fundowanie
stypendiów, organizowanie działalności
upowszechniającej racjonalne gospodarowanie zasobami rolnymi,
3. Propagowanie idei pracy organicznej,
4. Działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych
z terenami Zakładów, zamieszkałych na
terenach lub w pobliżu terenów Zakładów,
w tym także wspieranie inicjatyw społecznych,
5. Wspieranie placówek Polskiej Akademii Nauk - Biblioteki Kórnickiej i Instytutu
Dendrologii.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami odsyłamy do wymienionej strony internetowej oraz do siedziby fundacji (Kórnik,
Plac Niepodległości 49). ŁG

13

REKLAMY

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„ZDROWIE” s.c.
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34A

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

Mariola Słoma

Irena Klimek-Łyszczarz

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

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

KANCELARIA DORADCZA SOLSKI I PARTNERZY

NIERUCHOMOŚCI

obrót nieruchomościami
podziały i przekształcenia gruntów
wyceny majątkowe
regulowanie stanów prawnych
doradztwo inwestycyjne
porady prawne
mediacja w sporach
Kancelaria czynna w godzinach:
Poniedziałek
9 – 13
Wtorek		
13 – 17
Środa		
nieczynne
Czwartek		
13 – 17
Piątek		
9 – 13

w pilnych sprawach prosimy dzwonić:
*501 01 01 01 *605 32 49 32 *061 89 89 880
Adres Kancelarii: 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 17A
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Małgorzata Walkowiak

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
Zatrudnię od zaraz
opiekunkę
do dziecka
z samochodem
Praca w Kamionkach

tel. 897 13 92
kom. 606 213 530

KRAWCOWE
DO ZAKŁADU
Z OKOLIC
KÓRNIKA
tel. 061 8190 723

PŁYTKI CERAMICZNE
KLEJE, LISTWY, FUGI

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

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

„PASJA” W KOŚCIELE
We wtorek 4 kwietnia w Koś ciele Parafialnym w Kórniku mieliśmy zaszczyt
gościć Teatr „A”
z Gliwic, który zaprezentował spektakl
muzyczny pt.
„Pasja” według
scenariusza i
reżyserii Mariusza Kozubka- dyrektora
teatru.. Sztuka
została oparta na inspiracjach ze średniowiecznych
misteriów wielkopostnych,
połączonych
jednocześnie z
językiem teatru współczesnego. W
podróż do świata chrześcijańskich
początków, czyli od wjazdu do Jerozolimy aż po Zmartwychwstanie
Chrystusa, wprowadza nas monolog
Judasza, broniącego swoich racji,
narzucającego widzom jakby swoje
reguły gry. Kluczowym momentom
spektaklu towarzyszą tradycyjne
pieśni liturgiczne w nowoczesnej
interpretacji dźwiękowej, zaproponowanej przez twórcę przedsta-

wienia. Skąpa, osadzona w murach
kościelnych, scenografia, stonowane

kostiumy aktorów, a także statyczność poszczególnych scen sprawiają,

że widz buduje swoją wiedzę głównie
na przekazie słownym. Decyzja osadzenia spektaklu w murach
kościelnych ma
na celu odczuwać namacalnie
przedstawione
wydarzenia, powodować wzruszenie oglądających mękę
Chrystusa, co
w konsekwencji sprawia, że
„Pasja” jest
czymś więcej,
niż spektaklem
teatralnym. To
raczej niezwykła wędrówka
ku tajemnicy
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, będące fundamentem doktryny
chrześcijańskiej. Działający od 1996
roku „Teatr A” ma w swoim dorobku
13 premier o charakterze religijnym.
Są to spektakle uliczne, muzyczne ,
a także kabaretowe, poprzez które
zespół stara się łączyć popularny
język teatru muzycznego z doświadczeniami awangardy europejskiej, by
stworzyć zrozumiały pomost między
sobą a widzem.. IM

borówieckie misterium
W sobotę 25 marca o godzinie 19.00
w nowo wybudowanej kaplicy w Borówcu
miało miejsce niecodzienne
widowisko teatralne. Po
mszy świętej celebrowanej przez ks. Grzegorza
Gałkowskiego, zrzeszona
przy kościele młodzież zaproponowała parafianom
spektakl pt. „Misterium Męki
Pańskiej”. Reżyser i autor
scenariusza, Tomasz Poniży, inscenizację oparł na
Ewangelii św. Mateusza i
książce Romana Brandstaettera „Jezus z Nazaretu”.
W świat sprzed 2000 lat
wprowadził zaciekawionych
widzów pejzaż porośnięty
palmami i figowcami wzgórza okolic Jerozolimy. Gra
świateł, świetne kostiumy zaprojektowane przez
samą młodzież z zespołu,
dopełniły niesamowitej i
niepowtarzalnej atmosfery
wydarzenia. Między zaprezentowanymi scenami
ostatniej wieczerzy, pojmania Chrystusa w gaju oliwnym, sądu i ukrzyżowania, przeplatała
się muzyka powstała na bazie utworów
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z filmów o Jezusie, a także fragmentów muzycznych autorstwa jednego z

członków grupy teatralnej, Sebastiana
Szrama. Misterium, zaprezentowane

przez młodzież, kończy radosna nowina
zapowiadająca zmartwychwstanie Chrystusa. Surowe jeszcze warunki i chłód panujący w
budowanej kaplicy zupełnie
nie przeszkadzały widzom
w oglądaniu prawie półtoragodzinnego przedstawienia.
Talent młodych aktorów,
profesjonalna gra, wyrównane tempo inscenizacji
i sprawna obsługa techniczna zostały nagrodzone
kilkuminutowymi oklaskami
na stojąco. „Oddajemy to, co
na kartach Biblii jest dla nas
świętością”, powiedział ks.
Grzegorz po zakończonym
spektaklu. ”To były prawdziwe rekolekcje wielkopostne
dla was”- tymi słowami ks.
Grzegorz skierował się do
swoich parafian. Podziękował także zespołowi za
wspaniałą grę i przeprosił
za nienajlepsze warunki
panujące w kościele.16 lipca grupa teatralna wybiera
się z księdzem na wczasy
połączone z rekolekcjami na
Kaszuby, by tam przygotować następne
przedstawienie. IM
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MARKETY
Zaniemyśl
Środa
Koszuty

Wyprzedaż
sprzętu
RTV, AGD
Meble
Jeszcze wolne terminy na przyjęcia ko munijne

i wesela w tym roku

dyplomowana masażystka
rehabilitaNTKA
MARIA KRUCKA

poleca
Bezbolesne i szybkie metody rozciągania mięśni i przykurczonych tkanek
Zwiększenie zakresu ruchu w stawach
-choroby reumatyczne [np. RZS, ZZSK], zwyrodnienia
Masaż leczniczy
stawów kręgosłupa i kończyn, mrowienia
klasyczny
i drętwienia kończyn, migreny, bóle mięśniowe
segmentarny
i stawowe, urazy [zwichnięcia i złamania], zaniki
Schantal
ja
c
mięśniowe, rwa kulszowa, rwa barkowa, udar,
izometryczny
stwardnienie rozsiane, skolioza, plecy
moksą
okrągło-wklęsłe, astma, zaburzenia
Drenaż limfatyczny
iąteczna
promo
Masaż sportowy

odżywcze skóry, stany wyczerpania,
zmęczenie, poprawa krążenia ...itp.

św

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

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

Zatrudnię fryzjera

SOLARIUM

● Polecamy kremy przyśpieszające opalanie
PROMOCJA WIELKANOCNA 13-15 kwietnia

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

Rowery

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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REKLAMY
Zakres usług prowadzonych przez firmę
NORD Computers s.c.
° Kompleksowa obsługa informatyczna firm
° Sprzedaż podzespołów i osprzętu komputerowego
° Sprzedaż zestawów komputerowych
° Serwis komputerów
° Usługi oraz porady programistyczne
° Odzyskiwanie danych i zapomnianych haseł
° Projektowanie i wykonywanie sieci komputerowych
° Pomoc w przekazach elektronicznych do ZUS
° Sprzedaż oprogramowania licencjonowanego
° Projektowanie i wykonywanie materiałów
reklamowych
Sprzedaż ratalna i leasingowa (wszystkie formalności u Klienta w domu)

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

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

DO
» Rewelacyjnie niskie
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» Bardzo dobra
odz EK
ieży
)
jakość towaru

I
TK
PIĄ

• 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

17

REKLAMY

ŻWIROWNIA
oferuje

Zatrudnię opiekunkę
do 9-miesięcznego
dziecka.
Praca w Kamionkach

Tel. 0605 106 052

ORKIESTRA
jakich mało

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

tel. 661 336 233

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

tel. 607 453 116, 0612 850 776

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Miejsce na Twoją reklamę

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, Tel. 0602 631 288 lub 061 28 28 760
e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl www.osz-kaczmarek.com.pl

18

kórniczanin nr 7/2006

INFORMACJE

POZYSKIWANIE FUNDUSZY POZABUDŻETOWYCH
W GMINIE KÓRNIK

Kiedy mówimy o pozyskiwaniu środków
pozabudżetowych myślimy najczęściej
o funduszach unijnych. Natomiast w rzeczywistości duża część pozyskiwanych środków
pochodzi z funduszy krajowych, dlatego pozwolę sobie niniejszą prezentację rozpocząć
właśnie od analizy źródeł krajowych.
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych:
W tym obszarze złożyliśmy wnioski między innymi do Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych. Pośród złożonych w Urzędzie
Marszałkowskim wniosków aplikacyjnych
znalazły się następujące inwestycje: budowa
drogi na ulicy Wiejskiej i ulicy Szerokiej w
Robakowie, budowa drogi na ulicy Nowina
w Dachowej, budowa drogi na ulicy Droga
Kalejska w Kórniku-Bninie oraz budowa
drogi Biernatki – Bożydar. Wszystkie cztery
wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie
i na początku kwietnia br. powinniśmy
otrzymać informację o wysokości środków
przyznanych na wspomniane powyżej inwestycje z FOGR-u.
Złożyliśmy również wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z prośbą o umorzenie 25% pożyczki
zaciągniętej na realizację inwestycji, która
zakresem swym obejmowała modernizację
kotłowni węglowej na gazową w budynku
komunalnym znajdującym się na Prowencie. Prośba o umorzenie wynikała z tego
powodu, że gmina realizowała wspomnianą
inwestycję ze środków WFOŚ przekazanych
nam w formie pożyczki. Prośba o umorzenie
25% długu została rozpatrzona pozytywnie
i w związku z tym, zostaliśmy zwolnieni ze
spłaty ¼ należności.
Przygotowujemy również, do wspomnianego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, wniosek z prośbą o pożyczkę
na inwestycję związaną z oczyszczaniem
linii brzegowej jeziora kórnickiego. Wniosek
ten możemy złożyć w roku bieżącym, gdyż
osiągniemy w pierwszym jego półroczu efekt
ekologiczny, którym będzie właśnie oczyszczenie wody w jeziorze. Wniosek ten złożony
zostanie w pierwszej połowie kwietnia.
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy unijnych:
Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków
z funduszy unijnych, to nadmienić pragnę
na początku, iż pośród niemalże 600 gmin,
składających w roku ubiegłym wnioski aplikacyjne do funduszy unijnych, zostaliśmy
sklasyfikowani – przez niezależne instytucje – na 19 miejscu w Polsce. Tak wysoka
pozycja gminy Kórnik, jak wynika z naszych
ustaleń z twórcami owego rankingu, zrodziła
się na podstawie wysokiej jakości projektów
inwestycyjnych i opracowanych na ich podstawie wniosków. Zatem wysoka jakość pracy przełożyła się na bardzo wysoką pozycję
gminy Kórnik w ogólnopolskim rankingu.
W ubiegłym roku złożyliśmy wniosek
w ramach funduszu Sektorowy Program
Operacyjny na inwestycję związaną z bu-
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dową Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w
Kamionkach. Spośród ponad 600 wniosków
do finałowej rozgrywki dostało się 217, wśród
nich znalazł się także wniosek z gminy Kórnik. Niestety, w tym funduszu ostatecznym
kryterium, na podstawie którego ustalono
ranking finalistów, był statystyczny dochód
w gminie na 1 mieszkańca. Ponieważ gmina
Kórnik jest – statystycznie rzecz ujmując
– gminą bogatą, to znaleźliśmy się w końcowej klasyfikacji dość daleko. W pierwszej
turze promesę refundacji kosztów otrzymały
gminy, których wnioski znalazły się na pozycjach od 1 do 137. Po zakończeniu tej
tury pracownicy Urzędu Marszałkowskiego
będą świadomi tego, jak duża pula środków
została im jeszcze do rozdysponowania.
Wówczas przystąpią oni do podziału środków wśród wniosków sklasyfikowanych na
pozycjach od 138 do 217. Nie wiemy tak
naprawdę, jak wysokie środki pozostaną do
podziału w ramach drugiej tury SPO. Wiemy
natomiast, że zakończyć ma się owa druga
tura do końca czerwca bieżącego roku, co
sprawia, iż dowiemy się wówczas, czy gmina
Kórnik pozyska środki unijne na inwestycję
w Kamionkach.
W dniu 21 marca br. złożyliśmy dwa
wnioski aplikacyjne w ramach funduszu
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego. Wnioski te dotyczą następujących inwestycji: wodociągowanie Czmońca
oraz budowa drogi na ulicy Wiejskiej i ulicy
Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową w
Robakowie. Urząd Marszałkowski w Poznaniu w ciągu najbliższych trzech miesięcy
rozstrzygnąć powinien to, kto spośród aplikujących otrzyma promesę refundacji 75%
kosztów inwestycji. Niestety, bieżący rok jest
ostatnim rokiem okresu budżetowego Unii
Europejskiej, co sprawia, że do podziału
zostały już tylko „resztki”. A mianowicie w
obszarze, w którym złożyliśmy nasze wnioski
pozostało do rozdysponowania zaledwie
20 milionów złotych, a wpłynęło ponad 700
wniosków z terenu Wielkopolski.
Wnioski złożone w ramach funduszu
ZPORR przygotowaliśmy bazując od początku do końca na wiedzy pracowników
Urzędu, natomiast większość gmin zleca
te prace zewnętrznym firmom konsultingowym. Potocznie rzecz ujmując wydawać
by się mogło, że wniosek to kilka stron,
które należy opracować i złożyć. W rzeczywistości wniosek to – w polskich realiach
– kilkusetstronicowa dokumentacja, na
której sam burmistrz musiał złożyć niemalże
200 podpisów. Całościowe opracowanie
zewnętrzne owej dokumentacji, to koszt
około 40 tysięcy złotych. Urząd w Kórniku
opracował wnioski – jak już nadmieniłem
– we własnym zakresie, bazując na wiedzy
urzędników funkcjonujących w różnych
referatach. Zatem na samym opracowaniu
wniosków aplikacyjnych zaoszczędziliśmy
około 70 tysięcy złotych.
W roku 2007 w Unii Europejskiej rozpocznie się nowy okres budżetowy, który

potrwa do roku 2013. Chcemy przygotować
w tym okresie dwie poważne inwestycje, na
które złożymy wnioski w ramach ZPORRu. Będą to inwestycje, które cechować się
będą niezwykłym „efektem społecznym”,
co oznacza, że wpłyną one na życie wielu
ludzi – z terenu naszej gminy, jak i spoza
niej. Pierwszym wnioskiem, który chcemy
złożyć już na początku 2007 roku, będzie
opracowanie dotyczące Centrum SportowoRekreacyjnego i Kulturalno-Oświatowego
w Kórniku. Drugi wniosek aplikacyjny dotyczył będzie oczyszczania dna jezior rynny
Kórnicko-Zaniemyskiej. W wyniku rozmów
prowadzonych przez Burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego z Wójtem gminy Zaniemyśl p. Krzysztofem Urbasem ustalono,
iż proces oczyszczania jezior prowadzony
mógłby być w latach 2010-2013. Oczywiście
złożymy w tym okresie również inne wnioski,
te dwie wspomniane powyżej będą jednak
najbardziej kapitałochłonne.
Prezentacja środków unijnych pozyskanych przez gminę Kórnik w 2006 roku:
Ponieważ według wielu opinii dochodzących do nas „z zewnątrz” – z kraju
i z zagranicy – promocja naszej gminy stoi na
bardzo wysokim poziomie, postanowiliśmy
złożyć wniosek prezentujący nasze dokonania na tym gruncie. W ramach tego wniosku
chcieliśmy aplikować o fundusze na rzecz
intensywnej promocji gminy. Wniosek złożyliśmy wespół z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Badań nad Jakością, a dotyczył on
programu promowania w mediach wielkopolskiej jakości, której celem nadrzędnym miałoby być zachęcanie inwestorów do tworzenia nowych miejsc pracy na prezentowanych
terenach. Aplikacja nasza została zaopiniowana pozytywnie i otrzymaliśmy promesę
dopłaty do reklamy w mediach. Konkretnie
będzie to 15 minutowy film o Stowarzyszeniu
i gminie Kórnik, który wyemitowany zostanie w ogólnopolskiej telewizji TV BIZNES.
Będzie to film, którego celem będzie
ukazanie wysokiej jakości zarządzania
gminą, jej otwartości na nowych inwestorów
oraz profesjonalizmu tych firm, które już
w naszej gminie funkcjonują. Film ten po
wstępnej emisji, w godzinach najwyższej
oglądalności, będzie następnie 15-krotnie
reemitowany. Odbiorcami tej telewizji, jak
pokazują badania przeprowadzone przez
firmę Media Biznes Sp. z o.o., są w większości przedsiębiorcy, których zachęcić chcemy
do inwestowania w naszej gminie. Gmina
Kórnik partycypować będzie wyłącznie w
kosztach produkcji filmu, a środki konieczne
do przeprowadzenia opisanego cyklu reklamowego na antenie TV BIZNES pochodzić
będą ze źródeł zewnętrznych.
Jak wierzę, otrzymanie środków na
promowanie gminy jest zapowiedzią tego,
iż będziemy wchodzili coraz dynamiczniej
w pozyskiwanie różnorodnych środków pozabudżetowych dla dobra gminy i jej mieszkańców. Sławomir Hinc
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AKTUALNOŚCI

Psy, gęsi
i kierowcy
Na Placu Powstańców Wielkopolskich i na Osiedlu Staszica pojawiły się
specjalne pojemniki przeznaczone do
psich odchodów. W górnym znajdują się
woreczki, przez które i do których właściciel psa powinien zebrać to co zwierzę
zostawi po sobie na trawniku. Użyty woreczek wrzucamy do dolnego pojemnika.
Ciekawe, czy właściciele psów zdadzą
egzamin praktyczny z kultury osobistej
i społecznej.

Drogi...

i spadł kolejny śnieg świeże „plomby” się
wykruszyły. Może zamiast stawiać te słupki
i stwarzać utrudnienie, a wręcz zagrożenie
W temacie „drogi” dzieje się i mówi się dla ruchu wystarczyło poczekać i solidnie
ostatnio wiele. Dzieje się, bo ruszyła mo- zalepić asfalt?
dernizacja „katowickiej”
Innym zagrożeniem
i budowa obwodnicy
są ustawiane w pasie
południowej. Mówi, bo
drogi (droga to nie tylko
na S-11 korki, w innych
asfalt, ale i pobocze) kadrogach dziury lub
mienie i bloki betonowe.
w ogóle nie da się przeBez zezwolenie admijechać.
nistratora drogi i wbrew
Prezentujemy zdjęprzepisom o ruchu drocie dziurawego jak sito
gowym ustawiono takie
zakrętu na ulicy Poelementy obok dwóch
znańskiej w Borówcu
firm przy ul. Średz– tą drogą powiatową
kiej. Gdyby kierowca
codziennie przejeżdżają
musiał dla uniknięcia
setki mieszkańców. Na
kolizji zjechać z pasa
ul. Zamkowej w Kórniku,
ruchu trafiłby na nietuż za zakrętem, przed
bezpieczną przeszkowjazdem na rynek zadę. Innym rodzajem
rządca drogi postawił
drogi – ale dla użytku
dwa biało-czerwone
pieszych - powinny być
oznaczniki. Chronić
brzegi jeziora. Niestety
Reprezentacyjny wjazd
mają kierowców przed
w wielu miejscach stoją
do Borówca
dziurami. Dziury te zalenielegalne, nie zgodne
piane były w trakcie zimy, gdy mróz na chwile z prawem wodnym płoty uniemożliwiające
zelżał, ale gdy znów temperatura spadła przejście pasem przybrzeżnym. ŁG

Płot dochodzący do lustra wody w Biernatkach

Jednocześnie przypominamy, że
minął termin płacenia podatku od posiadania psa. Straż Miejska informuje,
że niedługo znów będzie kontrolować
czy właściciele dopełnili corocznego
obowiązku. Gdy juz o Straży Miejskiej
mowa – w związku z zagrożeniem
„ptasią grypą” funkcjonariusze tej jednostki współuczestniczyli w kontroli
na fermie hodowlanej w Dworzyskach.
Szczególnie zaniepokojeni sytuacją w
tej placówce byli mieszkańcy Radzewa,
których uspokajamy – sytuacja jest pod
kontrolą. Zwierzęta podlegają ścisłemu
monitoringowi weterynaryjnemu, oraz
stwarza się warunki minimalizujące zagrożenie. Jasnym też jest, iż gęsi i kaczki
są mniej narażone na zakażenie ze
względu na formę pobierania pokarmu.
Bardziej zagrożone są kury i inne ptaki
„grzebiące”.
Straż Miejska współuczestniczy także
wraz z policjantami w kontrolach radarowych. W miesiącu marcu, w 9 akcjach
pod kryptonimem „bezpieczne ulice” za
przekroczenie prędkości ukarano 34
kierowców. Niestety większość z nich to
mieszkańcy naszej gminy. ŁG
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Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w Zamku Kórnickim, jak co roku w okresie sezonu
turystycznego, wydłużony zostanie od 17 kwietnia czas otwarcia muzeum, tj.:
od wtorku do piątku w godz. 900-1730
w sobotę i niedzielę w godz. 1000-1730
w poniedziałki nieczynne.
Ceny biletów:
5 zł bilet ulgowy
9 zł bilet normalny
20 zł bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci)
wynajęcie przewodnika w j. polskim – 30,50 zł
wynajęcie przewodnika w j. niemieckim lub angielskim – 50 zł
W okresie Świąt Wielkanocnych:
w sobotę (15 kwietnia) – muzeum otwarte w godz. 1000-1530
w niedzielę (16 kwietnia – pierwszy dzień świąt) – muzeum nieczynne
w poniedziałek (17 kwietnia – drugi dzień świat) – muzeum otwarte w godz. 1000-1730
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CZYTELNICY PISZĄ

Nasza Aniela
W dniu 17 marca b.r. przypadła 95
rocznica urodzin jednej z najstarszych
obywatelek i mieszkanek naszej gminy
Pani Anieli Pawłowskiej. Urodziła się w
Błażejowie i przez całe życie związana
jest z tą wioską. Opuszczała ją jedynie
gdy w innych miejscowościach (np. w
Poznaniu lub Śremie) znajdowała pracę.
A jest nasza Aniela osobą bardzo pracowitą. Czegóż ona w swoim długim życiu
nie robiła. Podejmowała pracę pomocy
domowej w wielu rodzinach mieszkających w Kórniku i Poznaniu. Między innymi pracowała w domu moich rodziców i
Państwa Marii i Jana Jankowiaków.
Podejmowała pracę polową u miejscowych rolników, a także w okolicznych
lasach przy karczowaniu drzew. Przez
długie lata zatrudniona była w Zakładzie
Dendrologii i Pomologii P.A.N. w Kórniku. Latem dojeżdżała tam rowerem, ale
zimą odległość z Błażejewa do Kórnika
i z powrotem przemierzała codziennie
wśród mrozów i śniegów pieszo. To nie
wszystkie jej zajęcia, wykonywała także
inne i dlatego można powiedzieć, że w
młodości choć mała i drobna była koDo Redakcji Dwutygodnika
„Kórniczanin” w Kórniku
Droga redakcjo, chciałabym opowiedzieć Wam o człowieku, któremu wiele zawdzięczam, a który jest
mieszkańcem naszej gminy. Mowa tu
Droga Redakcjo, panie
Burmistrzu, szanowni Radni!
Jestem mieszkańcem ul. Zamojskiego w Kórniku. Od lat ponad 40,
najpierw moi rodzice, teraz ja czekamy na
zagospodarowanie naszej okolicy tak, jak na
miasto z tradycjami przystało. Sami wybudowaliśmy sobie wodociąg, sami budowaliśmy
kanalizację. Długo czekamy, prosimy, apelujemy by samorząd zajął się utwardzeniem
drogi. Jak na razie kończy się na doraźnych
działaniach – najczęściej po następnym
deszczu znów są dziury, znów błoto, znów nie
można przejechać. Szczególnie teraz – wiosną
sytuacja jest tragiczna. Rozumiem, że nie
jest to jedyna ulica z podobnymi problemami.
My jednak borykamy się z nimi od ponad 40
lat - a wiele osiedli, których w tamtym czasie

bietą, która „żadnej pracy się nie bała”.
Jest osobą z dużym poczuciem więzi
społecznej. Utrzymuje ciągłe kontakty
z najbliższą rodziną, a także z ludźmi
ze swojego otoczenia i środowiska.

Odwiedzamy ją z różnych okazji: urodzin, imienin i świąt. W czasie naszych
spotkań Pani Aniela obdarzona znakomi-

tą pamięcią, ze wzruszeniem wspomina
swoich dobrodziejów, a więc rodzinę z
Borówca i Poznania, współmieszkańców
Błażejewa, na czele z Panem Sołtysem,
troskliwe i przyjazne pracownice służby
zdrowia i opieki społecznej, a także
swojego równolatka dawnego Pana listonosza. Obecnie ze względu na swój
wiek zlecił on opiekę nad Panią Anielą
swojej córce, która obok wszechstronnej
pomocy darzy ją szczerym przywiązaniem i przyjaźnią.
Osobowość Jubilatki można by łączyć
z jej imieniem ANIELA. Wyrazem tego
jest jej życzliwość dla ludzi i otoczenia
oraz niezmierna skromność i ofiarność,
co wynika zapewne z jej głębokiej wiary
i pobożności. Na miarę swoich możliwości finansowych wykazuje rozumną
hojność, uczestnicząc w różnych akcjach
charytatywnych zarówno kościelnych jak
i świeckich.
Obecnie życie Jubilatki koncentruje
się w jej skromnym mieszkanku w Błażejowie. Cieszy się dużym poważaniem
i sympatią życzliwych jej ludzi.
Na koniec Kochana Pani Anielu
życzenia – jak najlepszego zdrowia,
dotychczasowej pogody ducha oraz Stu
Lat i więcej! Stefan Jachnik

o Panu Bogdanie Wesołku, który pomógł
mi między innymi w zdobyciu sprzętu ortopedycznego niezbędnego w normalnym
funkcjonowaniu, a co ważne sprzęt ten
otrzymałam bezpłatnie. To oczywiście nie
jedyna pomoc lecz jak ważna w moim życiu.Cały czas interesuje się moją sytuacją

i bez przerwy otrzymuję od niego pomoc.
W tak trudnych obecnie czasach dla nas
ludzi starszych i schorowanych mało kto
zdaje sobie sprawę jak ważne jest pomoc
takich osób jak Pan Bogdan Wesołek.
Z wyrazami szacunku wdzięczna mieszkanka Kórnika. Maria Przybył

jeszcze w planach nawet nie było wypycha nas
skutecznie z kolejki po normalność. Dlaczego?
Zbulwersowała mnie informacja o przeznaczeniu w tegorocznym budżecie wielkiej sumy:
1,5 miliona złotych na ulicę Asnyka. Kiedy
my mieliśmy już problemy z drogą, tam gdzie
jest ul. Asnyka rósł jeszcze rabarbar. Zapytują
więc decydentów – Radę Miejską i Burmistrza
– dlaczego ul. Asnyka jest taka wyjątkowa?
Dlaczego akurat ta inwestycja będzie realizowana? Jakimi kryteriami kierujecie się Państwo
– czy mieliście na początku swojej kadencji
jakiś plan, harmonogram tak poważnych i
kosztownych inwestycji, czy może ul. Asnyka
pojawiła się jak królik z kapelusza iluzjonisty i
nagle pod koniec kadencji nabrała strategicznej dla miasta i gminy wartości?
Dla mnie nie jest to jasne – wręcz wielce
podejrzane. Robert Olejnik

śmieci na brzegu

Ul. Zamoyskiego. Fot. R. Olejnik
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Wiosna sprzyja spacerom. Wybierając
się nad jezioro możemy zaobserwować
piękno naszej przyrody oraz... takie obrazki
jak powyżej. Idąc do Bnina za Prowentem
zobaczyć możemy wysypisko jednorazowych sztućców, tacek i serwetek. Na pewno
nie zostawiły tego bobry ... ŁG
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PRACA DLA

KELNERA • BARMANA • KUCHARZA

Tel. 602 49 38 02

Polska firma poszukuje przewoźników,
właścicieli ciągników siodłowych z terenu
gminy Kórnik, Śrem, Środa Wlkp.,
do przewozów towarów na trasach
Poznań-Niemcy-Dania-Belgia.

tel. 0607 664 172

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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* Ogrodnictwo zatrudni kobiety do pracy sezonowej w szklarni. Dachowa 1, Gądki tel. 061 819 04 63
* Angielski - absolwentka UAM. Doświadczenie w nauczaniu dzieci. Tłumaczenia. Tel. 0502 33 54 80, e-mail: simon1979@wp.pl
* Sprzedam auto po wypadku Scoda Felicja pick-up 1998r. Tel. 061 28 77 120
* Działkę budowlaną o powierzchni 1200m2 sprzedam w Kórniku. Tel. 061 8 170 436
* Poszukuję mieszkania do wynajęcia. Tel. 502 746 693
* Oddam w najem lokal handlowy o powierzchni 60m2. Tel. 0602 797 742
* Sprzedam przyczepę samochodową - stan bardzo dobry. Tel. 061 81 71 901
* Sprzedam mieszkanie własnościowe 50m2 w Kórniku (żółty blok). Tel. 061 898 02 04
* Polska firma poszukuje operatywnych ambitnych przedstawicieli handlowych (samochód osobowy, prawo jazdy). Kontakt 0608 069 679
* 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
* 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
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Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Ilość edycji ogłoszenia
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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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CIEKAWI LUDZIE

Życie nie rozpieszczało go...

O Benedykcie Fiderowiczu można powiedzieć, iż życie nie rozpieszczało go. Przed
II wojną światową, w bardzo wczesnym
dzieciństwie został sierotą - zmarli mu matka i
ojciec. Mieszkał w ówczesnym województwie
wileńskim –w powiecie Ostrów. Kiedy Niemcy
zajęli ten teren, rozpoczął się bardzo trudny
okres dla miejscowej polskiej ludności. Polacy
na noc musieli uciekać do lasu, bo zagrażali im
Niemcy, Litwini, partyzanci polscy i radzieccy.
Benedykt znalazł się w oddziale partyzanckim,
którego dowódca nazywał się Rumsza. Nad
tym dowódcą komendę sprawował „Wilk”.
Wtedy nie wiedział, w szeregach jakiej organizacji walczy – po latach domyśla się, iż była
to Armia Krajowa. Polscy partyzanci broni mieli
pod dostatkiem, gdyż została ona na lotnisku
pozostawionym przez wojska radzieckie.
Benedykt został aresztowany, ponieważ
Litwini podejrzewali go o przynależność do
polskiej partyzantki. To, że uniknął śmierci
zawdzięcza komendantowi litewskiej policji,
który zalecał się do jego siostry Albiny. Po
utracie wolności znalazł się w więzieniu na
Łukiszkach w Wilnie, po dwóch miesiącach
przewieziono go do Kowna, a po miesiącu
dzięki pomocy litewskiego komendanta policji
został zwolniony. Jednak ponownie musiał iść
do lasu do partyzantki, bo groziło mu z kolei
rozstrzelanie przez Polaków, którzy podejrzewali go, że jest zdrajcą...
W sierpniu 1942 roku został ponownie
aresztowany przez Litwinów i Niemców. Więźniów załadowano do wagonów towarowych i
wywieziono na Łotwę do Rygi. 2 września Benedykt znalazł się ponownie w wagonie towarowym i został przetransportowany do Estonii
- do małego miasteczka o nazwie Johvi – 30
km od Narwy. Więźniów poprowadzono z Johvi
8 km w na ogrodzony teren. Sami przygotowali
dla siebie baraki, wybudowali obóz. Pracowali
w bardzo zimnym klimacie. Pan Benedykt nie
wie dokładnie, ilu było tam więźniów - szacuje,
iż może od 3 do 5 tysięcy. Następnie budowali
oni obóz dla radzieckich jeńców wojennych,
którzy masowo poddawali się. Tatarów i Mongołów Niemcy wcielali do formacji wojskowych
umundurowanych na czarno. Nie dawali im
karabinów, tylko bagnety.
Nad rzeką Narwa przez 6 miesięcy trzymał
się front, którego bronili Estończycy.
Benedykt znalazł się w grupie 300 więźniów, których w roku 1943 wywieziono na
brzeg morza nad Zatokę Fińską. Niemcy
i Estończycy budowali okopy. Więźniowie
zamieszkali w lesie w ogrodzonych drutem
ziemiankach. Codziennie byli pędzeni przez
las do budowy rowów przeciwczołgowych. Pilnowali ich Łotysze z psami, którzy jak wynikało
z rozmów i zachowania zdawali sobie sprawę
z tego, że wojna jest przegrana. Nie pilnowali
tak dokładnie więźniów, bo i tak nie było gdzie
uciec... Zatem można było udać się do lasu i
najeść się malin. Z takiej okazji pewnego razu
skorzystał Benedykt. Mogło się to zakończyć
dla niego tragicznie.
Odłączył się od grupy więźniów, dotarł do
domu Estończyka rosyjskiego pochodzenia.
Gospodarz najął go do pracy przy koszeniu
wikliny. Niestety, Benedykta zdemaskował
niemiecki oficer z artylerii przeciwlotniczej
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mówiący po polsku.
Rano po więźnia przyszło dwóch Niemców
w żółtych mundurach. Zaprowadzili Polaka do
lasu. Jeden z Niemców wyciągnął z kabury
pistolet. Benedykt przeraził się, płakał, myślał,
że zostanie rozstrzelany. Jednak Niemiec za-

Benedykt Fiderowicz w czasie wojny

prowadził go do bunkra i kopniakiem wepchnął
więźnia do środka. W bunkrze była woda, we
futrynie znajdowały się haki, toteż więzień nie
mógł wyprostować się ani też usiąść, gdyż utopiłby się. Musiał więc stać pochylony. Drzwi były
zamknięte na kołek. Z tej trudnej sytuacji uratował Benedykta znaleziony wcześniej nożyk,
którym zrobił dziurę w drzwiach, wysunął kołek i
uwolnił się. O godzinie 7 wieczorem dołączył do
swojej grupy budującej rowy przeciwczołgowe.
Potem okazało się, że Benedykta zamknął sam
Gauleiter, który po miesiącu przypomniał sobie
o swoim więźniu i poszukiwał go...
Przymusowi robotnicy znowu znaleźli się
w miejscowości Johvi, skąd wagonami zostali
przewiezieni to Tallina.
Benedykta oswobodziły wojska radzieckie.
W 1944 roku przygarnęła go grupa wysokich
rangą oficerów polskich, którzy uniknęli śmierci

Benedykt Fiderowicz po latach

w Katyniu i przebrani za robotników byli w
niewoli niemieckiej. On był pięćdziesiątym
piątym członkiem tej grupy. W Tallinie obawiali
się, żeby nie wywieziono ich do ZSRR. Dowiedzieli się o tym, że powstaje II Armia Wojska
Polskiego. Postanowili zaciągnąć się do niej.
Znaleźli się w Pskowie, gdzie byli 4 dni i 4
noce - przerzucali owies z wagonów. Sporządzili ponownie pismo z prośbą o przyjęcie do
wojska. Wysłano ich do Wilna. Tam Benedykt
został ubrany w polski mundur. Żołnierze
otrzymali owijacze, drelichy, mundurowe kurtki

z brezentu, ciepłe płaszcze, a na czapkach
mieli orzełki – jeszcze z koroną. W Białymstoku
Benedykt został wcielony do 3 samodzielnego
pułku moździerzy. Pułk został wyposażony w
amerykańskie samochody – Studebakery oraz
moździerze 120 mm. Do takiego moździerza
pocisk ważył 16 kg. Benedykt został ładowniczym. Jego pułk był kierowany wszędzie
tam, gdzie trzeba był torować drogę Wojsku
Polskiemu i Armii Czerwonej. Niemcy bardzo
bali się ognia tych moździerzy.
Pan Benedykt był m. in. w Lublinie, jego
pułk przez trzy dni ostrzeliwał Cytadelę
w Poznaniu, potem znalazł się w Pile. Ciężkie
walki toczyły się o sforsowanie Nysy Łużyckiej.
Niemcy zniszczyli tam 8 i 9 Dywizje Piechoty
WP. Piechurom ciężko było forsować rzekę,
bo saperzy pod niemieckim ogniem nie byli
w stanie zbudować przepraw. Pewnego razu
Benedykt wziął udział w wyprawie po jeńców w
celu „zaciągnięcia języka”, za co radziecki pułkownik dał mu stopień sierżanta, zobowiązując
go do zdobycia w przyszłości wykształcenia.
Pułk Benedykta walczył pod Budziszynem,
udał się do Czechosłowacji. Pan Benedykt
znalazł się w Poznaniu - został żandarmem.
Zajmował się dostarczaniem żywności dla
wojska. Jego pułk pojechał na żniwa do Piły.
Pewnego razu ktoś ukradł konia, krowę. Podejrzenie padło na Benedykta. Jednak przed
sądem polowym w Poznaniu udało mu się
udowodnić swoją niewinność. Podsunięto mu
dokument, na którym zobowiązywał się, że
pójdzie do szkoły oficerów politycznych i przez
12 lat będzie służyć w Wojsku Polskim. Jednak
nie zgodził się na to, bo nie ufał Rosjanom,
których poznał z najgorszej strony... Wtedy
ten sam pułkownik, który awansował go na
sierżanta, zerwał mu naszywki i zdegradował
do szeregowca. Po latach pan Benedykt żałuje,
że nie wyraził zgody na pozostanie w wojsku,
uważa, że wyszedłby wtedy na ludzi...
Jesienią 1945 roku w Nagradowicach
w powiecie średzkim uniemożliwił zabranie
przez radzieckich żołnierzy koni z UNRRA
należących do Polaków. Następnego dnia
żołnierze ci chcieli go zastrzelić, ale udało mu
się ukryć... Po zdemoblizowaniu ożenił się z
Ireną Tórz, zamieszkał w Komornikach w powiecie średzkim. Kilkanaście lat przepracował
w „Stomilu”, następnie w Poznańskiej Fabryce
Maszyn Żniwnych - w odlewni. W 1966 roku
zamieszkał w Bninie. Ma troje dzieci. 6 lat
temu zmarła mu żona. Po latach ubolewa,
że kolejne rządy zapomniały o takich jak on
kombatantach, którzy „zawszawieni, obdarci,
głodni” szli wyzwalać Polskę. Na żołnierskiej
drodze zawsze miał przy sobie różaniec oraz
obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej i gdzie
tylko był kościół wstępował do niego choć na
minutę. Podczas okupacji hitlerowskiej i na
wojnie codziennie ocierał się o śmierć. Po niewolniczej pracy w Estonii pozostały mu urazy
fizyczne i wspomnienia. Niestety, nie udało mu
się uzyskać odszkodowania za przymusową
pracę na terenie Estonii.
Kilka lat temu otrzymał stopień podporucznika. Jest wdzięczny prezesowi Koła
Kórnik Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
– Franciszkowi Rozmiarkowi, za to, że wspiera
kombatantów. Marzy, by być pochowanym w
wojskowym mundurze... Robert Wrzesiński
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KULTURA

Chemia a zdrowie

Siedemnastą sesję popularno – naukową Koła Młodych Chemików przy Liceum
Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, przygotowali członkowie
koła pod kierunkiem prof. Teresy Rogozi
– Olejnik. Koło istnieje w LO w Kórniku już
32 lata, a jego działalność jest
pozytywnie odbierana przez
kolejnych dyrektorów szkoły,
przez władze samorządowe
oraz rodziców uczniów, którzy starają się wspomagać
tę cenną inicjatywę, jaką są
sesje popularno – naukowe.
Tegoroczna sesja odbyła
się 24 marca 2006 roku, a
jej gośćmi byli: burmistrz
Jerzy Lechnerowski, architekt gminny Stefan Wojciechowski, przedstawiciel
Instytutu Dendrologii PAN
dr Kazimierz Krawiarz, radna gminy Krystyna Janicka, radny powiatu Marek
Serwatkiewicz, psycholog
Małgorzata Maliszewska
– Smolarkiewicz, przewodnicząca Rady
Rodziców Izabela Waligóra i nauczyciele
z dyrektorką Haliną Kalisz.
Uczniowie tym razem przygotowali prezentację tematów sesji metodą multimedialną, gdyż szkoła z okazji 60-ciolecia istnienia

ŚPIEWAĆ KAŻDY
MOŻE

Tylko 1 kwietnia w Prima Aprilis muchomory rosły do góry nogami na palmach, krowy
miały skrzydła, ryby pływały po niebie, a żaby
przyjaźnie uśmiechały się do publiczności.
Taką niesamowitą, kolorową scenografią,
przygotowaną przez pracowników placówki,
powitało nas Przedszkole im. Misia Uszatka w
Kórniku na corocznym
„Festiwalu Piosenki Dziecięcej”. Szósta edycja
tej imprezy odbyła się
już nie w Domu Strażaka, lecz w przepięknym,
nowoczesnym budynku
przedszkola. Już w korytarzu dało się odczuć
wesoły i bajkowy nastrój:
loteria fantowa z dużym
pluszowym misiem jako
nagrodą główną, rebusy
i kram ze słodkościami
przygotowanymi przez
panie z kuchni przedszkola.
Podzielony na dwie
części festiwal, rozpoczął
się inauguracyjnym wystąpieniem Pani Dyrektor Barbary Zarzecznej,
która ciepło przywitała występujące dzieci i
ponad dwustuosobową publiczność słowami:
„ Tam gdzie słychać śpiew, tam żyją dobrzy i
przyjacielscy ludzie”. Część pierwsza wypeł-
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została wyposażona w nowoczesny sprzęt.
Sesji przewodniczyła Magdalena Marciniak z kl.II a Natomiast ciekawe prezentacje
na temat zgubnego wpływu używek na organizm ludzki przygotowali: Sandra Szary
(kl. II c) o alkoholu, Łukasz Jenczak i Jakub
Torczyński ( kl. I b)o nikotynie, Dominik Machowiak (kl. II b) o narkotykach. Magdalena

Janasik (kl. II a) wszystkim bywalcom Mc
Donald’sa zadała pytanie: ,,czy wiesz co
jesz?” – uświadamiając obecnych o wielości
dodatków chemicznych, które poprawiają
smak, zapach i wygląd. Ewa Profaska (kl. II
b) poruszyła kwestię czy picie kawy i herbaty
niona była występami 31 dzieci z przedszkoli
w Radzewie, Kórniku, Bninie i Szczodrzykowie. Zarówno tematyka, jak i poziom prezentowanych piosenek był rozmaity. „Księżyc,
który odwiedził staw”, „O kocie i fagocie”,
„Mała smutna królewna” to tylko nieliczne
z nich. Druga część festiwalu należała już do
uczestników najmłodszych klas szkół podstawowych, którzy zaprezentowali wiosnę
w różnych interpretacjach muzycznych.

Jury, składające się z osobistości ze świata
muzyki i z Burmistrza Kórnika, przybyłego
z wielka torbą cukierków, miało nie lada
trudne zadanie , by z tak wielu występujących małych artystów wyłonić tych

służy zdrowiu oraz jakie tłuszcze stosować
w żywieniu. Karolina Pawlaczyk (kl. I a)
zaprezentowała rolę biopierwiastków dla
zdrowia człowieka i jak w życiu codziennym
stosować zasady prawidłowego żywienia.
Sesji towarzyszyła bogata wystawa plakatów, ulotek i prac popularno –naukowych
samodzielnie wykonanych przez młodzież.
Psycholog Małgorzata
Maliszewska- Smolarkiewicz
korzystając z możliwości
zabrania głosu, przybliżyła
temat sezonowej depresji,
która dotyka wiele osób
w różnym wieku i dała
wskazówki co robić, by
się jej pozbyć. Oceniła
pozytywnie przygotowaną przez uczniów sesję,
podobnie jak zabierający
głos Stefan Wojciechowski,
dr Kazimierz Krawiarz i Marek
Serwatkiewicz. Pozostali goście stwierdzili, że cel został
osiągnięty. Gratulowali młodzieży i opiekunce prof. Teresie Rogozi- Olejnik udanej
sesji, życzyli dalszego zapału
i wytrwałości w podejmowaniu podobnych
inicjatyw. Po zakończeniu sesji odbyła się
degustacja produktów zdrowej żywności,
które przygotowała młodzież, dzięki pomocy Rady Rodziców oraz pp. Macieja
i Tomasza Małeckich. Halina Danieluk
najlepszych. Bezkonkurencyjni okazali się
Aleksandra Organiściak i Artur Jaroć z oddziału przedszkolnego w Radzewie, Zosia
Pawłowicz, a także Jakub Lehmann z
oddziału przedszkolnego przy Przedszkolu
nr 1 w Kórniku. W drugiej kategorii zwyciężyli: Adrianna Przybył (kl. III), Magdalena
Cyra (kl. I) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Kórniku oraz Oliwia Ratajczak z kórnickiej
Szkoły Podstawowej nr 2. Wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody
specjalne, natomiast
każdy uczestnik dostał
pamiątkowy dyplom,
upominek i znaczek
okolicznościowy. Na zakończenie festiwalu Pani
Dyrektor serdecznie podziękowała Państwu
Wicikom za udostępnienie profesjonalnej
sceny, władzom gminy
za wsparcie finansowe
i nauczycielom, rodzicom za przygotowanie
dzieci do występów. „Nie
był to konkurs, lecz festiwal-śpiewaliśmy dla
przyjemności” - tymi słowami Dyrektor Barbara
Zarzeczna zamknęła kurtynę festiwalu.
Z wielości edycji „ Festiwalu Piosenki
Dziecięcej” wynika, że takie imprezy są
potrzebne nam i naszym dzieciom, bo
przecież każdy może śpiewać gdy bardzo
to lubi. IM
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MISTRZOSTWA LICEUM W AEROBIKU
Nawiązując do tradycji szkoły Szkolny
Klub Sportowy „Orzeł” przy Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku pod kierunkiem
nauczycielki wf Iwony Rauk zorganizował
Drużynowe Mistrzostwa Szkoły w Aerobiku.( 17.03.2006)
W kórnickim liceum już od lat 80-tych na
lekcjach wf przy muzyce ćwiczono układy
gimnastyczne. Mistrzostwa szkoły w aerobiku odbywają się od lat 90-tych i do dzisiaj.
Dziewczęta dobrowolnie tworzą zespoły,
przy pomocy nauczycielki tworzą własne
układy aerobikowe , by w końcu stanąć do
rywalizacji z koleżankami z innych klas.
W tym roku w mistrzostwach uczestniczyło 6 zespołów. Jury w składzie: Wanda
Pawlak, Barbara Jańczyk , która sędziowała
także m.in. zawody wojewódzkie oraz Tadeusz Rauk przyznało pierwsze miejsce
zespołowi dziewcząt z klas Ib i Ic: Angelika
Kalisz, Anna Waszak, Maria Owsianowska,
Anna Waligóra, Magdalena Słoma.

Drugie miejsce wywalczyła grupa dziewcząt z kl. IIb: Magdalena Łukowiak, Kamila
Pfeifer, Karolina Brylewska, Katarzyna
Chmielewska.
Na trzecim miejscu znalazły się dwie
grupy aerobikowe dziewcząt z klasy Ia
i IIa.
W konkursie plastycznym o tematyce
aerobikowej zwyciężył plakat Anny Waszak.
Dziewczęta zostały nagrodzone drobnymi upominkami od Rady Rodziców i SKS
oraz pamiątkowymi dyplomami wykonanymi
przez inicjatorkę imprezy p.Iwonę Rauk.
Na imprezie pokazały się także „ Kórniczanki”, które zaprezentowały układ aerobikowy prezentowany na mistrzostwach
wojewódzkich. W nagrodę za osiągnięcia
otrzymały od swojej trenerki upominki
związane z 60-leciem szkoły.
Niektóre dziewczęta z mistrzostw szkoły
zaprezentowały swoje układy aerobikowe w
czasie „Dni Otwartych” dla gimnazjalistów,
które odbyły się 25 marca 2006.

WYSTĘP KOSZYKARZY Z ROBAKOWA
W KOZIEGŁOWACH

CZAS WIOSNY, CZAS RUCHU NA
POWIETRZU

Mistrzowie gminy chłopcy z Gimnazjum
w Robakowie reprezentowali nasze środowisko w Półfinałach Mistrzostw Powiatu w
koszykówce. W hali w Koziegłowach podopieczni p. Pawła Pawlaczyka tym razem
musieli się zadowolić trzecim miejscem.

Wraz z wiosną i pogodą sprzyjającą
ruchowi na świeżym powietrzu uczniowie
odbywają lekcje wf na boiskach przyszkolnych i po okolicy. Najwcześniej ćwiczyli na
boisku chłopcy z p. Dariuszem Śmigielskim
ze szkoły w Szczodrzykowie. Nie straszna
dla nich była niesprzyjająca aura. Brak sali
gimnastycznej w tej szkole sprzyja ruchowi
i hartowaniu się o każdej porze roku. Zrobił
się także ruch na boiskach przyszkolnych
w Kórniku.
Tutaj uczniowie poprzez bieganie
ćwiczą wytrzymałość, kondycję, biegają
przez płotki, skaczą w dal, grają w siatkówkę i piłkę nożną. Czy w pozostałych
szkołach naszej gminy uczniowie ćwiczą
podobnie? Czas wyjść na świeże powietrze
i dotlenić się. Wystarczy tylko odpowiedni
ubiór i realizować zdrowotne hasło: „ ruch
to życie a życie to ruch”. No i także trzeba
jeszcze chcieć.

MOCNE REKORDY OKREGU W LA
Ukazały się tabele lekkoatletyczne
najlepszych wyników w poszczególnych
konkurencjach oraz rekordy Okręgu Wielkopolskiego na dzień 31.12.2005.
Dotychczas nie zostały pobite i nadal są
rekordami wyniki osiągnięte przez zawodników MKS Kórnik sprzed kilkunastu lat. Są
to: Magdaleny Rauk, która w wieku 18 lat
uzyskała w siedmioboju lekkoatletycznym
4839 pkt a także mając 19 lat i seniorów
5057 pkt oraz Macieja Olejnika , który w
wieku 19 lat skoczył wzwyż 217 cm.
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ZEBRANIE WYJAZDOWE SZS PP
W sali Rady Miejskiej w Kórniku,
w ratuszu bnińskim odbyło się zebranie
Zarządu Szkolnego Zrzeszenia Sportowego Powiatu Poznańskiego. Spotkaniu
przewodniczył prezes Tadeusz Rauk,
który zdawał sprawozdanie z działalności
za rok 2005. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zrzeszenia.
Został przedstawiony także projekt
obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego, które odbędzie
się jesienią 2006 r.
W szerokiej dyskusji członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście przedstawiali sukcesy oraz bolączki działalności
rekreacyjno-sportowej wśród dzieci
i młodzieży. Ze względu na dużą ilość
imprez organizowanych przez SZS
wyklucza się wprowadzanie nowych dyscyplin, które by obciążyły dodatkowymi
kosztami i kolejne zwalnianie uczniów
z lekcji. Imprezy SZS organizowane są
w ciągu tygodnia głównie dlatego, że
w soboty nie ma dowożenia do szkół a
także pieniędzy do zapłacenia dla nauczycieli. Zwrócono również uwagę na
koordynację imprez z procesem lekcyjnym, egzaminami uczniów i obciążeniami
w tym samym czasie. Częste zmiany terminów imprez utrudniają działanie. Winę
za to ponosi Szkolny Związek Sportowy
„Wielkopolska”, który nie bierze pod
uwagę czynnika ludzkiego wyznaczając
i zmieniając terminy imprez. Zmiany na
szczeblu wojewódzkim wprowadzają
chaos w organizacji imprez niższego
szczebla czyli zawodów rejonowych,
powiatowych i gminnych. O tych i innych
problemach chcą mówić działacze SZZ
Powiatu Poznańskiego na planowane w
czerwcu spotkanie nauczycieli wf i sekretarzy gminnych. Z kolei we wrześniu
zaproponowano zorganizować spotkanie
sekretarzy gminnych z Marszałkiem
Wielkopolski, przedstawicielami Kuratorium, Prezesem SZS „Wielkopolska i innych związków , by ustalić jednolity front
działania. Podziękowano także p. Tadeuszowi Raukowi za fachowe, skrupulatne
prowadzenie działalności SZS Powiatu
Poznańskiego. W zebraniu uczestniczyli
m.in. znany fachowiec z dziedziny wf
p. dr Radosław Muszkieta, z ramienia Starostwa p. Tomasz Grudziak
o r a z p . J a r o s ł a w D o b r o w o l s k i , M arek Serwatkiewicz z Rady Powia tu Poznańskiego. Wielu uczestników
tego spotkania po raz pierwszy byli
w Bninie i podziwiali drugi ratusz w jednym mieście.
Na pamiątkę otrzymali gadżety reklamujące gminę Kórnik. ARA
SPROSTOWANIE
W numerze 5/2006 w sprawozdaniu
z Przeglądu Piosenki Dziecięcej błędnie
podano nazwisko solisty w grupie III (14-16
lat). Zamiast Mariusz Kolasiński winno być
Mariusz Koliński.
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SPORT
W ubiegłą sobotę drużyny młodzieżowe
i seniorzy Kotwicy z tygodniowym opóźnieniem rozpoczęli rozgrywki rundy wiosennej
sezonu 2005/2006.
W okresie przygotowawczym seniorzy
rozegrali aż 8 gier kontrolnych z czego 3 wygrali a 5 spotkań zakończyło się porażkami
naszej drużyny. Oto wyniki sparingów :
KOTWICA - SUCHARY SUCHY LAS
6-4
(gole zdobyli Szablewski, Joppek 2,
Socha, Słabolepszy, Landskowski)
LECH II POZNAŃ - KOTWICA
3-0
KOTWICA - GROCLIN JUNIORZY
1-4
(Joppek)
KOTWICA - 1920 MOSINA
1-2
(Joppek)
KOTWICA - POGOŃ KSIĄŻ
2-1
(Simon, Cielewicz)
KORONA BUKOWIEC - KOTWICA
4-2
(Szymczak, Socha)
PATRIA BUK - KOTWICA

Trener Krzysztof Bzdęga od samego
początku okresu przygotowawczego miał
problemy kadrowe. Kilku naszych graczy
z różnych przyczyn nie podjęło treningów
a kilku przeniosło się do innych klubów.
Z tymi kłopotami trener będzie musiał się
borykać na pewno do końca rozgrywek,
gdyż do klubu nie trafili nowi zawodnicy, a
kadra juniorów nie wypełni przygotowana
jest do walki z seniorami.
W sobotnim inauguracyjnym meczu Kotwica zmierzyła się z GKS Gułtowy. I połowa
spotkania miała dość wyrównany charakter
i żadna z drużyn nie potrafiła udokumentować swojej przewagi zdobyciem gola.
Zanim kibice ponownie zdążyli usiąść
na trybunach po przerwie, po składnej akcji
naszej drużyny, dośrodkowaniu Łukasza
Szymczaka swoją pierwszą bramkę w klasie okręgowej zdobył Krzysztof Socha.
Po zdobyciu prowadzenia, Kotwica
cofnęła się do defensywy i liczyła na
kontrataki. Jedna akcja mogła zakończyć
się podwyższeniem prowadzenia, jednak
Jarosław Lasek niecelnie uderzył na
bramkę gości. Gdy wszyscy oczekiwali
na końcowy gwizdek sędziego goście w
zamieszaniu pod naszą bramką zdobyli
gola na wagę remisu.
Skład KOTWICY: BZDĘGA - JOPP E K , L A N D S K O W S K I , PAT O K A ,
SZYMCZAK, STACHOWIAK, LASEK,
KONOWAŁ{ROCHOWIAK}, SŁABOLEPSZY, SIMON{MRUGAS}, SOCHA.
Paweł Pawlaczyk

TERMINARZ KOTWICY NA RUNDĘ WIOSENNĄ
09.04
15.04
19.04
22.04
29.04
03.05
06.05
13.05
20.05
27.05
04.06
11.06

STELLA - KOTWICA
TPS - KOTWICA
KOTWICA - UNIA
KOTWICA - ŁOPUCHOWO
KOTWICA - KŁOS
TRZEMESZNO - KOTWICA
KOTWICA - STĘSZEW
KŁECKO - KOTWICA
KOTWICA - PLEWISKA
KOTWICA - PIAST
KOTWICA - KOSTRZYN
WITKOWO - KOTWICA

GODZ. 11.00
GODZ. 17.00
GODZ. 17.00
GODZ. 16.00
GODZ. 16.00
GODZ. 16.00
GODZ. 16.00
GODZ. 17.00
GODZ. 16.00
GODZ. 16.00
GODZ. 14.00
GODZ. 14.00

Dobra wiadomość dla kibiców: Zarząd Klubu postanowił, że kibice na rundę wiosenną
mają wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. P.P.

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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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.

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
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REKLAMY

PORADNIK
BUDOWLANY
Schody do wyboru
Schody to nie tylko niezbędny element
konstrukcji budynku ale również istotny element dekoracyjny. Właściwy wybór schodów będzie kluczowy tak dla funkcjonalności jak i dla estetyki naszego wnętrza.
Już na etapie planowania architektonicznego naszego domu musimy się zdecydować
gdzie schody będą umieszczone i ile miejsca
możemy na nie przeznaczyć. Najczęściej
umieszcza się schody w holu lub salonie. Ich
kształt, typ zastosowanej konstrukcji oraz rodzaj
wykończenia zaważy na wyglądzie pomieszczenia oraz wpłynie na jego wystrój.
Jednym z obecnie stosowanym rozwiązaniem w domach jednorodzinnych są schody
betonowe. Są jednak ciężkie, mało efektowne
oraz wymagają wykończenia, polegającego
najczęściej na wyłożeniu drewnem. Jeśli już
zdecydujemy się na tego typu rozwiązanie,
możemy skorzystać z gotowych elementów
konstrukcyjnych. Dostępne na rynku są w postaci prefabrykatów wykonanych z mieszaniny
cementu i piasku o odpowiedniej grubości. Jeśli
planujemy bardzo nowoczesny wystrój domu,
możemy wykorzystać konstrukcję wykonaną
z metalu. Najbardziej efektownym i zarazem
najczęściej spotykanym rozwiązaniem będzie
zastosowanie schodów drewnianych.
Schody drewniane wykonuje się z drewna
drzew liściastych. Stosuje się brzozę, buk, dąb,
klon, jesion, wiśnię, orzech. Możliwe jest także
zastosowanie drewna egzotycznego, będzie
się to jednak wiązało z wyższymi kosztami.
Rzadziej stosowane są gatunki drzew iglastych.
Przed drewnem liściastym przeznaczonym do
konstrukcji schodów stawia się wysokie wymagania dotyczące jakości. Elementy nośne
powinny być wykonane z drewna zaliczonego
do I klasy jakości, same stopnie mogą zostać
wykonane z drewna II klasy. Ponadto materiał
powinien być bez sęków z gęsto rozmieszczonymi słojami, pozbawiony wad oraz posiadać
wilgotność nie przekraczającą 8 %. W praktyce
jednak spotkamy się z wilgotnością na poziomie
12%. Stopnie są wykonywane z drewna litego
bądź klejonego warstwowo.
W przypadku, gdy dysponujemy ograniczoną przestrzenią, możliwe jest zastosowanie
schodów kręconych. Konstrukcje takie mają
zazwyczaj średnicę od 130 do 200 centymetrów. W przypadku, gdy dysponujemy jeszcze
mniejsza przestrzenią, rozwiązaniem mogą być
schody kwadratowe. Stopnie w schodach kręconych mają kształt okręgu, osadza się je na słupie
montowanym pośrodku otworu w stropie.
Niezależnie od sposobu wykonania,
drewniane powierzchnie schodów należy w
odpowiedni sposób zabezpieczyć. Można
użyć bejcy bądź pozostawić naturalny kolor
drewna. Konieczne będzie jednak zastosowanie twardego lakieru do drewna. Stopnie
należy pokryć potrójną warstwą odpornego na
ścieranie lakieru. Poradą służą konsultanci
ze Składów budowlanych VOX w Poznaniu
przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy
Św. Michała 100. Raw
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Praktyczna podłoga

Ostatni element podłogi

Rynek materiałów wykończeniowych
od dłuższego już czasu obserwuje powrót
do naturalnego drewna. Drewniana podłoga
zazwyczaj stanowiła wyzwanie dla fachowców
– odpowiednie ułożenie parkietu trzeba było
zlecić firmie wykonawczej. Jednak producenci
podłóg drewnianych pomyśleli także o wygodzie użytkowników, dzięki czemu pojawiły się
na rynku drewniane podłogi warstwowe.
Podłogi warstwowe są łatwe w utrzymaniu, łatwe w montażu i nadają wnętrzu
elegancki wygląd. Zbudowane są najczęściej
z trzech warstw drewna sklejonych ze sobą.
Nawierzchnię stanowi cienka (2-4 mm) warstwa wysokogatunkowego drewna. Warstwę
środkową stanowią listewki o grubości około 8
mm ułożone prostopadle do przebiegu słojów w
drewnie warstwy wierzchniej. Warstwa spodnia,
grubości 1,5-3,5 mm, zrobiona jest z drewna
gorszej jakości (najczęściej z forniru świerkowego). Rozmiary bywają różne. Ich długość może
wynosić od 40 do 250 cm, a szerokość od 13
do 21 cm. Grubość zależy od liczby i rodzaju
poszczególnych warstw.

Kiedy już zdecydowaliśmy, jaką
podłogę położymy w naszym domu,
czeka nas jeszcze jedna decyzja. Przed
nami wybór i późniejszy montaż listew
przypodłogowych. Gama dostępnych
na rynku produktów jest duża, podjęcie
decyzji to kwestia gustu i ceny. Montaż
jest prosty i nie wymaga skomplikowanych narzędzi.
Listwami przypodłogowymi wykańcza
się podłogi laminowane, drewniane, wykładziny podłogowe i płytki ceramiczne.
Nie jest to jedynie element dekoracyjny
- listwy zabezpieczają przed zabrudzeniem szczeliny powstające pomiędzy
ścianą a krawędzią podłogi. Skutecznie
także chronią narożniki. Są doskonałym elementem maskującym przewody,
eliminując z krajobrazu naszego mieszkania plątaninę kabli. Dzięki możliwości
zastosowania oklein zyskujemy bardzo
szeroką gamę kolorystyczną. Wyboru
możemy dokonywać pomiędzy listwami
wykonanymi z drewna, pvc lub MDF.
Najbardziej odporny na wilgoć będzie
pvc, jest to materiał odpowiedni do
zastosowania w pomieszczeniach,
w których podłoga narażona jest na
częste działanie wody. Drewno, jeśli
jest odpowiednio zaimpregnowane, wykazuje pewną odporność na wilgoć. W
zależności od zastosowanego gatunku
drewna może być to rozwiązanie tanie
bądź dość kosztowne. Wadą drewna
jest również jego niska elastyczność.
Najmniej odporne na wilgoć będą listwy
wykonane z MDF. Będzie to jednak rozwiązanie najtańsze.
Listwy można zamocować na kilka
sposobów. Mocuje się je na zaczepy,
profile plastikowe, można je również
przybić lub przykręcić. Istnieje również
możliwość przyklejenia do podłoża, jeśli
mamy do czynienia z równą powierzchnią.
Pamiętać należy, by listwy instalować
razem z podłogą. Odstąpienie od tej zasady może skutkować odkształceniami
podłogi wywołanymi wilgocią. Styk listwy
z powierzchnią ściany można dodatkowo
uszczelnić akrylem. W celu uszczelnienia
styku zamontowanej listwy z podłogą
należy użyć kitu do parkietu. W doborze
listwy pomogą konsultanci ze Składów
budowlanych VOX w Poznaniu przy
ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy
Św. Michała 100. Dar
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Drewniane podłogi warstwowe nie wymagają cyklinowania i lakierowania. Większość
z nich jest fabrycznie wykończona i pokryta
kilkoma warstwami lakieru. Montaż podłogi
jest wyjątkowo łatwy. Należy połączyć ze sobą
krawędzie, używając do tego odpowiedniego
kleju. Bardzo często producenci oferują podłogi, które mocuje się bezklejowo - na zatrzask.
Obie metody są dobre oraz dają trwałe i
szczelne połączenie. Łatwiejsza i szybsza jest
jednak metoda bezklejowa. Dodatkowo atutem takiego montażu jest fakt, że uszkodzony
panel z zatrzaskiem można w stosunkowo
prosty sposób wymienić na nowy. Podłoga
montowana systemem bezklejowym można
też zdemontować i przenieść w inne miejsce,
na przykład podczas przeprowadzki. Podłoga
montowana systemem bezklejowym układana
jest jako podłoga pływająca.
Na podłogi z ogrzewaniem podłogowym
należy wybierać takie gatunki drewna, które w
małym stopniu zmieniają swoje wymiary pod
wpływem zmiany temperatury i wilgotności.
Najlepsze w tym przypadku są gatunki drewna
egzotycznego – merbau lub teak. Doskonale
jednak nadają się do tego podłogi warstwowe.
Jeśli decydujemy się na ich użycie, wtedy
gatunek wierzchniej warstwy drewna nie ma
wielkiego znaczenia.
Pomoc w doborze odpowiedniego materiału na podłogę można uzyskać w Składzie
budowlanym VOX w Poznaniu przy ulicy
Głogowskiej 216. Poz

Fot. Składy budowlane VOX
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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) hrabia, patron gimnazjum
w Kórniku, 7) Kórnickie Stowarzyszenie
Promocji Artystycznej, 8) gnicie tkanek;
zgorzel, 9) jedna z izb parlamentu, 11) nie
uznaje równości ras ludzkich, 15) narzędzie
rolnicze z zębami, 16) miejsce sprzedaży artykułów pierwszej potrzeby dla żołnierzy, 18)
matacz, 19) wylatuje koniowi spod podkowy,
20) stolica Wenezueli, 24) biała w Kórniku,
26) dyrygent chóru Castellum Cantans
w Kórniku, 27) sekretarz Zarządu MiejskoGminnego Szkolnego Związku Sportowego
w Kórniku, 28) kocha ojczyznę.
Pionowo: 1) mierzy czas, 2) znak odejmowania, 3) miasto w Belgii, w pobliżu
tej miejscowości Niemcy zastosowali w
1917 r. bojowy środek trujący – iperyt,

4) ptak, który łaknie dżdżu, 5) najsłynniejszy
w historii piłkarz brazylijski, 6) zespół muzyczny z Beatą Kozidrak, 9) schowek, 10)
przewodnicząca Komisji Oświaty i Polityki
Społecznej Rady Miejskiej w Kórniku, 12)
Monika, sportsmenka w kolarstwie z UKS
„Jedynka-Limaro” Kórnik, 13) oddział chorób wewnętrznych w szpitalu, 14) wierzchnia zaprawa na ścianie, 17) statek Noego,
20) dom wiejski, 21) urządzenie radiolokacyjne, 22) niewielki, artystycznie wykonany
przedmiot, 23) pas gleby odcinany przez
pług, 24) darnina, 25) milczek.
Litery w polach z dodatkową numeracją
(w prawej dolnej części), uszeregowane
w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie (przysłowie).

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 5/2006: „JAKIE PYTANIE TAKA
ODPOWIEDŹ”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Renata Janeczko z Dachowej.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
21-go kwietnia 2006 r.
Materiały prosimy dostarczać do 14-go kwietnia 2006 r.
kórniczanin nr 7/2006

