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WYBORY
W SOŁECTWACH
Mieszkańcy wybierają sołtysów i rady
sołeckie

PRACE NAD
BUDŻETEM

Fot. ŁG - Wybory sołtysa w Pierzchnie

Prezentujemy zamierzenia inwestycyjne
na przyszły rok

RADA MIEJSKA
Harmonogram działania RM
i wypowiedzi radnych

SPORT
Mistrzostwo Polski zawodniczki Jedynki
LIMARO Kórnik, szachy i warcaby

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

Serdecznie
dziękuję
wszystkim osobom, które przyczyniły się do odnalezienia
mojego psa Misia,
w szczególności Pani Annie Klaczyńskiej,
Panu Grzegorzowi Michałowiczowi i Straży Miejskiej w Kórniku
			

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

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

Jacek Ogonowski

Otwarcie świetlicy w Żernikach
W dniu 21 grudnia 2006r. burmistrz Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Hieronim
Urbanek oraz radny Janusz Wojtuś wzięli
udział w uroczystym otwarciu i poświęceniu
świetlicy w Żernikach. Poświęcenia dokonał
ks. Proboszcz Parafii w Tulcach.
88 rocznica Powstania
Wielkopolskiego
W dniu 27 grudnia 2006r., w rocznicę
Powstania Wielkopolskiego, delegacje
przedstawicieli kombatantów, samorządu,
szkół, organizacji społecznych, kórnickich
firm i środowisk społecznych, złożyły wiązanki kwiatów w 6 miejscach upamiętniających
ten niepodległościowy zryw mieszkańców
Wielkopolski. Uroczystość rozpoczęła się
złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą Kampanię Kórnicką na Placu Niepod-

ległości, a następnie złożono kwiaty pod
tablicami przy kościołach i na cmentarzach
parafialnych w Kórniku i Bninie.
Spotkanie wójtów
i burmistrzów
W dniu 21 grudnia 2006r. burmistrz Jerzy Lechnerowski wziął udział w spotkaniu
wójtów i burmistrzów Powiatu Poznańskiego z prezydentem i wiceprezydentami
miasta Poznania oraz starostami Powiatu
Poznańskiego. Przedmiotem spotkania
była współpraca samorządów aglomeracji
poznańskiej.
Spotkanie w sprawie
gazyfikacji Czmonia
W dniu 29 grudnia 2006r. Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z dyrektorem
Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa p. Zdzisławem Kowalskim. Tematem spotkania była
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gazyfikacja wsi Czmoń. Dyrektor Kowalski
zapewnił Burmistrza o tym, że inwestycja ta
zostanie zrealizowana w 2007 roku.
Posiedzenie Zarządu PLOT
W dniu 5 stycznia 2007r. burmistrz Jerzy
Lechnerowski uczestniczył w posiedzeniu
Zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej, na którym omówiono plan
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, które ma się odbyć 7 lutego br.
w Urzędzie Miasta Poznania. Na spotkaniu
ustalono także w jakich imprezach targowych Stowarzyszenie weźmie udział. Zaplanowano udział w imprezach targowych
w Łodzi, w Katowicach, w Gdańsku,
w Szczecinie i w Poznaniu, a także wystąpienia
i udział w targach zagranicznych: w Berlinie
i Lipsku oraz po raz pierwszy w Barcelonie
i w Londynie. Na rok 2007 zaplanowano
również przygotowanie i uruchomienie we
współpracy z Urzędem Miasta Poznania nowego turystycznego portalu internetowego
– www.visit.poznan.pl.
Anna Liebert

Początek prac nad budżetem 2007

Zgodnie z procedurami trwają już
dyskusje nad projektem budżetu na 2007
rok jaki przedstawił burmistrz Jerzy Lechnerowski. Prace najpewniej potrwają do
lutego, kiedy to na specjalnie zwołanej
sesji (wstępnie planowanej na 7 lutego)
dojdzie do decydującego głosowania nad
projektem z ewentualnymi zmianami.
Do tego czasu radni będą składać swoje
propozycje, komisje rady wydawać opinie.
Burmistrz może zmienić przeznaczenie
niektórych środków zgodnie z sugestiami
samorządu. Kluczową rolę ma tu oczywiście
Komisja Budżetu i Finansów, jednak o ostatecznym kształcie zadecyduje głosowanie
całej rady i głos każdego radnego liczyć
będzie się tak samo. Zachęcamy wszystkich
mieszkańców do zapoznania się z propozycjami i do aktywnego udziału w dyskusji nad
tym ważnym dla gminy dokumentem. Okazją
do tego są spotkania z radnymi i otwarte dla
wszystkich komisje i sesje których terminy
podajemy w tym numerze naszego pisma.
Założenia projektu
Dochody Gminy Kórnik planuje się na
przeszło 39,8 miliony złotych. Składa się na
nie m.in. prawie 6,8 milionowa subwencja
oświatowa a ponad 4,6 miliony pochodzić
mają z dotacji z budżetu państwa. Jednak
prawie 67% budżetu czyli ponad 26,5 milionów spłynie do kórnickiej kasy z podatków
i opłat lokalnych
Wydatki z budżetu sięgać mają ponad
43,4 miliona złotych.
Ponad 25% wydatków to wydatki majątkowe a w tym następujące inwestycje:
- budowa szamba przy świetlicy Pierzchno w kwocie 5 tys. zł
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- projekt kanalizacji deszczowej w Gądkach (ul. Kwiatowa, Akacjowa, Brzozowa) w
kwocie 7 tys. zł
- wodociągowanie wsi Czołowo w kwocie
340 tys. zł (inwestycja już wykonana – płatność w roku 2007)
- budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi
Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w
gminie Kórnik w łącznej kwocie 1525 584 zł,
w tym kwota 381 396 zł - jako wkład własny
gminy, kwota 1.144.188 zł to dofinansowanie
ze środków unijnych
- budowa przepustu w drodze wojewódzkiej 434 w kwocie 500 tys. zł (udrożnienie
połączenia między jeziorami dla kajaków,
łodzi i małych żaglówek)
- budowa chodnika w Gądkach, ul. Akacjowa w kwocie 25 tys. zł
- budowa chodnika w Konarskim w kwocie
80 tys. zł
- budowa chodnika w Kromolicach w
kwocie 20 tys. zł
- budowa chodników w Kórniku, ul.
Wróblewskiego, 20 Października, Dworcowa, Jabłońskiego (+oświetlenie) w kwocie
120 tys. zł
- budowa chodników w Kórniku-Bninie,
ul. Kasztelana Jarosta, Lipowa w kwocie
25 tys. zł
- budowa drogi Dachowa – Nowina w
kwocie 150 tys. zł
- budowa skrzyżowania ul. Piaskowej z
ul. Poznańską w Kamionkach w kwocie 91
tys. zł
- budowa zatok autobusowych przy ul.
Parkowej – dwóch. w kwocie 12 tys. zł
- modernizacja ul. Staszica od Wyspiańskiego do ul. Stodolnej w kwocie 150 tys. zł
- projekt drogi gminnej ul. Świerkowej w
Czmoniu w kwocie 15 tys. zł
- projekt drogi gminnej w Gądkach w
kwocie 25 tys. zł

- projekt drogi ul. Flensa (+kanalizacja deszczowa, oświetlenie) w kwocie
10 tys. zł
- wiata w Czmońcu w kwocie 4 tys. zł
- modernizacja bloku II w Dziećmierowie
w kwocie 700 tys. zł
- modernizacja budynku socjalnego
w Dziećmierowie w kwocie 150 tys. zł
- modernizacja budynku w Kórniku-Bninie,
ul. Rynek 16 w kwocie 450 tys. zł
- klimatyzacja Urzędu Miejskiego w kwocie 100 tys. zł
- modernizacja Ratusza w Bninie w kwocie 150 tys. zł
- modernizacja budynków strażnic OSP
w kwocie 40 tys. zł
- monitoring miasta w kwocie 200 tys. zł
- wymiana dachu na sali gimnastycznej
SP nr 1 w kwocie 85 tys. zł
- wymiana okien i dachu oraz dobudowa
pomieszczeń w SP nr 2 w kwocie 200 tys.
zł
- wymiana dachu w Gimnazjum w Robakowie w kwocie 50 tys. zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Krauthofera w Kórniku-Bninie w kwocie
50.000 zł (razem na zadanie przeznacza się
100.000 zł, gdyż 50 tys. zł zostanie sfinansowane z GFOŚiGW)
- oświetlenie Huby Pierzchno, Celestynowo w kwocie 30 tys. zł
- oświetlenie na skrzyżowaniu ul. Lipowej i
Śremskiej w Kórniku w kwocie 20 tys. zł
- oświetlenie osiedli w Borówcu, przy
ul. Szkolnej, Poznańskiej, Kempingowej w
kwocie 100 tys. zł
- oświetlenie ul. Dębiecka, Al. Flensa w
Biernatkach w kwocie 25 tys. zł
- oświetlenie ul. Polna w Robakowie w
kwocie 15 tys. zł
- oświetlenie ul. Słoneczna w Dziećmierowie w kwocie 15 tys. zł
(dokończenie na następnej stronie)
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(dokończenie z poprzedniej strony)
- oświetlenie ul. Wichrowa, Polna w Kamionkach w kwocie 28 tys. zł (przy udziale
finansowym mieszkańców w kwocie 8 tys.
zł)
- oświetlenie ul. Wodna w Kórniku
w kwocie 10 tys. zł
- oświetlenie ul. Wyspiańskiego w Kórniku
w kwocie 60 tys. zł
- oświetlenie w Czmońcu – droga przy
świetlicy wiejskiej w kwocie 20 tys. zł
- oświetlenie w Czmoniu – droga przy
strażnicy w kwocie 8 tys. zł
- oświetlenie we wsi Mościenica w kwocie
7.506 zł (w tym środki sołeckie w wysokości
3.973 zł)
- budowa parkingu przy cmentarzu
w Kórniku w kwocie 60 tys. zł
- budowa trzech tablic przy wjeździe do
miasta Kórnika w kwocie 30 tys. zł
- modernizacja pomieszczeń na Prowencie w kwocie 100 tys. zł
- przełożenie mediów w Robakowie-wsi
(ul. Wiejska) w kwocie 150 tys. zł
- wymiana dachu na budynku Koła Gospodyń Wiejskich w kwocie 20 tys. zł
- centrum sportowo-rekreacyjne z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 3.250.000
zł to, czy inwestycja rozpocznie się w 2007
zależeć ma od wykonania planów dochodów
z tytułu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości. W perspektywie są również starania
o środki unijne
Planuje się także następujące zakupy
majątkowe:
- aport pieniężny do spółki KOMBUS (800
tys. zł na zakup autobusów)
- wykupy nieruchomości pod drogi (400
tys. zł)
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego (260
tys. zł)
- dofinansowanie do zakupu samochodu
służbowego dla Policji (25 tys. zł) oraz skutera
(5 tys. zł)
- zakup elektronicznych syren alarmowych (14 tys. zł)
- aport pieniężny dla WODKOMu z przeznaczeniem na zakup równiarki (150 tys. zł)
-dotacja dla OSiR z przeznaczeniem na
budowę sanitariatów na terenie Ośrodka
(50 tys. zł)
Na podstawie projektu budżetu opr. ŁG

Informacje Rady Miejskiej
Harmonogram prac Rady
w V kadencji
1. Sesje Rady Miejskiej odbywać się
będą w ostatnią środę każdego miesiąca o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka
w Kórniku.
Prócz stałych terminów możliwe jest
zwołanie sesji nadzwyczajnej w dodatkowym terminie.
2. Komisje. Posiedzenia stałych Komisji
Rady odbywać będą się cyklicznie ,
w tygodniu poprzedzającym sesję w
następujących terminach:
a/ Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
- środa, godz. 12.00
b/ Komisja Rolnictwa – środa
godz.14.00
c/ Komisja Rozwoju Gospodarczego
– czwartek, godz. 11.00
d/ Komisja Ochrony Środowiska –
czwartek godz. 9.00
e/ Komisja Budżetu i Finansów – czwartek, godz. 14.00
f/ Komisja Rewizyjna – środa, godz.
9.00
g/ Komisja ds. linii wysokiego napięcia
– 18.01.2007, godz. 14; od 29.01 w poniedziałki, godz. 15.00 co dwa tygodnie.
Prócz stałych, podanych powyżej terminów posiedzenia Komisji odbywać będą się
w miarę potrzeb – na wniosek przewodniczącego danej Komisji.
Komisje doraźne tj.: Komisja Inwentaryzacyjna – w miarę potrzeb
Dodatkowe terminy posiedzeń komisji
stałych i posiedzenia komisji doraźnych
podane będą na stronie internetowej Kórnika: www.kornik.pl - BIP/Rada Miejska/
Kalendarium oraz wywieszone w gablocie
informacyjnej Rady Miejskiej.
3. Radni będą do dyspozycji mieszkańców naszej gminy podczas dyżurów, w
czasie spotkań podanych poniżej:
Okręg nr I:
Maciej Marciniak - przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego
• dyżur w okręgu wyborczym: pierwsza
środa miesiąca, godz. 12.00 - 13.30 w
Biurze Rachunkowym, ul. Poznańska 27
w Kórniku
• dyżur w Biurze Rady: pierwsza środa

miesiąca, godz. 13.30 - 15.30
Seweryn Waligóra – przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
• dyżur w okręgu wyborczym: ostatni
poniedziałek miesiąca, godz. 16.00 17.00 w Strażnicy, ul. 20 października 93
w Kórniku
• dyżur w Biurze Rady: ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 15.00 - 16.00
Okręg nr II
Adam Lewandowski
• dyżur w okręgu wyborczym: ostatni
wtorek miesiąca, godz. 18.00 - 19.00
w Gimnazjum, ul. Dworcowa 11 w Kórniku,
sala nr 16
• dyżur w Biurze Rady: przedostatnia
środa miesiąca, godz. 13.00 - 14.00
Andrzej Regulski
• dyżur w okręgu wyborczym: ostatni wtorek miesiąca, godz. 18.00 - 19.00 w Gimnazjum, ul. Dworcowa 11 w Kórniku, sala nr 16
• dyżur w Biurze Rady: ostatni wtorek
miesiąca, godz. 16.30 - 17.30
Okręg nr III
Irena Kaczmarek - przewodnicząca
Rady Miejskiej
• dyżur w Biurze Rady: każdy poniedziałek, godz. 12.00 - 14.00
Bogdan Wesołek - przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
• dyżur w Biurze Rady: pierwszy czwartek miesiąca, godz. 14.00 - 15.30
Okręg nr IV
Julia Bartkowiak -przewodnicząca
Komisji Rolnictwa
• dyżur w okręgu wyborczym: pierwszy wtorek miesiąca, godz. 19.00 - 20.00
w świetlicy w Radzewie, w miarę potrzeb
w domu
• dyżur w Biurze Rady: ostatni czwartek
miesiąca, godz. 12.00 - 14.00
Jerzy Rozmiarek
• dyżur w okręgu wyborczym: ostatni
piątek miesiąca, godz. 18.00 - 20.00
w domu, ul. Leśna 12 w Czmoniu
Okręg nr V
Roman Genstwa - wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
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Okręg nr VI
Andrzej Surdyk - przewodniczący
Komisji Inwentaryzacyjnej
• dyżur w Biurze Rady: ostatni wtorek
miesiąca, godz. 10.00 - 12.00
Janusz Wojtuś -przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
• dyżur w Biurze Rady: trzecia środa
miesiąca, godz. 11.00 - 12.00
Okręg nr VII
Małgorzata Walkowiak - przewodnicząca Komisji Oświaty i Polityki Społecznej
• dyżur w okręgu wyborczym: ostatni
poniedziałek miesiąca, godz. 18.00 - 19.00
w Strażnicy w Kamionkach
• dyżur w Biurze Rady: ostatni czwartek
miesiąca, godz. 13.00 - 14.00
Magdalena Kosakowska • dyżur w okręgu wyborczym: ostatni
poniedziałek miesiąca, godz. 18.00 - 19.00
w Strażnicy w Kamionkach
• dyżur w Biurze Rady: ostatnia środa
miesiąca, godz. 11.30 - 12.30
Michał Stecki - wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej, przewodniczący doraźnej
Komisji ds. przebiegu linii elektroenergetycznej 2x400 kV + 2x220 kV na terenie Gminy
Kórnik na obszarze objętym obrębami geodezyjnymi Skrzynki, Borówiec, Kamionki.
• dyżur w okręgu wyborczym: każdy poniedziałek miesiąca, godz. 20.00, budynek
szkoły podstawowej w Borówcu.
4. Posiedzenia Prezydium Rady odbywać będą się cyklicznie w tygodniu
poprzedzającym sesję , poniedziałek
o godz.14.00.
Informacje ogólne
W celu rozszerzenia komunikacji ze
społecznością lokalną proponujemy:
1. Stałe udzielanie informacji przez Biuro
Rady Miejskiej w Ratuszu, w Bninie czynne
w godz.8.00 -16.00 pon.,7.30 -15.30 wt.- pt.
2. Wydawanie kopii uchwał oraz innych
zaświadczeń z prac Rady, na wniosek,
w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
3. Umożliwia się zapoznanie z projektami uchwał na najbliższą sesję, na 10 dni
przed jej terminem. Materiały będą dostępne w Biurze Rady w godz. 9.00-15.00.
4. Osoby zainteresowane wystąpieniem
podczas sesji Rady zobowiązane są do
wcześniejszego (tuż przed sesją) zgłoszenia się do przewodniczącego obrad i
przedstawienia tematu wystąpienia,
5. Ponadto Prezydium Rady planuje
spotkanie z udziałem przedstawicieli operatorów stron internetowych, mediów, stowarzyszeń w celu przedyskutowania tematu
kontaktu z mieszkańcami (luty).
Przewodnicząca Rady
Irena Kaczmarek
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Głos dla radnych

Początek kadencji Rady Miejskiej w
Kórniku jest okazją do zapoczątkowania
nowej rubryki w Kórniczaninie. Zależy
nam, by aktywność radnych miała swoje
odzwierciedlenie na naszych łamach. Niełatwo jest w pełni obiektywnie ogarnąć relacją i komentarzem działania 15 osobowej
Rady Miejskiej, dlatego oddajemy stronę
naszego dwutygodnika na wypowiedzi wybranych przez mieszkańców gminy samorządowców. Zaproponowaliśmy wszystJulia
Bartkowiak
W tej kadencji
Rady Miejskiej zostałam ponownie
przewodniczącą
Komisji Rolnictwa.
Pracami Komisji
postaram się pokierować tak, aby
temat rolnictwa w gminie nie był tematem
drugoplanowym, a członkowie komisji byli
blisko rolniczych spraw i problemów.
Na rok 2007 plan pracy Komisji Rolnictwa przedstawia się następująco:
1. Opiniowanie inwestycji związanych z
wodociągowaniem wsi.
2. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami rolniczymi w celu poprawy
warunków hodowli, uprawy i warunków sanitarnych wsi (Izba Rolnicza, ODR, AriRM,
WCHiRZ).
3. Współpraca i nadzór nad dotacjami
dla Spółek Wodnych.
Roman
Genstwa

UWAGI
W SPRAWIE
BUDŻETU NA
2007 ROK
Budżet gminny zanim zostanie
uchwalony wymaga
zachowania wielu
procedur. Jest zawsze bardzo kontrowersyjny i wywołuje dużo emocji. Projekt jest
szczegółowo analizowany przez wszystkie
komisje a na końcu komisja budżetowa
wypracowuje wspólne stanowisko. Chciałbym przedstawić kilka własnych uwag
dotyczących proponowanego przez Pana
Burmistrza budżetu. Jest to kilka wybranych
spraw i to nie zawsze z górnej półki, tych
bardzo ważnych wymagających dużych
nakładów finansowych a takimi są zapewne
: budowa centrum sportowego w Kórniku ,
kanalizacja Borówca i Kamionek , budowa
dróg , chodników oświetlenia na wsiach i
mieście oraz inne.
1. sprawą szczególnie nurtującą środowiska wiejskie jest utrzymanie świetlic.
Świetlice winny służyć wszystkim mieszkańcom jako obiekty służące działalności
kulturalnej, rekreacyjnej ,sportowej, edukacyjnej czy jako punktu dostępu do internetu.

RADA MIEJSKA

• dyżur w Biurze Rady: ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 14.00 - 16.00
Paweł Kuźma
• dyżur w okręgu wyborczym: ostatni piątek kwartału, godz. 17.40 - 18.10
w Szkole Podstawowej, ul. Ogrodowa 21
w Szczodrzykowie
• dyżur w Biurze Rady: ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 15.00 - 16.00

kim radnym, by w kolejności alfabetycznej,
w każdym numerze po troje, prezentowali
swoją pracę, bieżące działania, swoje
opinie i informacje, które ich zdaniem
powinny dotrzeć do mieszkańców gminy.
Dziś prezentujemy dwie wypowiedzi. Irena
Kaczmarek przygotowała zamieszczony w
tym numerze harmonogram pracy Rady
Miejskiej. Rozpoczynamy również rubrykę
„Trzy pytania do...”, w której będziemy
pytać o tematy bieżące. (ŁG)
4. Opiniowanie wniosków o zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
w planach zagospodarowania przestrzennego gminy na inne cele.
5. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących stawek podatków i opłat związanych z rolnictwem.
6. Opiniowanie projektów sprzedaży
i dzierżawy gruntów.
7. Opiniowanie projektu budżetu na
rok 2007.
8. Współpraca ze Stowarzyszeniem
Sołtysów Gminy Kórnik.
9. Współorganizowanie Dożynek Gminnych.
10. Współorganizowanie szkoleń nt.
podnoszenia wiedzy rolniczej wśród rolników.
11. Nadzór programu sterylizacji zwierząt.
12. Opiniowanie merytorycznych wniosków wpływających do komisji.
Ponadto jestem członkiem Komisji
Oświaty i Polityki Społecznej oraz Komisji
Budżetu i Finansów. ■

Koszty utrzymania/ prąd , gaz , woda , wywóz nieczystości winny znaleźć konkretny
zapis w budżecie – tego nie ma
2. wodociągowanie południowo –
wschodniej części gminy. Do tej pory
zadania własne gminy jakim jest dostarczanie mieszkańcom wody w tym rejonie
wykonuje „JAGROL”. Są to hydrofornie
i sieci wodociągowe z lat 50 i 60 – tych
przestarzałe , mało wydajne, nie spełniające wymagań sanitarnych. Poprawa nastąpi
w najbliższym czasie dla mieszkańców
Robakowa , Dachowej i Szczodrzykowa/
inwestycja Aquanetu/. Problem występować będzie nadal w Pierzchnie , Runowie
i Kromolicach. Dla tych miejscowości nie
ma konkretnych rozwiązań , czyli zapisów
w tegorocznym budżecie w celu chociażby
doraźnej poprawy dostaw wody szczególnie
w okresie letnim.
3. W 2006 roku został przyjęty plan
aglomeracji Kórnik obejmujący teren gminy
miejsko-wiejskiej Kórnik objęte systemem
kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków w Borówcu Miejscowości
znajdujące się w północno-wschodniej
i południowej części gminy nie są ujęte. Nie
ma też zapisów o kanalizacji tych miejscowości w planie rozwoju lokalnego. Myślę,
że skoro nie ma możliwości skanalizowania
tych obszarów w tej formie, należałoby
i rozsądnym wydaje się (c.d. na str. 7)



REKLAMY

Ideal

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

„Partner” TBS sp. z o.o.
Słupca
posiada do wynajęcia
lokale handlowe o pow. 66,99 m2

PR
OKNA PCV
O
PARAPETY
M
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

oraz

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

garaże zlokalizowane
w Kórniku, Os. I. Krasickiego
Informacje:
„Partner” TBS sp. z o.o. Słupca, ul. Berlinga 26
tel. 632758908, fax 632758912
e-mail: biuro@tbspartner.pl

ROLNIKU - PRZEDSIĘBIORCO
Masz problem z odpadami?
Folia, worki, skrzynki itp.
ZADZWOŃ: 503 14 72 82
NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

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

PŁYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI
Rabaty

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

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

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk

poleca:
– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię
oraz inne materiały budowlane

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę

transport GRATIS
na terenie Kórnika
Bnin, ul. Śremska 10A



zapraszamy

tel. (61) 898 03 35
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– finansowej i przyjrzeć się organizacji
wewnętrznej funkcjonowania tych podmiotów.
6. W konstruowaniu budżetu zwraca się
szczególną uwagę na źródło dochodów a
emocje wzrastają przy ustalaniu wydatków
bieżących czy wieloletnich. Mało miejsca
poświęca się i mówi się o oszczędnościach
a takowe istnieją i nie tylko w administracji
publicznej czy oświacie i wychowaniu ale
np.w gospodarce mieszkaniowej na utrzymanie mieszkań komunalnych przeznacza
się kwotę 370 tyś. Zł. Należy sprzedać
je najemcom po atrakcyjnych cenach,
zmniejszą się koszty a nowi właściciele w
sposób prawidłowy zadbają o swoją włas-

ność. Nie zwolni to oczywiście gminy od
budowy nowych mieszkań komunalnych i
socjalnych, natomiast wydatki w budżecie
się zmniejszą.
7. Zadanie zapisane w budżecie na
2007 rok „Budowa sieci wodociągowej od
miejscowości Orkowo w gminie Śrem do
wsi Czmoniec , Trzykolne Młyny , Radzewo
w kwocie 381.396 zł jako wkład własny
gminy , zostanie sfinansowane przy udziale środków unijnych, łączna planowana
wartość zadania 1.525.584 zł. Myślę , że
jest to zwiastun i zaczyn skutecznego pozyskiwania środków unijnych przez Pana
Burmistrza
■

TRZY PYTANIA
DO...

kluczowym momencie zabrakło silnego
stanowiska władz gminy, które wyraźnie
określiłyby ten interes i tym samym nadałyby całemu procesowi obiektywny charakter.
W efekcie zdesperowani mieszkańcy przejęli inicjatywę, tworząc różnorodne grupy
nacisku. Konflikt był nieuchronny! Dziś
mamy sytuację patową: PSE nie może dokończyć ważnej inwestycji, znacząca część
mieszkańców jest rozgoryczona i zaczyna
myśleć o sprzedaży swoich nieruchomości
(niektórzy już to uczynili), a gmina ma na
swoim terenie inwestycję, przez którą traci
bezpowrotnie atrakcyjne tereny.
Liczę na to, że wariant komisji będzie
miał silne podstawy merytoryczne, dzięki
czemu uda nam się uniknąć „ciężkich”
emocjonalnych dyskusji.

są straty i ustępstwa. Naszym celem jest
poszukanie takich rozwiązań aby każda
ze stron mogła wyjść z konfliktu wygrana
(dziś trudno jeszcze powiedzieć co to może
oznaczać).
Możliwość pominięcia jakiejkolwiek z
grup nie wchodzi w rachubę. Gwarantuję,
że każdy będzie miał szansę wypowiedzenia się w tej sprawie.

B.M: Członkowie Komisji zobowiązali
się do współpracy nie tylko z ekspertami,
ale także z mieszkańcami. Czy rozmowy
będą przeprowadzane z wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami, nawet tymi,
którzy do tej pory byli pomijani w negocjacjach z PSE i czy zostanie wypracowany
kompromis zadowalający wszystkich?

M.S: Nikomu nie powinno zależeć na
przedłużaniu tego procesu. Być może
jestem zbytnim optymistą, ale samo wypracowanie rekomendacji powinno zająć mniej
czasu, nie wiemy jednak jak długo będą
pracować eksperci. Negocjacje, które miałyby przynieść już konkretne porozumienia
to już całkiem inny temat, prawdopodobnie
dla innego zespołu.

… MICHAŁA
STECKIEGO,
PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI
DS. LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ
B.M: Zadaniem doraźnie powołanej Komisji
będzie przygotowanie optymalnej trasy
przebiegu linii elektroenergetycznej na terenie gminy Kórnik. Dlaczego tzw. wariant
„C” nie jest optymalnym rozwiązaniem i
jakie są szanse, że właśnie projekt Komisji
zostanie wcielony w życie?
M.S: Rzeczywiście dla wielu osób patrzących na cały problem z boku, wariant
„C” z drobnymi korektami jest najlepszym
z możliwych rozwiązań, gdyż w pełni
uwzględnia interes gminy jako wspólnoty.
Niestety z przykrością stwierdzam, że w

M.S: Kompromis to złe określenie
zakłada bowiem, że ceną porozumienia

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Już 8 stycznia odbyły się pierwsze
zebrania wiejskie, na których wybrano sołtysów i rady sołeckie na nową,
czteroletnią kadencję. Kolejne zebrania
odbywać się będą w pozostałych wsiach
niemal codziennie, aż do 19 stycznia.
Pierwsi swoich przedstawicieli wybrali
mieszkańcy Błażejewa, Pierzchna i Kromolic.
Dzień później elekcji dokonano w Błażejewku
i Borówcu. Już po zamknięciu tego numeru
głosowali mieszkańcy Biernatek i Konarskiego
oraz Czmonia, Szczodrzykowa i Kamionek.
Spotkania wiejskie są okazją do podsumowań minionej kadencji i dyskusji nad
przyszłością. Na przykład w Pierzchnie
szeroko przedyskutowano problemy wsi,
w tym uciążliwości na źle utwardzonych
drogach, problemy z utrzymaniem świetlicy,
brak osoby chętnej do jej poprowadzenia
oraz szczególnie dotkliwe i ciągnące się od
kilku lat problemy z dostawami wody.
W pierwszych pięciu sołectwach wyniki
głosowania przedstawiają się jak następuje:

nr 1/2007

Błażejewo - Sołtys Jan Szymaniak; Rada
Sołecka: Rafał Bałęczny, Patryk Jaskuła,
Magdalena Miszczak, Piotr Sobkowiak
Błażejewko - Sołtys Andrzej Duda; Rada Sołecka: Krzysztof Sadowski, Bogdan Barański,
Genowefa Piwońska, Zofia Sójka
Borówiec - Sołtys: Maciej Słowiński; Rada
Sołecka: Dorota Buchalska, Maciej Czechowicz, Wojciech Machowiak
Kromolice - Sołtys: Jolanta Gańko; Rada
Sołecka: Bogdan Fludra, Adam Obiegałka,
Maria Pytlewska. Marzena Ryzlewicz
Pierzchno - Sołtys: Daniel Lesiński, Rada
Sołecka: Andrzej Frąckowiak, Grażyna Ochowiak, Adam Nowak, Renata Ratajczak
Wyniki wyborów w kolejnych wsiach podamy w kolejnym numerze Kórniczanina.
Poniżej prezentujemy terminy pozostałych wyborczych zebrań wiejskich :
12 stycznia 2007r.:
Czmoniec – świetlica, godzina 19:00
Robakowo–wieś – świetlica,
godzina 18:00

RADA MIEJSKA

(c.d. ze str. 5)
budowanie oczyszczalni lokalnych,
z uwagi na sprzyjające warunki i zmniejszenie kosztów chociażby codzienny wywóz
ścieków ze Szkoły Podstawowej i przedszkola w Szczodrzykowie.
4. Należy w budżecie gminy na 2007
rok zwiększyć pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
azbestowych. Kwota 20.000 zł jest niewystarczająca.
5. Przed wydaniem środków finansowych z budżetu na WODKOM , KOMBUS
, OSiR , Straż Miejską należy dokonać
gruntownej analizy sytuacji ekonomiczno

B.M: Stanowisko w sprawie linii Komisja
musi wypracować w myśl uchwały do 30
czerwca 2007 roku. Czy pół roku to wystarczający okres czasu na przygotowanie
takiego rozwiązania, które zadowoli wszystkich mieszkańców skoro przez ponad 2
lata zainteresowane strony nie potrafiły
osiągnąć kompromisu?

Rozmawiała: Barbara Morasz
13 stycznia 2007r.:
Koninko – Bar Szuwarek, godzina 19:00
15 stycznia 2007r.:
Czołowo – świetlica, godzina 18:00
Dziećmierowo – świetlica, godzina 18:00
Dachowa – świetlica, godzina 18:00
16 stycznia 2007r.:
Dębiec – świetlica, godzina 18:00
Żerniki – świetlica, godzina 18:00
Skrzynki – świetlica w Borówcu, godzina
18:00
17 stycznia 2007r.:
Runowo - świetlica, godzina 18:00
Szczytniki - świetlica, godzina 19:00
Gądki – świetlica Elewaru, godzina 17:00
18 stycznia 2007r.:
Prusinowo– świetlica, godzina 18:00
Robakowo – osiedle – Gimnazjum, godzina 18:00
Mościenica – mieszkanie p. sołtys – godzina 18:00
19 stycznia 2007r.:
Radzewo – świetlica, godzina 19:00
Opr. ŁG



Z POWIATU

KRÓTKO
Z POWIATU
Nowy członek Zarządu Powiatu
Poznańskiego
Janusz Napierała ma 57 lat. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i doktorem
nauk technicznych. Ukończył również podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu (w zakresie bankowości) oraz
Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (w zakresie ubezpieczeń
gospodarczych). Odbył liczne staże zawodowe: w Finlandii i Japonii oraz samorządowe: w USA, Francji i Danii. W trakcie
swojej dotychczasowej pracy zawodowej
był adiunktem na Politechnice Poznańskiej,
Wiceprezesem Przedsiębiorstwa Innowacji Naukowo-Technicznych i Wdrożeń

Wystawa prac konkursowych

w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w
październiku przez, działający przy wsparciu powiatu poznańskiego, puszczykowski
Dom Pomocy Maltańskiej.
„Klimat Świąt” oraz „Anioł” to tematy na
które wpłynęło najwięcej prac. Pomysłowość oraz technika wykonania niejednokrotnie zaskakiwały jurorów. Zwycięzców
nagrodzono w trakcie „Wieczoru z Aniołami”, który odbył się siódmego grudnia 2006

roku w Salce Parafialnej Kościoła pw. św.
Józefa w Puszczykowie.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia
wystawy, która dostępna jest dla zwiedzających w godzinach urzędowania Starostwa, w terminie od 12.12.2006 roku do
15.01.2007 roku.
Ewa Przybył
Gabinet Starosty

Janusz Napierała, nowy Członek Zarządu
Powiatu Poznańskiego

w Poznaniu, Prezesem Zabawkarskiej
Spółdzielni Pracy w Puszczykowie. Przez
ponad 16 lat pełnił funkcję Burmistrza Miasta Puszczykowo. Jest Prezesem Zarządu
Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów Samorządowych od
momentu jego powstania. Za działalność
na rzecz rozwoju samorządności został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz
otrzymał wyróżnienie Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Ma sześcioro
dorosłych dzieci, latem lubi łowić ryby.
Wystawa prac konkursowych

Świąteczne nastroje
W Starostwie Powiatowym w Poznaniu
ciągle czuć atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Wszystko za sprawą wystawy
prac autorstwa niepełnosprawnych podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z Puszczykowa, Mosiny, Wir,
Dopiewca, Lisówek, Swarzędza, Owińsk,
Poznania, Chrzypska Wielkiego oraz Kowanówka.
Pierwsze piętro budynku Starostwa wypełniło się anielskimi postaciami, obrazami
wyobrażającymi zimowe krajobrazy oraz
ręcznie wykonanymi kartkami i ozdobami
świątecznymi – pracami uczestników warsztatów terapeutycznych, stworzonymi



„Dwory i pałace powiatu
poznańskiego”
Nakładem poznańskiego wydawnictwa
Kwartet na rynku księgarskim ukazała się
nowa pozycja dotycząca powiatu poznańskiego. Tym razem poświęcona dworom i
pałacom regionu. Na ponad 180 stronach
zaprezentowane zostały budowle, które
swoim pięknem przypominają o świetności
rodów ziemiańskich i szlacheckich . Układ
albumu – według gmin - sprawia, że całość
jest przejrzysta i miła w czytaniu. Kolorowym zdjęciom obiektów towarzyszą opisy,
które w krótki sposób prezentują dzieje

miejsca od momentu powstania po dzień
dzisiejszy. W obiektywie Marcina Płóciennika ukazano kilkadziesiąt dworów i pałaców
godnych odwiedzenia. Omawiany album to
bowiem nie tylko zdjęcia, to także swoisty
przewodnik po ciekawych i urokliwych
miejscach ziemi poznańskiej.
Mecenasem publikacji jest Jan Grabkowski, Starosta Poznański, wraz z Zarządem Powiatu.
Album „Dwory i pałace powiatu poznańskiego” to propozycja dla wszystkich
miłośników dobrej fotografii i historii.
Tomasz Morawski
Gabinet Starosty
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Początek kolejnej sesji zakłóciła
awaria nagłośnienia. Z tego powodu z
małym opóźnieniem radni i uczestnicy
wysłuchali sprawozdań z działalności
burmistrza, przewodniczących i komisji
rady. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji przełożono na sesję styczniową,
a to z powodu braku w treści części
wypowiedzi jednego z radnych.

W części roboczej przyjęto następujące
uchwały:
1. O powołaniu doraźnej komisji do
spraw budowy linii elektroenergetycznej
2x400kV+2x220kV na terenie Gminy Kórnik
w której skład weszli: Michał Stecki (przewodniczący), Irena Kaczmarek, Magdalena
Kossakowska, Małgorzata Walkowiak,
Seweryn Waligóra.
2. O zmianach budżetu gminy Kórnik na
2006r., które uwzględniły nieprzewidziane
wpływy z dotacji, podatków i opłat i wskazały
przeznaczenie tych sum
3. O wykazie wydatków zamieszczonych
w budżecie Gminy Kórnik na 2006 rok niewygasających z upływem roku budżetowego,
w którym zawarto następujace zadania:
- wydatki przeznaczone na projekt kanalizacji sanitarnej Borówiec I i Borówiec II
w kwocie 244.735 zł,
- wydatki przeznaczone na przyłącza
kanalizacji sanitarnej w Dziećmierowie w
kwocie 450.000 zł,
- wydatki przeznaczone na opracowanie
koncepcji projektowej na budowę drogi
powiatowej relacji Koninko-Szczytniki-Kamionki w kwocie 29.524 zł,
- wydatki przeznaczone na budowę drogi
ul. Asnyka w Kórniku w kwocie 481.424 zł,
- wydatki przeznaczone na budowę
ul. Wyspiańskiego wraz z oświetleniem
w kwocie 243.889 zł,
- wydatki przeznaczone na chodnik ul. 20
Października i ul. Steckiego (do Przedszkola) + oświetlenie w kwocie 84.713 zł,
- wydatki przeznaczone na projekt drogi
Robakowo-Dachowa –Nowina –Szczodrzykowo i ul. Szerokiej w Robakowie w kwocie
85.173 zł,

- wydatki przeznaczone na projekt
ul. Mieczewska w Kamionkach w kwocie
30.000 zł,
- wydatek przeznaczony na dokończenie
budowy Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie w kwocie 106.530 zł,
- wydatki przeznaczone na opracowanie
inwentaryzacji kanalizacji deszczowej w
kwocie 39.040 zł,
- wydatki przeznaczone na projekt budowli piętrzącej wodę na J. Skrzyneckim
i J. Kórnickim w kwocie 40.000 zł,
- wydatki przeznaczone budowę oświetlenia ul. Średzkiej, Katowickiej, Poprzecznej,
Mickiewicza, Stodolnej w Kórniku, ul. Dworcowej w Gądkach, ul. Leśnej w Błażejewie
i Huby Konarskie oraz Trzykolne Młyny w
kwocie 66.195 zł,
- wydatki przeznaczone na modernizację
pomieszczeń na Prowencie w kwocie 33.530
zł, - wydatki przeznaczone na centrum sportowo-rekreacyjne z infrastrukturą towarzyszącą w Kórniku w kwocie 226.800 zł
4. O zmianach uchwały Nr XXXIX/
435/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych. Gmina z powodu dobrej kondycji finansowej zrezygnowała
z przewidzianej na rok 2006 transzy emisyjnej obligacji i przeniosła ją na rok 2007.
To czy obligacje zostaną w ogóle emitowane
zależeć będzie między innymi od wpływów
do budżetu i potrzeb w roku bieżącym.
5. O przyjęciu gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2007r.,
6. O regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik na
rok 2007,
7. Ustalono 850 PLN jako najniższe
wynagrodzenie pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Gminy
Kórnik,
8. Wyrażono zamiaru likwidacji Punktu
Filialnego w Robakowie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. W tym punkcie
odbyła się gorąca dyskusja proceduralna
na temat tego, jakie uchwały są niezbędne, a jakie wystarczające dla likwidacji

WIEŚCI SOŁECKIE
Błażejewko
• Rada Sołecka zaplanowała, że z funduszu sołeckiego suma 4 tys. zł zostanie
przeznaczona na zakup kostki brukowej,
natomiast 661 zł na kulturę. Sołtys Genowefa Piwońska stwierdziła, że o podziale
pieniędzy zaplanowanych na kulturę decydować będzie już nowo wybrana Rada
Sołecka.
Czmoń
• W sobotę 6 stycznia odbyło się spotkanie oraz bal, w którym wzięło udział 130
osób, w tym sołtysi, przedstawiciele rad
sołeckich i radni.
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Konarskie
• Sołtys Józef Bartkowiak złożył podziękowania ustępującej Radzie Sołeckiej oraz
wszystkim mieszkańcom, którzy wspierali ją
w działaniach i dbali o utrzymanie porządku
we wsi. Nowy sołtys oraz Rada Sołecka
zostali wybrani na zebraniu wyborczym w
środę 10 stycznia.
• W niedzielę 7 stycznia odbyło się
spotkanie świąteczne dla najmłodszych
mieszkańców wsi, podczas którego ok. 30
dzieci otrzymało paczki.
Pierzchno
• Andrzej Frąckowiak po trzech

punktu filialnego.
9. O zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej w Borówcu
10. Nadano nazwy osiedlom i ulicom,
11. Nie uwzględniono wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
W ostatniej części sesji głos zabrali
mieszkańcy. Mieszkaniec ulicy Średzkiej
wyraził swoje oburzenie w sprawie bałaganu jaki panuje na ulicach naszego miasta.
Za taki stan rzeczy obwinił nie tylko firmę
odpowiedzialną za sprzątanie, ale także
organy samorządu, które winny nadzorować
i egzekwować wykonywanie tego zadania.
Wiceburmistrz poinformował, że w związku z licznymi problemami z utrzymaniem
czystości, umowa z obecnie wykonującą
to zadanie firmą nie zostanie przedłużona.
Zadanie to najprawdopodobniej przejmie
spółka WODKOM.
Mieszkanka Mościenicy zadała kilka pytań dotyczących planów reorganizacji ruchu
w związku z budową obwodnicy Kórnika.
Szczególnie ważną kwestią jaką poruszyła
jest dowóz dzieci do szkół, który może być
utrudniony w momencie zamknięcia odcinka
drogi 434 od gazowni do zjazdu na Mościenicę. Dotychczas gmina nie zapewniała
dojazdu, jednak z powodu wydłużenia drogi
do szkoły będzie miała obowiązek dojazd
zapewnić.

RADA MIEJSKA / SOŁECKIE

III SESJA RADY MIEJSKIEJ

Podczas prac Komisji Oświaty rozważany jest nowy pomysł na rozwiązanie
problemu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Jego ideą jest powierzenie
tego zadania organizacji pozarządowej
na zasadzie konkursu ofert. Do takiego
konkursu mogłaby zgłosić ofertę organizacja zrzeszająca rodziców dzieci
niepełnosprawnych (np. stowarzyszenie
Klaudynka) i dzięki temu mogłaby mieć
bezpośredni wpływ na rozdysponowanie
przeznaczonej kwoty, wybór placówek,
do których będzie się dowozić, poziom
usług i inne aspekty dowozów. Otwiera to
także szansę dla starania się o dodatkowe
dofinansowanie tego zadania z innych niż
gminne funduszy.
Opr. ŁG

kadencjach pełnienia funkcji sołtysa
postanowił nie kandydować na następną. Uznał, że czas na zmiany. Uważa,
że nowo wybrana Rada Sołecka będzie
także pracować dla dobra wsi. Stara RS
przed końcem minionego roku przeznaczyła niewykorzystane pieniądze
na zakup materiałów i opłacenie prac
w remontowanej świetlicy. Wyboru nowego sołtysa i Rady Sołeckiej dokonano
8 stycznia.
Runowo
• Sołtys Paweł Kuźma poinformował,
że mieszkańcy wsi przygotowują się do
wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej, które
odbędą się w środę 17 stycznia.
Opracowanie: Robert Wrzesiński



REKLAMY

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

UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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
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)

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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I. Stosownie do treści art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami),
oraz Uchwały Nr XLVII/506/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 listopada 2005
roku w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 184, poz.
5038), osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu
informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu
według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w
zakresie podatku od nieruchomości.
Zgodnie z art.6 ust.2 przywołanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest
istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje
z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została
zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli i budynku lub
ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
W związku z powyższym należy wypełnić druk IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości, który należy dostarczyć (przesłać) wraz z oświadczeniem o dacie zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania na adres Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub złożyć
w tutejszym Urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańca, parter (patio) pokój nr 9.
O wszelkich zmianach :zakup działki, użytkowanie budynku, zmiany adresowe, podatnik powinien powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie
14 dni.
II. Zgodnie z art.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U.z
2006r.Nr 136, poz.969 ze zmianami) jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w
całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących
uzyskania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.
W związku z powyższym dzierżawca na podstawie zawartej umowy powinien
wypełnić druk IR-1 w sprawie podatku rolnego , który wraz z kopią umowy należy
dostarczyć (przesłać) na adres Urzędu Miejskiego w Kórniku, Referat Podatków
i Opłat Lokalnych, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub złożyć w tutejszym
Urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańca, parter (patio) pokój nr 9 w celu naliczenia
podatku rolnego .
Wszelkich informacji na temat obowiązku podatkowego udziela Biuro Obsługi Mieszkańca, parter (patio), pokój nr 9 pod nr telefonu: 061 8 972 606 lub
061 8 972 607.

– zmiany w formach
płatności
Od 1 stycznia ulega zmianie numer
rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Kórniku, na które wpływają podatki i czynsze. Zmiany te podyktowane są
między innymi wprowadzeniem przez
BS Kórnik usług związanych z obsługą
internetową. Stary numer konta będzie
funkcjonował jeszcze kilka miesięcy.
Informacja o nowym numerze konta
jest tym istotniejsza, gdyż od nowego roku
nie będzie już można płacić podatków
u sołtysów oraz w kasie Urzędu Miejskiego, która nie jest przygotowana do
przyjmowanie tak wielkich sum.
Co ważne – za czynności związane
z płatnościami podatków i opłat na rzecz
UM Kórnik dokonane w siedzibie BS
Kórnik nie pobiera się od wpłacających
prowizji.
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada
2006r. o opłacie skarbowej, która weszła
w życie z początkiem roku, nie ma już
możliwości uiszczania opłaty skarbowej
znaczkami skarbowymi.
Należnej zapłaty będzie można dokonać wyłącznie w formie gotówkowej
w kasie UM Kórnik lub w formie bezgotówkowej na konto Bamku Spółdzielczego
w Kórniku. Ta ostatnia forma ma w przyszłości ułatwić korzystanie z elektronicznej obsługi mieszkańców w urzędzie.
W projekcie budżetu na 2007 rok
zaproponowano zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, które ma
usprawnić pobieranie podatków i opłat
oraz przystosować cały system do usług
elektronicznych. Docelowo do każdego płatnika trafiać ma wymiar podatku
z gotowym do podpisania przekazem
bankowym.
Opr. ŁG

INFORMACJE

Szanowni Państwo

Nowe przepisy

Nowy numer konta (dla podatków i opłat)

Urzędu Miejskiego w Kórniku w Banku Spółdzielczym w Kórniku:

82 1610 1188 0027 5062 2000 0002

Zamknięcie przejazdu
kolejowego
w Kromolicach

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. powiadamia, że
w dniach 15.0107r. godz. 8.00 do dnia 16.01.07r. godz. 17.00 zamknięty będzie
przejazd kolejowy znajdujący się na skrzyżowaniu z drogą powiatową TrzebisławkiKromolice w miejscowości Kromolice w celu wykonania remontu w.w. przejazdu.
Przejazd oraz drogi dojazdowe zostaną osygnalizowane zgodnie z uzgodnionym
projektem oznakowania na czas remontu przejazdu
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Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że jak co
roku w okresie od
16 grudnia 2006 r.
do 31stycznia 2007 r. MuzeumZamek w Kórniku będzie nieczynne.
Ponowne otwarcie Muzeum nastąpi
1 lutego 2007 r.
P.O. Dyrektor Biblioteki Kórnickiej
PAN
dr Zbigniew Kalisz
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AKTUALNOŚCI

Kronika kryminalna
Nie udzielił pierwszeństwa
przejazdu
W dniu 30 grudnia 2006 roku, o godz.
11.20 w miejscowości Kórnik doszło do
wypadku na skrzyżowaniu ulicy Staszica
z Dworcową. W zdarzeniu brały udział trzy
pojazdy. Kierujący samochodem marki Fiat
nie udzielił pierwszeństwa przejazdu, w
wyniku czego doprowadził do zderzenia
z dwoma samochodami marki Peugeot.
Ranna została jedna osoba oraz uszkodzono sygnalizację świetlną. Na miejsce
wypadku wezwano także kórnicką jednostkę OSP, która zabezpieczała teren.

Nie dostosował prędkości
31 grudnia 2006 roku, o godz. 17.45 w
miejscowości Skrzynki przy trasie katowickiej, kierujący samochodem marki
Mercedes nie dostosował prędkości
do warunków ruchu i uderzył w barierę
ochronną jezdni.
„Dachował” na obwodnicy
W dniu 5 stycznia 2007 roku, o godz. 16.00
na obwodnicy Kórnika doszło do poważnego wypadku. Kierujący samochodem
marki Nissan nie dostosował prędkości
do warunków ruchu, w wyniku czego auto
„dachowało”. Kierowcę rannego przewieziono do szpitala.
Karambol na „jedenastce”
5 stycznia 2007 roku, w godzinach rannych
na krajowej drodze nr 11, w pobliżu miejscowości Dębiec koło Kórnika doszło do
zderzenia sześciu samochodów.
Najbardziej poszkodowany był pasażer
Opla vectry, a oprócz niego lekko rannych
było jeszcze kilka osób. Poszkodowanych
z rozbitych aut wyciągali strażacy. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku było
niedostosowanie prędkości do warunków
jazdy.
Trasa katowicka na tym odcinku była
zablokowana, ale policja kierowała samochody przylegającą drogą gruntową, więc
ruch nie został wstrzymany.
Zderzył się z dwoma pojazdami
6 stycznia 2007 roku, o godz. 13.55, w
miejscowości Jaryszki przy krajowej drodze nr 11, kierujący samochodem marki
Mitshubishi nie dostosował prędkości do
warunków ruchu i doprowadził do zderzenia z autami marki Chevrolet i Ford. Nikt
nie został ranny.
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Nietrzeźwy rowerzysta
W dniu 5 stycznia 2007 roku, funkcjonariusze OP KWP w Poznaniu zatrzymali w
Kórniku nietrzeźwego rowerzystę. Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał około
1 promila alkoholu.
Uszkodził szybę wystawową
28 grudnia 2006 roku mieszkaniec Kórnika
powiadomił kórnicką policję o umyślnym
uszkodzeniu szyby wystawowej sklepu
przez nieokreślonego sprawcę. Straty
oszacowano na 600 zł.
Kradzieże
W okresie od 23 grudnia 2006 do 7 stycznia
2007 funkcjonariusze Komisariatu Policji w
Kórniku zanotowali siedem kradzieży.
• 26 grudnia 2006 roku mieszkaniec Poznania powiadomił KP w Kórniku o dokonanej
kradzieży z włamaniem do altany na POD
Skrzynki. Nieznany sprawca ukradł różne
przedmioty o łącznej sumie 750 zł.
• Tego samego dnia mieszkaniec Poznania
powiadomił KP w Kórniku o dokonanym
włamaniu do garażu na terenie miejscowości
Szczytniki, skąd nieznany sprawca ukradł
sprzęt budowlany. Straty oszacowano na 1
160 zł.
• 28 grudnia 2006 roku kórniccy policjanci
otrzymali zgłoszenie o kradzieży siatki ogrodzeniowej w miejscowości Czmoń. Wartość
strat to 200 zł.
• W dniu 29 grudnia 2006 roku tutejszy Komisariat został powiadomiony przez mieszkańca Poznania o kradzieży przewodów
elektrycznych z terenu działki budowlanej w
miejscowości Borówiec. Straty oszacowano
na kwotę 4 000 zł.
• 30 grudnia 2006 roku w miejscowości Borówiec nieznany sprawca ukradł samochód
marki Renault Megane, rok produkcji 2003.
• W dniu 5 stycznia 2007 roku Komisariat Policji
w Kórniku został powiadomiony o włamaniu do
punktu handlowego w Kórniku. Sprawca dokonał kradzieży różnego rodzaju przedmiotów
o łącznej wartości około 1 400 zł.
• 6 stycznia 2007 roku w miejscowości
Kamionki, nieznany sprawca dokonał
włamania do hurtowni. Straty wyniosły
2 000 zł.
Opracowanie: BM

Spokojnie

i bez wielkich ekscesów
Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia
oraz Sylwester i Nowy Rok upłynęły niezwykle spokojnie w gminie Kórnik.
Kórniccy funkcjonariusze nie zanotowali w tym czasie poważniejszych
zdarzeń. – Poza dwoma kradzieżami
i czteroma interwencjami dotyczącymi
nieporozumień rodzinnych w nocą sylwestrową nie zgłoszono nam innych zdarzeń
– powiedział Eugeniusz Siereński, pełniący obowiązki komendanta Komisariatu

Strażacy
w akcji

Kórniccy strażacy wzięli udział w następujących akcjach:
• 19 grudnia zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca, który przyleciał po poszkodowanego mężczyznę. Zbierał on szyszki
na świerku i spadł z tego drzewa.
• 21 grudnia strażacy zabezpieczali miejsce
wypadku na ulicy Średzkiej w Kórniku.
• 31 grudnia zostali wezwani na miejsce
wypadku w Kórniku na ulicy Dworcowej,
przy Szkole Podstawowej nr 1.
• 31 grudnia zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca koło cmentarza w Bninie.
Śmigłowiec przyleciał po osobę mieszkającą na bnińskim rynku.
• 3 stycznia strażacy zabezpieczali miejsce
wypadku na obwodnicy Kórnika, w kierunku
Śremu.
• 5 stycznia zostali wezwani na miejsce
wypadku w Dębcu, przy trasie katowickiej.
W karambolu uczestniczyło 6 samochodów.
• 5 stycznia strażacy zabezpieczali miejsce
wypadku na obwodnicy Kórnika, gdzie
zderzyły się dwa samochody.
Opracowanie: Robert Wrzesiński

Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kórniku
serdecznie zaprasza
na

zabawę karnawałową,
która odbędzie się
dnia 20 stycznia 2007 roku
o godzinie 20:00.
Przygrywał będzie zespół
KSERO
W programie również
loteria fantowa z losami
w cenie 5 zł.
Koszt zabawy
150 zł od pary.
Bilety do nabycia w Strażnicy.
Telefon Kontaktowy: 602-740-481
Policji w Kórniku.
O wyjątkowym spokoju w tym okresie
wspominają także kórniccy strażnicy miejscy. – Nie zanotowaliśmy żadnych interwencji. W porównaniu z ubiegłym rokiem,
gdzie dochodziło do podrzucania petard
pod samochody w trakcie Sylwestra teraz
było bardzo spokojnie – stwierdza Marek
Kaczmarek, komendant kórnickiej Straży
Miejskiej.
Z notatnika służbowego OSP w Kórniku
również wynika, że w Święta i Sylwester
strażacy nie musieli wyjeżdżać do pożarów,
a jedynie zabezpieczali miejsca dwóch
wypadków. BM
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15 stycznia rozpoczną się wyczekiwane przez wszystkich uczniów ferie
zimowe. Prezentujemy propozycje, jakie
przygotowały szkoły oraz inne instytucje
dla dzieci i młodzieży, które będą odpoczywać przez najbliższe dwa tygodnie.

PRZEDSZKOLE NR 1
W KÓRNIKU
15 - 26 stycznia (godz. 6.30 do 16.30)
– zajęcia dydaktyczne w systemie dyżurowym, dzieci podzielone na dwie grupy:
młodsze i starsze

PRZEDSZKOLE NR 2 W KÓRNIKU-BNINIE
15 – 26 stycznia (godz. 6.30 do 16.30)
– zajęcia dydaktyczne w systemie dyżurowym

PRZEDSZKOLE W SZCZODRZYKOWIE
15 – 26 stycznia (godz. 6.30 do 16.30)
– zajęcia plastyczne, gry i zabawy, warsztaty muzyczne, zapewnione posiłki, można
zapisywać dzieci w trakcie ferii

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W
KÓRNIKU
- informacje o zajęciach w trakcie ferii
dostępne w szkole lub pod numerem
telefonu

(061) 8 170-196

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W KÓRNIKU-BNINIE
15 stycznia (godz. 8.30 do 13.00)
– szkolne zajęcia plastyczne, sportowe,
gry, zabawy, lepienie rzeźb ze śniegu (jeśli
pogoda na to pozwoli, a w przypadku braku
śniegu praca z modeliną)
16 stycznia (godz. 8.45) – wyjazd do
Stobnicy koło Obornik do hodowli wilków
na „Przygodę z wilkami”
17 stycznia (godz. nie uzgodniona)
– wyjazd do Kinepolis na film „Artur i Minimki”
18 stycznia (godz. 8.30 do 13.00)
– szkolne zajęcia plastyczne, sportowe,
gry i zabawy
19 stycznia (godz. 10.00) – wyjazd na
pływalnię w Śremie

SZKOŁA PODSTAWOWA W
SZCZODRZYKOWIE

15 – 19 stycznia (godz. od 9.00 do
13.00) – szkolne zajęcia plastyczne,
sportowe, gry i zabawy, zajęcia taneczne,
konkursy, przewidziany jest także wyjazd
do kina

SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZEWIE
13 stycznia (godz. od 10.00 do 16.00)
- Turniej Integracyjny Piłki Siatkowej
14 stycznia (godz. od 8.00 do 16.00)
– Kórnicka Liga Tenisa Stołowego, turniej
strzelecki oraz rzutu lotką
15 - 16 stycznia (godz. od 9.00 do 13.00)
– gry, zabawy, zajęcia plastyczne, turnieje,
czynna będzie pracownia komputerowa
17 stycznia (godz. od 9.00 do 14.00)
– wyjazd do kina „Rialto” w Poznaniu
18 stycznia (godz. od 12.00 do 16.00)
– wyjazd na basen
19 stycznia (godz. od 9.00 do 13.00)
– zajęcia w szkole: gry, zabawy, zajęcia
komputerowe, plastyczne
27 stycznia (godz. od 10.00 do 16.00)
– Turniej Wyzwolenia Kornika w Piłce
Siatkowej oraz Otwarty Turniej Strzelecki
i Rzutu Lotką

GIMNAZJUM NR 1 W KÓRNIKU
15 – 26 stycznia (od godzin rannych do
13.00) – zajęcia sportowe (koszykówka,

siatkówka, badminton), czynne będzie
także centrum multimedialne (w pierwszym
tygodniu ferii dni i godziny do uzgodnienia
– informacja w szkole, w drugim tygodniu
ferii centrum czynne codziennie od 10.00
do 13.00)

KULTURA

Jak ciekawie spędzić ferie?

GIMNAZJUM W ROBAKOWIE
15 stycznia (godz. 10.00) – wyjazd na
basen do Śremu (powrót ok. godz. 14.00)
16 stycznia (godz. od 9.00 do 13.00)
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (informatyczne, sportowe itp.)
17 stycznia (godz. 10.00) - wyjazd do
Kinepolis (powrót ok. godz.14:00)
18 stycznia (godz. od 9.00 do 13.00)
- turniej piłki nożnej
19 stycznia (godz. od 9.00 do 13.00)
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (informatyczne, sportowe itp.)

KÓRNICKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPARWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ I
INTELEKTULANĄ „KALUDYNKA”
27 stycznia (godz. zbiórki 9.30) – wyjazd
do Murowanej Gośliny
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KÓRNIKU
Wtorkowe spotkania plastyczne:
16 stycznia (godz. od 11.00 do 13.00)
– „Co może gazeta”
23 stycznia (godz. od 11.00 do 13.00)
– Kartka okolicznościowa
Zebrała: Barbara Morasz

Rodzinnie w ANMEDZIE
Tradycyjne spotkania dla pracowników w
okresie Świąt Bożego Narodzenia odbywają
się w wielu firmach. Jednak te, organizowane
w ANMEDZIE są zdecydowanie odmienne
od innych. Dlaczego? Chociażby, dlatego,
że podczas nich panuje niezwykła rodzinna
atmosfera. – Nasza firma jest firmą bardzo
rodzinną, w której pracują głównie Kórniczanie.
Takie spotkania integrują nie tylko rodzinę, ale
także pracowników z pracodawcą. Dzięki nim

kultywowane są bożonarodzeniowe tradycje – tłumaczy Maria
Przychodzka, właścicielka firmy ANMED.
Tegoroczne spotkanie odbyło się 6 stycznia w Centrum Tenisowym, położonym przy
trasie katowickiej. Dzieci pracowników już
po raz drugi przygotowały Jasełka, w których
organizację włączyły się całe rodziny. Następnie Maria Przychodzka oraz burmistrz Jerzy
Lechnerowski złożyli przybyłym życzenia.
Dzieci otrzymały upominki, a na wszystkich
czekały świąteczne potrawy. BM

Dodatkowe informacje:
• wyjazdy są odpłatne, część dzieci
będzie miała refundowane koszty dzięki
OPS,
• istnieje możliwość wykupu obiadów
w dniach, w których odbywają się zajęcia
w szkole,
• na wyjazdy można zapisywać się
każdego dnia, chyba, że nie będzie już
wolnych miejsc.

nr 1/2007
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Zagra na kórnickim rynku

Liczne występy, licytacje, pokaz ratownictwa medycznego oraz tradycyjne
„Światełko do Nieba” – to atrakcje, jakie
będą towarzyszyć 15 finałowi Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kórniku. Wielkie granie rozpocznie się 14
stycznia w godzinach popołudniowych,
przed kórnickim ratuszem.

ratuszem pojawią się wokaliści, zespoły,
orkiestra, a także kabaret. Wystąpią
m.in. Wiola i Ilona Kaźmierczak, Ania
Dydymska, Orkiestra Dęta ZHP, zespół
FANTOM, RYTM, Michał Gielniak oraz
kabaret A-trzy. Na łamach „Kórniczanina” publikujemy szczegółowy program
imprezy.

PROGRAM
XV FINAŁU
WOŚP
W KÓRNIKU

(orientacyjny czas może ulec niewielkiej
zmianie )

13,30

koncert Orkiestry Dętej ZHP

14,00

śpiewa Ilona Kaźmierczak (dance)

14,30

śpiewa Ania Dydymska (pop)

15,00

pokaz ratownictwa medycznego

15,30

licytacja gadżetów WOŚP

16,00

koncert zespołu „Zawsze Ci Sami”

16,30

występ zespołu „RYTM”

17,00

koncert zespołu rockowego „FANTOM”
Już po raz drugi Orkiestra z wielką
pompą zagra na rynku w Kórniku. Przez
ostatnich kilka lat mieszkańcom gminy mogło wydawać się, że niestety, ale ogromne
przedsięwzięcie Jurka Owsiaka tutaj nie
dociera. Nie organizowano żadnych koncertów, ani imprez towarzyszących. Sytuacja
zmieniła się w ubiegłym roku, gdy po długiej
przerwie do Kórnika powróciły orkiestrowe
klimaty. Organizatorzy zapewniają, że
podczas tegorocznego finału będzie więcej
niż ostatnio muzycznych występów. Nad
bezpieczeństwem czuwać będą: kórnicka
Straż Miejska, Policja oraz firma ochroniarska „Patrol”. Stroną finansową zajmie
się KTPS.
Kwestujący wolontariusze
W tym dniu od rana do późnych godzin wieczornych na ulicach Kórnika,
ale także okolicznych wsi pojawią się
wolontariusze z puszkami. - Ponad 80
osób zgłosiło się do kórnickiego sztabu
z chęcią zostania wolontariuszami - poinformowała Krystyna Janicka, szefowa
sztabu WOŚP w Kórniku. Wolontariusze
wyposażeni będą w identyfikatory oraz
orkiestrowe puszki. Zabezpieczeniem
zaplecza kwestujących zajmuje się
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Tytusa hr. Działyńskiego
w Kórniku.
Przypomnijmy, że w tym roku podobnie
jak w ubiegłym zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na ratowanie życia dzieci
poszkodowanych w wypadkach oraz na
naukę udzielania pierwszej pomocy.
Liczne atrakcje i licytacje
Na specjalnej scenie przed kórnickim

14

Wszyscy chętni będą mogli przejechać
się karetą, a głodni zjeść grochówkę,
domowe wypieki, kiełbaski oraz chleb ze
smalcem. Na kórnickim rynku stanie także
stoisko z obrazami, a dochód z ich kupna
przeznaczony zostanie na potrzeby Wielkiej
Orkiestry.
W trakcie imprezy odbędzie się pokaz
ratownictwa medycznego. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedstawią słuchacze Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej. Kórniccy strażacy zademonstrują,
jak działa sprzęt gaśniczy.
Organizatorzy przewidzieli liczne licytacje. Pod młotek pójdą m. in. orkiestrowe
gadżety, a wśród nich kubki, koszulki,
opaski, kalendarze itp. Zlicytować będzie
można także 14-dniowy pobyt w ośrodku
wczasowym w górach, serce z węgla
wydobyte z kopalni „Halemba” w Rudzie
Śląskiej, zegarek szwajcarski, obraz Teresy Radowicz, fotel burmistrza, koszulkę
bnińskiego Fan Clubu „Lecha” oraz umieszczenie swojego zdjęcia na okładce naszego
dwutygodnika.
O godz. 20.00 puszczone będzie tradycyjne „Światełko do Nieba”, czyli pokaz
sztucznych ogni.
Czy padnie rekord?
To pytanie zadają sobie chyba wszyscy
zaangażowani w organizację XV finału
WOŚP w Kórniku. W ubiegłym roku zebrano 18.397,35 zł + 13,50 euro. – Mamy
nadzieję, że tym razem zbierzemy większą
sumę pieniędzy – powiedziała Krystyna
Janicka.
Czy tak się stanie przekonamy się już
w najbliższą niedzielę.
Barbara Morasz

17,30

Michał Gielniak – największe przeboje

18,00

koncert Wioli Kaźmierczak (pop, soul)

18,30

licytacja gadżetów WOŚP

19,00

Kabaret A- trzy

19,30

licytacja c.d.

20,00

Światełko do Nieba

20,15

występ zespołu „RYTM”
i Wioli Kaźmierczak

21,00

zakończenie

14 01 2007 o godz.16
w Remizie OSP Kamionki
Dzieci z Kamionek, przyłączają się do
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy i organizują powtórkę “Wieczoru z kolędami” na który zapraszają
wszystkich Chętnych. Podczas wieczoru będą zbierane datki na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
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W przedświątecznej atmosferze, 21
grudnia 2006 roku nastąpiło uroczyste
otwarcie i poświęcenie świetlicy w
Żernikach.
Na początku uroczystości zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tulcach
zaśpiewał piosenkę „Oto
jest dzień”. Następnie
sołtys Kazimierz Bogusławski powitał gości:
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, wiceburmistrza Hieronima Urbanka,
proboszcza parafii pod
wezwaniem Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Tulcach ks. Marka
Matybę, radnego Janusza
Wojtusia oraz pozostałych
gości. Sołtys wspomniał,
o tym jak cztery lata temu
wraz z wiceburmistrzem
Hieronimem Urbankiem
wybrali miejsce na świetlicę. Przypomniał, jaki
wówczas był stan tego
pomieszczenia. – Bardzo
się cieszę, że możemy
oddać w użytkowanie mieszkańcom świetlicę – powiedział Kazimierz Bogusławski.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:
burmistrz Jerzy Lechnerowski, wicburmistrz
Hieronim Urbanek, ks. Marek Matyba oraz
Jak bardzo potrzebna jest świetlica
w Żernikach widać już na podstawie
imprez jakie odbyły się tam pod koniec
ubiegłego roku.
Młodzież zorganizowała balik karnawałowy. Szczególne podziękowanie
za wkład składam Danielowi Kulzie,
Patrycji Staszak, Anicie Stefaniak, Kasi
Kacperek i wszystkim dzieciom, także

sołtys wsi. Ks. proboszcz poświęcił świetlicę. W imieniu młodzieży wystąpił Daniel
Kulza, który podziękował sołtysowi za starania o stworzenie świetlicy, burmistrzowi
Jerzemu Lechnerowskiemu za to, że znalazły się pieniądze na remont świetlicy, ks.

proboszczowi Markowi Matybie, że poświęcił świetlicę i uczestniczył w uroczystości.
Zaznaczył, że młodzi ludzie będą starli się
szanować ten dar, by służył nie tylko im, ale
też kolejnym pokoleniom.
za posprzątanie świetlicy po remontach
i za przygotowywanie do późnej nocy
dekoracji.
Następnie bardzo gorące podziękowanie , składam Paniom, za przygotowanie przyjęcia Sylwestrowego.
To był pierwszy wieczór Sylwestrowy
w miejscowej świetlicy. Zabawa trwała
do szóstej nad ranem! Uczestnicy bawili

Burmistrz Jerzy Lechnerowski podkreślił, iż jest to szczególnie uroczysty moment.
Uznał, że Radzie Sołeckiej i mieszkańcom
Żernik należą się podziękowania, bo
nie tylko liczyły się pieniądze, lecz także
nieoceniona praca społeczna. Życzył, by
świetlica służyła mieszkańcom, a dzieciom, by
miło spędzały tu czas.
Złożył też życzenia świąteczne i noworoczne.
Sołtys Kazimierz Bogusławski podziękował
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania
świetlicy. Bardzo zaangażowany w pracę społeczną był też przedstawiciel
młodzieży – Paweł Dota.
Zabrał też głos radny Janusz Wojtuś, który przypomniał, że zapowiadał,
iż będzie tu świetlica i tak
się stało.
W drugi dzień świąt
Bożego Narodzenia, 26
grudnia w świetlicy odbył
się balik dla 30 dzieci.
W wieczór sylwestrowy została zorganizowana zabawa dla dorosłych na
19 par. Sołtys dziękuje mieszkańcom za
przygotowanie baliku dla dzieci i zabawy
sylwestrowej. Robert Wrzesiński

KULTURA

ŻERNICKA ŚWIETLICA OTWARTA

się,przy muzyce którą bezinteresownie
przygotował Marcin Czarnecki. Nowy Rok
powitano przed świetlicą przy huku petard
i lampkach szampana składano sobie życzenia. Sylwester nie do zapomnienia.
Dziękując wszystkim za wszystko,
z życzeniami na cały 2007 rok sołtys wsi
Żerniki.
Kazimierz Bogusławski

APTEKA „ZAMKOWA”
Kórnik, ul. Poznańska 16
Tel. 061 8170 834
pon. - pt. 		
8.00 - 20.00
sob. 		
8.00 - 14.00
niedziela i święta
9.00 - 14.00

Sylwester ...

Leki gotowe, recepturowe, homeopatia, zioła, kosmetyki.
Umowa z NFZ - refundacja pieluchomajtek.
Bezpłatny pomiar ciśnienia.
Dowóz brakujacych leków do pacjenta.

APTEKA BNIÑSKA

... i bal w nowej świetlicy
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Bnin, ul. Jeziorna 21
Tel. 061 8170 013
pon. - pt. 		
9.00 - 18.00
sob. 		
8.00 - 13.00
niedziela		
9.00 - 13.00
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W piątki udzielamy 10% rabatu

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
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy i dodatkowy dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy - przewóz osób i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka.

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

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

NOWOŚĆ - tipsy szklane

FRYZJERSTWO
● Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach firm:		
L’OREAL, MATRIX, SHWARZ KOPF

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

● Tipsy - brokaty, cyrkonie, hologramy - gratis
● zabiegi pielęgnacyjne na twarz, profesjonalny makijaż
● manicure, pedicure
Nowe godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00
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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

Przyjmę do
pracy
kierowcę
kat. C+E
transport krajowy

tel. 602 691 777
nr 1/2007
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Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o.
Informujemy Odbiorców swoich usług w zakresie zbierania odpadów komunalnych, iż od miesiąca
lutego 2007 roku przystępuje do wprowadzenia segregacji odpadów w nieruchomościach w systemie
workowym.
Przedsięwzięcie, które wprowadzamy dotyczy Usługobiorców mających podpisaną umowę ze Spółką na
wywóz odpadów komunalnych. Aby wejść w system należy odwiedzić biuro obsługi klienta naszej Spółki,
które mieści się przy ul. Poznańskiej 71c w Kórniku w celu dokonania stosownych zmian w obowiązujacej
dotychczas umowie.											
Wtedy otrzymacie Państwo cztery worki:
- koloru żółtego - na zbieranie odpadów plastikowych
- koloru niebieskiego - na zbieranie opakowań papierowych i makulatury
- koloru zielonego - na zbieranie opakowań ze szkła kolorowego
- koloru białego - na zbieranie opakowań ze szkła bezbarwnego
Worki będą odbierane z nieruchomości jeden raz w miesiącu w dniach odbioru odpadów komunalnych
wymieszanych zgodnie z harmonogramem. W momencie odbioru zapełnionego worka z wysegregowanymi odpadami pracownicy spółki zostawią kolejny worek. Worki z odpadami segregowanymi odbierane
będą nieodpłatnie.
Program segregacji odpadów wprowadzany przez Spółkę jest programem pilotażowym i gdy uzyska
Państwa akceptację, zostanie wprowadzony jako stała usługa.						
						

Jak segregować odpady?

nr 1/2007
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Rada Rodziców
Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Kórniku
organizuje
dnia 3 lutego 2007r.

zabawę karnawałową w Restauracji
Biała Dama
bilety w cenie 170 zł od pary
do nabycia w sekretariacie szkoły i restauracji
Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy

PRACOWNIA KRAWIECKA

A&A

Poleca swoje wyroby:

AUTO-MERC
WypoŻyczalnia samochodów
osobowych i dostawczych
tel./fax (061) 898 03
kom. 660-762-870

18

50

Kórnik
ul. Średzka 17

* 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
Przyjmę krawcowe do pracy ul. Jeziorna 9
kom. 0606-461-245
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Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? ...Dlatego, żeby się uczyć
miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby
podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się
uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. (Jan Twardowski)
Spotkanie opłatkowe kórnickich kombatantów
Kombatanci na dzielenie się opłatkiem
spotkali się dnia 15 grudnia 2006 roku w
sali Domu Strażaka. Na spotkanie przybyli
członkowie Koła i zaproszeni goście, których

Genstwą, pułkownik J. Chęciński przedstawiciel WKU Poznań 2, Krystyna Antkowiak
komendantka hufca ZHP Kórnik, Leszek
Orlewicz komendant Ochotniczej Straży
Pożarnej, Ryszard Grześkowiak przewodniczący Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 31
Dywizji.
Zaproszenie na spotkanie przyjęli również przedstawiciele Zarządu Okręgowego
ZKRP i BWP Poznań: prezes Janusz Radłowski, sekretarz Lucjan Kosterkiewicz i
główna księgowa Barbara Krawczyk.
Uroczystość wigilijnego spotkania , mod-

Kończący się rok wieńczony jest awansami przyznawanymi kombatantom. Troje
kombatantów zostało awansowanych na
stopień porucznika są to: podporucznik
Irena Sawicka, podporucznik Stanisław
Genstwa i podporucznik Stanisław Garczyk.
Corocznym też zwyczajem kombatanckiego spotkania bożonarodzeniowego są
podziękowania od Zarządu Głównego dla
urzędów i instytucji za dobrą współpracę
i pomoc udzielaną kórnickim kombatantom.
Z rąk prezesa odebrali je Księża obu parafii, Burmistrz i Komendant OSP. Ponadto
zostały przyznane, za czynne angażowanie
się w prace Koła, dyplomy, które otrzymali:
Dorota Rozmiarek, Teodor Kijak i Irena
Rozmiarek.
Dalsza część spotkania przebiegała
w miłej atmosferze, na pogawędce przy
ciastku i kawie.

powitał prezes kórnickiego Koła Franciszek
Rozmiarek. Wśród zaproszonych gości byli:
ks. kanonik Jerzy Kędzierski proboszcz parafii Kórnik, ks. Eugeniusz Leosz proboszcz
parafii robakowskiej, Jerzy Lechnerowski
burmistrz gminy Kórnik wraz z zastępcą
przewodniczącego Rady Miejskiej Romanem

litwę i dzielenie się opłatkiem poprowadził ks.
Eugeniusz Leosz. W rodzinnej atmosferze
łamano się opłatkiem i ze wzruszeniem
składano życzenia świąteczne i noworoczne,
na które kombatanci czekają z utęsknieniem
cały rok. To spotkanie bowiem jest dla nich
niezwykle ważnym przeżyciem.

Nauczycielski opłatek
W dniu 20 grudnia 2006 roku w restauracji
,,Biała Dama” odbyło się spotkanie wigilijne
nauczycieli i pracowników obsługi SP nr 1
w Kórniku oraz emerytów tej placówki. Życzenia świąteczne złożyła zebranym dyrektor
szkoły Danuta Zwierzyńska. Uczniowie pod
kierunkiem siostry Joanny i nauczycielki
Elżbiety Jachnik umilili spotkanie występami
związanymi z Bożym Narodzeniem. Składając sobie życzenia dzielono się opłatkiem.
Na stole wigilijnym znalazły się tradycyjne
potrawy: karp i kapusta. Następnie w dalszej
części uroczystej wieczerzy, przy kawie, ciastku
i lampce szampana śpiewano kolędy. Akompaniował na akordeonie dyrektor Jerzy Cepka.
Spotkanie przebiegało w sympatycznej,
świątecznej atmosferze, wśród uśmiechów
i wspomnień, łącząc byłych pracowników
szkoły z obecnymi. Dlatego między innymi
jest święto Bożego Narodzenia, jak mówił
ks. J. Twardowski: ...,,żeby się uśmiechać do
siebie”,...żeby podawać sobie ręce”.
Halina Danieluk

W wigilijnym

tych darów.
Do Kórnika w 2005 roku dotarło ok. 120
ton żywności, w 2006 – mniej, bo w sumie
ok. 80 ton, natomiast w roku 2007 ma być
ok. 150 ton.
Bogdan Wesołek witając przewodniczącą Rady Miejskiej – Irenę Kaczmarek,
zaznaczył, iż jej osobowość zapewni gminie,
Radzie, władzom samorządowym bardzo
wysoki autorytet.
Bogdan Wesołek poinformował, że na
stole wigilijnym leżą paczki ryżu mające
symbolizować zamiast pszenicy obfitość w
przyszłym roku. Przekazał podziękowania
od prezesa Fundacji Zakłady Kórnickie – Zbigniewa Kalisza, informując, iż instytucja ta
oraz Urząd Miejski i firma Tektury Faliste były
głównymi sponsorami uroczystości obok
innych mniejszych darczyńców. Następnie
powitał kierownika OPS – Bożenę Kiełtykę,
jako osobę, z którą współpracuje na wielu
płaszczyznach. Wśród gości była również
lekarka rodzinna – Wanda Smolik-Ernst.
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek w swoim przemówieniu zaznaczył, że okres świąt
jest szczególny, bo wtedy przebaczamy swoim nieprzyjaciołom a nawet wrogom. Złożył

życzenia świąteczne oraz noworoczne, by
nowy rok był lepszy od mijającego.
Przewodnicząca RM – Irena Kaczmarek
podziękowała za kolejne zaproszenie na to
spotkanie oraz złożyła życzenia. W imieniu
pracowników socjalnych i swoim własnym
życzenia składała Bożena Kiełtyka.
Bogdan Wesołek odczytał życzenia od
dyrektor SP nr 2 Zofii Talarczyk, która nie
mogła być na uroczystości, nauczycieli,
pracowników, uczniów. Przypomniał, że
prawdopodobnie PKPS otrzyma nową
siedzibę.
Wymienił najstarszą członkinię Koła
Emerytów i Rencistów – 96-letnią Pelagię
Szubert, wspomniał o należącej do Koła
od początku pani Brętkowskiej i innych
osobach. Podziękował Zenobii Łopacie za
prowadzenie księgowości.
W części artystycznej kolędy zagrały
uczennice z SP nr 2 – Marianna Duda i
Klaudia Laś. Kolędy zaśpiewała Wioletta
Kaźmierczak z Środy Wlkp.
Przybyli dzielili się opłatkiem i składali
sobie życzenia oraz zasiedli do wspólnej
wieczerzy wigilijnej z tradycyjnymi potrawami. Robert Wrzesiński

nastroju

W ciepłej, rodzinnej atmosferze odbyło się w sobotę 23 grudnia w Szkole
Podstawowej nr 2 spotkanie wigilijne
dla osób starszych, samotnych, zorganizowane przez Zarząd Miejsko-Gminny
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Kórniku.
W wieczerzy uczestniczyło 100 osób
- podopiecznych PKPS z Koła Emerytów i
Rencistów oraz zaproszeni goście. Minutą
ciszy uczczono pamięć zmarłych.
Gości powitał prezes Zarządu MiejskoGminnego PKPS, radny Bogdan Wesołek.
We wstępie podkreślił, że Wigilia odbywa
się w szkole, która zawsze była otwarta na
potrzeby PKPS. Przekazał pozdrowienia
od burmistrza Jerzego Lechnerowskiego,
który nie mógł być obecny na uroczystości.
Bogdan Wesołek podkreślił, iż burmistrz
był zawsze przychylny seniorom. Witając
wiceburmistrza Hieronima Urbanka, złożył
mu podziękowania za pomoc w dostarczaniu
żywności do Kórnika. Poinformował o ilości
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Spotkanie opłatkowe SENIORÓW
w Borówcu

W oszałamiającej bielą scenerii
otwiera się potężna brama a w niej ukazuje się królowa w przepysznej szacie,
oślepiającej blaskiem niezliczonej
ilości lodowych diamentów. Falujący
tiul śnieżnego puchu łagodnie spływa i
ścieli się pod jej stopy jak dywan utkany z milionów migotliwych gwiazdek.
Witają ją w powiewie łagodnego wiatru
gałązkami oślepionymi szronem bezlistne brzozy i świerki i jodły, których
gałęzie przykryte są puchami śniegu.
Świat zda się pulsować niepokalaną
czystością.
To zima rozpoczyna swe panowanie...
Budzę się. Śpiesznie odsłaniam story
i oczom moim, za oknem, ukazuje się

15:00. Milkną rozmowy. Ciepłe powitanie zaproszonych gości i wszystkich
uczestników - rozpoczyna opłatkowe
spotkanie. Potem ksiądz Grzegorz
odczytuje fragment Pisma Świętego
o Bożym Narodzeniu, który wieńczy
modlitwa przed tą wigilijną wieczerzą.
Są też krótkie wystąpienia oficjeli po
czym powstają wszyscy, by łamiąc się
opłatkiem - składać sobie życzenia. Życzenia pełne życzliwości i przyjaźni, życzenia spełnienia oczekiwań i marzeń,
które każdy gdzieś tam w zakamarkach
pamięci nosi. Jest radośnie i bardzo
uroczyście.
Powoli gwar krzyżujących się życzeń
zamiera i biesiadnicy zasiadają do wi-

RECENZJE KSIĄŻEK
Prezentowane pozycje książkowe
dostępne są w Bibliotece Publicznej
w Kórniku
DLA DOROSŁYCH
JOHN TOWNSEND
„GRANICE W ŻYCIU NASTOLATKÓW: KIEDY MÓWIĆ TAK, JAK
MÓWIĆ NIE”
Książka ta to
wyjątkowa pozycja. Stanowi bogate źródło wiedzy o
szczególnym etapie
rozwoju człowieka,
jakim jest wiek nastoletni. Autor pokazuje rodzicom,
jak aktywnie działać dla dobra młodej osoby. Książka zawiera wiele
praktycznych rozwiązań i podpowiedzi
dla rodziców i opiekunów na temat
mądrego inwestowania w nastolatka.
Ważne, aby osoba dorosła postarała się
zrozumieć młodego człowieka, „wejść”
w jego postrzeganie świata, umieć się
nim i razem z nim cieszyć oraz twórczo
rozwiązywać problemy, z którymi się
zmaga. Gorąco polecamy tę ciekawą
lekturę wszystkim, którzy mają na co
dzień kontakt z nastolatkami.
KK

DLA DZIECI
ELŻBIETA ZUBRZYCKA
„SŁUP SOLI”

widok zamglonej, szarej jesieni. Rozczarowanie. Na Zimę, tą z mojego snu,
przyjdzie jeszcze poczekać.
W niedzielę, 17 grudnia, w takiej
bezbarwnej, jesiennej szacie, w której
wilgoć i chłód wywołują gęsią skórkę borówieccy SENIORZY umówili się na
spotkanie opłatkowe. Boże Narodzenie
tuż tuż, więc pora otworzyć na oścież
serca i łamiąc się opłatkiem złożyć
przyjaciołom i znajomym życzenia. Ta
piękna, polska tradycja, pozwala życzliwie spojrzeć na każdego, w którego ręku
jaśnieje opłatek i życzyć mu wszelkiego
dobra.
Budynek dawnej szkoły w Borówcu.
Stoły zastawione wigilijnymi potrawami,
a wokół - ci z Borówca i z Robakowa,
i z Kórnika, przedstawiciele lokalnych
władz i samorządowcy i duchowni
- przewodnicy sąsiadujących ze sobą
parafii.
Gwar rozmów kilkudziesięciu osób
przerywa Pani Janka. Jest godzina
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gilijnej wieczerzy. Jest tradycyjnie karp,
kapusta z grzybami, chleb żytni i pszenny, śledzie i... i czegóż tam nie ma. Są
wszystkie potrawy, które od pokoleń
pojawiały się na wigilijnym stole. Zapach
potraw przytłacza zapach choinki, która
jak potężny kolorowy bukiet króluje nad
biesiadnikami.
Potem kolędy. To pierwsze kolędy,
które pamięć wyrzuca w drgające wzruszeniem struny głosowe. Śpiew brzmi
dostojnie i uroczyście. Łagodnieją twarze i oczy dziwnie zaczynają błyszczeć
gdy śpiew głosi Narodziny Bożej Dzieciny. W niepamięć zapadają wszystkie
problemy i kłopoty tak jak światło dnia
zapada mrok wieczoru. Wieczerzę dopełniają ciasta zwilżane kawą i słodycz
rozlewa się przy wigilijnym stole.
Nadchodzi czas powrotu do domowych pieleszy...
W nocy z 21 na 22 grudnia o godzinie
1.22 z kalendarza wyłoniła się zima.
Przyszła w szacie zbrukanej złośliwie
przez Jesień. Henryk

Książki dla dzieci wydane przez
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne szybko
zwróciły na siebie
uwagę. Charakteryzują się wysokim poziomem
estetycznym, mają
swoje głębsze sensy, a ich autorzy uprawiają przyjazną
dydaktykę, podsuwając małym czytelnikom pewne rozwiązania, recepty na
ich bolączki i problemy.
Autorka opowiadania „Słup soli” pokazuje szkolnego dręczyciela, którego
popiera wielu kolegów ze starszych
klas. Chłopcy, którzy obserwują poczynania kolegi postanawiają wspólnie
zacząć działać i przeciwstawić się
dręczycielowi. Czy uda się im to bez
stosowania przemocy? Przeczytajcie.
KK
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W niedzielę 7 stycznia odbył się w
sali Domu Strażaka w Kórniku koncert, w
którym wystąpili młodzi muzycy, wokaliści
i instrumentaliści, a także tancerze reprezentujący nasze gminę na konkursach i
przeglądach. Organizatorem imprezy był
Urząd Miejski w Kórniku, a osobą odpowiedzialną za jej kształt Lucyna Pepel. W
koncercie wzięli udział młodzi tancerze z
zespołu „Brawo” którego opiekunem jest
Rusłan Curujew, chór „Tutti Santi” prowadzony przez Dobrochnę Martenkę, młodzi
śpiewacy i muzycy kształcący się w naszej
gminie.
Występując na rozpoczęcie i zakończenie koncertu, zamknął go klamrą chór
„Tutii Santi” działający przy parafii pod
wezwaniem Wszystkich Świętych, który
w ubiegłym roku obchodził swój jubileusz
10-lecia istnienia. Podczas koncertu zaprezentowała się również grupa artystyczna
„Brawo”, działająca przy Urzędzie Miejskim
w Kórniku. Dla najmłodszych artystów z tej
grupy, którzy ćwiczą w zespole dopiero trzy
miesiące, był to pierwszy publiczny występ.
Warto wymienić także innych wykonawców,
solistów Olgę Półchłopek, Marysię Taciak,

Patrycję Wybieralską, Annę Stroiwąs,
Kingę Hozę, Adriannę Przybył, Joannę
Szamałek, Zuzannę Ziętę, zespoły: Triolki
i Metamorfoza.

Chwała
Jezusowi !

Społeczność Kamionek do wspólnego
śpiewu kolęd zachęciły dzieci i Zaprzyjaźnione Rodziny:
Skoroszewscy- Renata /vocal/,
Mariusz/gitara/, Marta/wiolonczela/,
Julka/organy/Barszczewscy –Viola i
Adaś /wiolonczela/ Kubaszczyk Kasia
/flet/
Nad oprawą artystyczną widowiska
czuwała mieszkanka Kamionek Justyna
Prędka.

W niedzielę 7.01.2007 miało miejsce
spotkanie kolędowe w Świetlicy Strażackiej OSP Kamionki. Na wieczór z
kolędami zaprosili organizatorzy, czyli
miejscowe OSP i Sołtys Małgorzta Walkowiak.
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Mimo pogody, która szarością odstraszała
przed wyjściem z domu, do Strażnicy przybyło
wielu widzów, w tym oczywiście najliczniejsza
grupa fanów – rodzice i krewni młodych artystów. Prowadzący imprezę Robert Jankowski
zapowiedział, że koncert Muzyka Porusza
Dusze ma się odbywać każdego roku. ŁG

KULTURA

Muzyka Porusza Dusze

Mogę powiedzieć, że i ja tam byłam
miód i mleko piłam. Bo istotnie była to
strawa dla duszy.
Przez chwilę, zanim zebrała się cała
publiczność, mogliśmy przyglądać się dekoracji wykonanej przez Piotra Rogalińskiego,
który nie pierwszy raz zadziwił naszych
mieszkańców.
Tym razem ciepłe blaski reflektorów
podświetlały misterne koronki, a małe dzieciątko leżało w stalowej skromnej wannie,
umocowanej na kształt huśtawki ,którą od
czasu do czasu poruszał dziecięcy aktor.
Młodzi artyści przygotowali prawdziwy
„miks”.Były tradycyjne kolędy w nieco odmłodzonej aranżacji, a na sam koniec mogliśmy
posłuchać kolęd w wersji hip-hopowej.
Najmłodsze – maleństwa także brały
aktywny udział w widowisku.
Najpiękniejsze wrażenie, które udało
się organizatorom wywrzeć na widzach to
niezwykła ekspresja i radość wykonania,
która emanowała zarówno od młodzieży
jak i dzieci .
Aranżacja była wesoła i skoczna - aż
szkoda, że brakowało miejsca do tańca.
Ta sama ekspresja i radość nie odstępowały Justyny Prędkiej i myślę, że zadziałały
jak „zakaźna choroba” Bożonarodzeniowa.
Najpierw zaraziły się nią dzieci, a później
my zebrani w OSP Kamionki, które pękały
w szwach od zgromadzonych.
Chwała Justynie ...
Chwała Młodym artystom
Publiczność była niezwykle życzliwa, bo
w dużym stopniu składała się z rodziców
i dziadków, ale i my przygodni widzowie
śpiewaliśmy kolędy z zapałem. To był bardzo udany i wręcz rodzinny wieczór.
Serdecznie zapraszam na powtórkę 14
01 2007 o godz. 16 w OSP Kamionki
Tina Wieczorek
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REKLAMY

50

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

Agencja zatrudni
kobiety i mężczyzn do ochrony
obiektu w Gądkach
kontakt: tel. 061 847-71-96

Future
Fabryka Mebli sp. z o.o.
ŁĘKNO 8A, 63-020 ZANIEMYŚL

zatrudni:

Przedstawiciela handlowego ze znajomością języka
francuskiego oraz niemieckiego.
Wymagania:
biegła znajomość języka (mowa + pismo)
prawo jazdy • dyspozycyjność
Oferty pisemne prosimy składać w siedzibie firmy

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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codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 1/2007

Ogólnopolska Firma
zatrudni:

Za dostarczenie
NIEZBITYCH dowodów
na osoby nielegalnie
wywożące śmieci
na terenach należących
do gospodarstwa rolnego
Żerniki Koninko

•Pracowników Ochrony
• wiek do 35 lat
• wzrost pow. 175 cm
• praca w Gądkach

TEL. 0503 147 282

500 056 176

kontakt:

TFP Sp. z o.o. z Dziećmierowa k. Kórnika
zatrudni do pracy w warsztacie utrzymania ruchu

ELEKTRYKÓW
Wymaganie kwalifikacje i umiejętności:
- technik elektryk (elektronik)
- znajomość sterowników programowalnych
- znajomość napędów prądu stałego i przemiennego
- znajomość tradycyjnych układów sterowania
- uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji
urządzeń elektrycznych powyżej 1 kV
- obsługa komputera w podstwowym zakresie
(Windows, Word, Excel)
- doświadczenie w zakresie serwisowania maszyn do
przetwórstwa papieru.

ŚLUSARZA - SPAWACZA
Wymaganie kwalifikacje i umiejętności:
- spawanie gazowe i elektryczne
- doświadczenie w zakresie obsługi maszyn do przetwórstwa papieru.
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać
na adres e-mail: praca2@tfp.com.pl
lub adres: TFP Sp. z o.o., Dziećmierowo, ul. Katowicka 26,
62-035 Kórnik, z dopiskiem „praca elektryk”
lub „praca ślusarz”.

Dyrektor SP nr 2 w Kórniku
ogłasza konkurs

na stanowisko księgowego
(½ etatu)
Wszystkie wymagania znajdują się na
stronie
www.kornik.pl/ogloszenia_index.php
i na tablicy ogłoszeniowej w holu szkoły.
nr 1/2007

RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1
W KÓRNIKU
SERDECZNIE DZIĘKUJE WSZYSTKIM SPONSOROM I DARCZYŃCOM
ZA POMOC W ZORGANIZOWANIU
ZABAWY KARNAWAŁOWEJ
1. Gabinet Stomatologiczny „Ellman”
2. RISTORANTE,,FIGARO” POZNAŃ
UL.OGRODOWA17
3. ZŁOTNIK BŁASZAK
4. FUNDACJA ZAKŁADÓW KÓRNICKICH
5. PRODUCENT,,PLUS” KOZANECKI – BEGIER
– SŁABOLEPSZY SP.JAWNA
6. SALON URODY ,,SYLWIA”
7. BANK SPÓŁDZIELCZY GS KÓRNIK
8. KANCELARIA NOTARIALNA J.JAŚKOWIAK
9. GOPLANA p.POPRAWSKA
10. WODOCIĄGI KÓRNICKIE „AQANET”
11. SOLARIUM „TROPIKAL”
12. SKLEP OBÓWNICZY A.MARCINIAK
13. „KOMBUS” KÓRNIK
14. PPHU MEBLO – STYL DUSZCZAK
15. GALERIA W GALOPIE
16. SKLEP MIĘSNY L.KRÓL
17. SKLEP ABC P.ROBIŃSKA
18. „GAMA – ART.” A.BŁASZKOWIAK
19. DROGERIA LEHMAN – ZWIERZYŃSKI
20. SKLEP MIĘSNY SZYMANIAK
21. GALANTERIA DAMSKA „SALONIK”
22. KWIACIARNIA „STOKROTKA”
23. KWIACIARNIA „BOGUNIA”
24. KKM „KRYSTYNA” KWIACIARNIA
ANDRECKA – KACZMAREK
25. KSIĘGARNIA KÓRNIK
26. CENTRUM OGUMIENIE REGULSCY
27. HURTOWNIA KOSMETYKÓW – POWĄSKA
28. „APUŚ” JOLANTA STĘPNIAK
29.ALD-POL KÓRNIK
30.SZOP-PRACZ SIEĆ HANDLOWA
31. „WIDEOLAND” SALON GIER
M.ŚWIERZEWSKI
32.PIZZERIA „PICCOLO” KÓRNIK POLO
MARKET
33. SURÓWKI G.D. SZNURA
34. SURÓWKI GRZEŚKOWIAK
35. KOMET PRZYBYLSKI
36. CUKIERNIA ŁOBZA
37. CUKIERNIA KACZMAREK
38. PPHU-MARK-PIEK KOWALEWSKI
39. TKANINY KÓRNIK U.KUŚNIERSKA
40.SKLEP SPOZYWCZY „RUSSEL”
J.KACZMAREK
41. „DORI” DOROTA MANISZEWSKA
42.		ŻABKA SKLEP WIELOBRANŻOWY
43. „TRAFIKA” E.GRYGIER
44. BIELIZNA ,,PARYS”
45. „BRETT BISNETT” ODZIEŻ MĘSKA
46.APTEKA ZAMKOWA
47.APTEKA UL.PL.NIEPODLEGŁOŚCI HO
48.ODNOWA BIOLOGICZNA
JACEK OGONOWSKI
49. PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY
LEK.STOM. MAGDALENA ANTOSIAK
50. PASMANTERIA ,,DUET”
51. ZAKŁAD STOLARSKO-TAPICERSKI
A.LASKOWSKI
52. SOLARIUM „STUDIO SUN”
53. GABINET KOSMETYCZNY M.ELLMAN
54. SALONIK FRYZJERSKI A.BEDNAREK
55. MYJNIA SAMOCHODOWA Z.R. KORCZ
56. DROGERIA MIARA
57. SOLARIUM STUDIO GALA
58. URZĄD MIEJSKI W KÓRNIKU
59. SOLARIUM ,, RAJ-TURBO”
60. STOMATOLOGIA RODZINNA
UL.PL.POWSTAŃCÓW WLKP. 9
61. ZAKŁAD FRYZJERSKI ROBERT FLUDRA
62. KWIACIARNIA ,,PŁOMYK”
63. AUTO MYJNIA P.H.U ,,GONIEC”
OS.KRASICKIEGO 5/11
64. FIRMA HANDLOWA T.M. MAŁECCY

INFORMACJE / REKLAMY

NAGRODA 1000 PLN
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REKLAMY

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika
tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

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

KANCELARIA
Finansowa
oferuje swoje usługi
- prowadzenie wszystkich form
księgowości
- prowadzenie kadr
- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów VAT dla rolników

Tel. 061 825 02 28, 0605 296 347
Odbieramy dokumenty w siedzibie klienta

   

USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ-KULAS

* wypłata zasiłków pogrzebowych
* 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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c.o., woda, kanaliza oraz montaż
pieców węglowych i miałowych,
kominków z płaszczem wodnym

tel. 781 197 152
Miejsce na Twoją reklamę

Future
Fabryka Mebli sp. z o.o.
ŁĘKNO 8A, 63-020 ZANIEMYŚL

zatrudni:

TAPICERÓW
Oraz poszukuje samochody ciężarowe
do transportu mebli na terenie Polski

OGŁOSZENIA / REKLAMY

Usługi instalacyjne

(płatne gotówką po wykonaniu usługi)

11 RÓŻNYCH BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

Oferty prosimy składać osobiście
pod podany wyżej adres

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

PIERWSZY KREDYT GOTÓWKOWY NA OŚWIADCZENIE
Z ZABEZPIECZENIEM-POJAZD

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:

DLA UMÓW O PRACE, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
EMERYTÓW, RENCISTÓW, ROLNIKÓW
KREDYTY SAMOCHODOWE, GOTÓWKOWE,
KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE
PROMOCJA – PROCEDURA UPROSZCZONA NA WSZYSTKIE
PRODUKTY DO KOŃCA STYCZNIA
ZAPRASZAMY W GODZINACH OD 8.30- 17.30
ŚRODA WLKP. OŚRODEK KULTURY TEL. 061-285-67-67
606-103-637

tel. (61) 8171 127

a

- wykonanie projektów wszyskich obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy budowl.,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam bezpłatne konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

2007

* Podejmę pracę - opieka nad dziećmi. Tel. 609 884 389
* Sprzedam Fiata 126 p rocznik 1990. Tel. 0603 309 324
* Oddam do adopcji małe pręgowane kociaki rasy europejskiej. Tel. 501 509 849
* Zaopiekuję się dzieckiem usiebie w domu. Bnin. Tel. 061 898 04 70 lub 506 505 469
* 64-letni rencista podejmie każdą pracę (palacz c.o., portier, pracownik gospodarczy). Tel. 061 817-17-76
* Wynajmę lokal na działalność gospodarczą bądź inną o pow. 32 m2 z mediami - Bnin. Tel. 061 817-17-76
* Przyjmę do pracy kierowcę kat C+E - transport krajowy. Tel. 602 691 777
* Prywatne przedszole przyjmie do pracy nauczycielkę lub studentkę. Tel. 0669 015 131
* Sprzedam wózek dziecięcy dwufunkcyjny INGLESINA cena 100 zł, fotelik dziecięcy MAXI COSI - cena 50 zł. Tel. 0605 723 693
* Przyjmę pracownika do kwiaciarni z doświadczeniem. Praca Środa Wlkp. Tel. 509 562 668
* Sprzedam posesję dom jednorodzinny w stanie surowym zamkniętym. Okolice Zaniemyśla. Tel. 505 028 611
* Sprzedam działkę 900 m2 w Szczytnikach. Tel. 606 461 245
* Sprzedam Ford Sierra D rocznik 1988. Cena 2100. Tel. 061 817 13 16
* Kupię działkę w Mieczewie. Tel. 692 465 957
* Sprzedam skrzynkę elektryczną budowlaną oraz fotelik samochodowy dla dziecka. Tel. 609 673 458
* Sprzedam szafę ubraniową i lustro stojące. Tel. 061 8170 486
* Podejmę pracę - opieka nad dziećmi. Tel. 609 884 389
* Sprzedam tanio łóżeczko niemowlęce z materacem oraz krzesełko dziecięce. Tel. 664 416 160
* Sprzedam futro czarne norki. Tel. 601 713 458
* Korepetycje - język polski - szkoła podstawowa, gimnazjum, przygotowanie do testów. Tel. 504 125 104
* Cockers spaniel - szczenięta. Tel. 061 663 91 12 lub 601 88 23 87
* Ferma drobiu zatrudni doświadczoną księgową. Tel. 061 28 58 566
* Kupię ziemię, gospodarstwo rolne lub dużą działkę. Tel. 0515-66-22-83
* Sprzedam 5-miesięcznego owczarka niemieckiego - 100 zł. Tel. 667 328 001
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofony, zegary, skrzypce, odznaczenia, monety, różne starocie, płyty gramof.- przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Wynajmę mieszkanie w Kórniku - kawalerka lub 2 pokojowe, cieplik. Wiadomość na sms + 605 236 032
* Kupię działkę budowlaną. Kórnik lub okolice Biernatek. Tel. 502 507 469
* Sprzedam wannę narożnikową (144/146, przekątna 160). Tel. 607 63 67 67
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Ogłoszenia
DROBNE

CENTRUM KREDYTOWE „AGI”

Ilość edycji ogłoszenia
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KULTURA
26

KONWENCJA PRO SINFONIKI
Dzisiaj nikt już nie pamięta, kiedy w Kórniku, po raz pierwszy urządzano Konwencję
Pro Sinfoniki.
Gdy zapytaliśmy założyciela ruchu
— Alojzego Andrzeja Łuczaka - co oznacza
konwencja w Pro Sinfonice, bez namysłu
odpowiedział: „zeszlifowanie rdzy, odnowa
wspólnoty, krótkie spojrzenie wstecz i tęskne spojrzenie ku przyszłości”. „Konwencja,
to dzień ciepły, choć grudniowy” -jak śpiewali Skaldowie, nie mając wcale Konwencji
Pro Sinfoniki na uwadze.
Czy Konwencja w Pro Sinfonice
oznacza głównie potok słów, czyli mielenie
jęzorem, czyli gadanie? O, nie! Konwencja
oznacza muzykę, bo ona właśnie - muzyka
- oczyszcza sumienie i duszę, oczyszcza
rozum, daje nadzieje, towarzyszy pomysłom. Słowo przy muzyce jest niezbędne,
ale miarką mierzone i trafne.
Tegoroczna Kórnicka Konwencja
oczekiwana była z nadzieją i niepokojem
zarazem. Powszechnie wiadomo było,
że Opiekunka miejscowego klubu szkolnego, nauczycielka
chemii, prof. Teresa
Rogozia-Olejnik odeszła we wrześniu na
emeryturę. Wtedy, na
ogół walą się wszelkie dzieła szkolnego
odchodzącego mistrza. Przyjaciele się
smucą, a niechętni,
jeśli tacy są, zacierają ręce. Martwiła się
Dyrektorka Liceum,
martwił się Burmistrz
Kórnika.
Tymczasem rzeczywistość przeszłą
oczekiwania! Prof.
Teresa Rogozia-Olejnik, choć opuściła
szkołę, pozostała
jako Opiekunka Klubu Pro Sinfoniki. Już
październikowa uroczystość pasowania
nowych członków była sygnałem, że nic
złego w Kórniku się nie dzieje. Był ciekawy
koncert, młodzieży tyle, ile miało być, a
nawet więcej: zacni goście i Pani Teresa
ze smyczkiem, którym walnięcie w ramię
oznaczało, że wszystkie dotychczasowe
reguły zostały utrzymane, a grzechy niemuzyczności zostały odpuszczone. Fenomen
kórnickiej Pro Sinfoniki działa więc nadal!
Jedna z najlepszych Opiekunek w globalnej Pro Sinfonice działa i ma się nieźle.
Pani Tereso, przyjaciele kórnickiego klubu
gratulują!
15 grudnia 2006 r. w godzinach
popołudniowych w reprezentacyjnym
lokalu Nestor w Kórniku, pachniało kawą
intensywniej niż zwykle; pomieszczenie
wystrojono świątecznie. Gospodarze ozdobili lokal drzewkami choinkowymi. Goście,
zaproszeni na Konwencję, wypełnili salę
po brzegi, najwięcej przybyło młodzieży
ale przybyli też przedstawiciele władz

gminnych, parafialnych, dyrekcja szkoły.
Przybyli nauczyciele i sponsorzy...
Spotkanie rozpoczęła Prezeska Klubu,
Sandra Szary, uczennica Liceum z klasy
III. Ładnym słowem wyraziła uznanie dla
przybyłych, rozdała pochwały, zapowiedziała, co tu będzie się dziać, powitała gości,
a wśród nich artystów. Rozpromieniona
orzekła mniej więcej, że mijający rok był
dobry, a sukcesy w nowym 2007 roku
zależą od nas.
Następnie przewodnictwo spotkania
objął Antoni Hoffmann, jak zwykle elegancki, uśmiechnięty i skupiony, czołowy
konferansjer Pro Sinfoniki, ale przede
wszystkim sekretarz całego ruchu. Nadto,
jakby dodatkowo, ale w pełni profesjonalnie:
organista, dziennikarz, fotografik, radiowiec
/Radia Emaus/, prezenter, redaktor, oficer
łącznikowy prezesa Pro Sinfoniki, czyli
człowiek orkiestra, wielka orkiestra.
Zebrani zachwycili się prawie magicznym opowiadaniem, prawie magicznym
tekstem. „Już mija umiejętności estradowe

Lucjana Kydryńskiego i zmierza szybko ku
Maxowi von Sydow - legendarnemu artyście i konferansjerowi” — orzekła pewna
nauczycielka, podziwiająca i ocierająca łzę,
wskazując na prowadzącego.
A Antoni Hoffmann rozgrzewał uczestników spotkania, gotując obecnych do
koncertowych hitów, to znów gratulując
laureatom nagród prezesa Pro Sinfoniki.
Opiekunka kórnicka otrzymała bukiet
kwiatów i wymarzoną kolekcję płyt (12) z
dokumentacją muzyczną XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego, który
rozegrał się w Poznaniu, w dniach 14 -29
października 2006 r., zaś prezeska, kończąca właśnie swój urząd, który spełniała
przez 2 lata — otrzymała porcelanową
rzeźbę tancerki z pozytywką, angielskiego
wyrobu oraz ozdobny dyplom wyrażający
podziękowanie i wysoką ocenę wzorowej
prezesury ( nową prezeską będzie Marta
Szymczak z kl. II). Publiczność z aprobatą
przyjęła te wysokie wyróżnienia.

Gdy na planie koncertu zjawili się artyści, atmosfera podniosła się do granic
zachwytu. Członkowie Capelli Zamku
Rydzyńskiego rozpoczęli muzykowanie:
Mieczysław Leśniczak
- arcymistrz trąbki, Andrzej Kulka trębacz, Krzysztof Szafran - waltornista,
Tomasz Stanisławski - puzonista, Adam
Andrzejewski - tubista, z udziałem solistów
- śpiewaków Doroty Czerwińskiej - mezzosopranistki i Sławomira Olgierda Kramma
- barytonisty. Muzyka kolęd i muzyka
świąteczna, wytworzyły prawie niebiański
nastrój, nieczęsto osiągany na imprezach
koncertowych.
Szczególnie spodobały się utwory:
White Christmas, Joy To The World, Jingle
Bells, Rudolf
— Czerwononosy Renifer oraz kolędy :
Bracia patrzcie jedno, Cicha noc, Lulajże,
Jezuniu.
Podniosłą koncertową atmosferę zwieńczono wspólnym śpiewem kolęd: Gdy się
Chrystus rodzi, Anioł pasterzom mówił,
Mędrcy świata...
Lektor swobodnie zmieniał nastroje,
objaśniał, rozweselał, poszerzał, to znów
dodawał powagi.
Świetnie łączył słowo
i muzykę. Radość
i głębsza refleksja
— Konwencja Pro
Sinfoniki zawsze oparta jest na tradycji
Świąt Bożonarodzeniowych.
Spotkanie przeciągało się. Muzyka instrumentalna i
wokalna, poetyckie
preambuły, wspólny śpiew, biesiada
z herbatką, kawą i
wypiekami!
Jak przystało wszyscy uczestnicy
Konwencji zostali
obdarowani wartościowymi upominkami:
kasetami filmowymi
„Chopin w Wielkopolsce” lub kasetami
„Henryk Wieniawski - życie i dzieło” albo
pamiątkowymi katalogami XIII Konkursu
Skrzypcowego (rarytasy nr 1!).
W toku uroczystości przemawiali: ks.
Mirosław Skórnicki - katecheta, Halina
Kalisz -dyrektorka szkoły, Jerzy Lechnerowski — burmistrz, prof. Teresa RogoziaOlejnik.
Zespół Capella Zamku Rydzyńskiego
pod przewodem Mieczysława Leśniczaka
i kierownictwem koncertowym Antoniego
Hoffmanna, zaproszono do ponownego
koncertu na wiosnę 2007 r.. Tym razem
z muzyką o zapachu bzów, przylaszczek,
sasanek i tulipanów.
Wszyscy rozeszli się w radości,
unosząc w sercach muzykę, która
długo jeszcze rozbrzmiewała w kórnickiej
Pro Sinfonice. W atmosferze radości! Do
zobaczenia! Tym zawołaniem żegnano
artystów!
Marian Janusz Strenk
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W rozegranych w Kozienicach (woj.
Mazowieckie) w pierwszy weekend stycznia
Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym, kolejny wychowanek UKS Jedynka
– Limaro Kórnik został Mistrzem Polski. Jak
naliczyliśmy jest to już ósmy reprezentant
Limaro, który w sześcioletniej
działalności klubu może sobie
powiesić w domu na honorowym
miejscu złoty medal oraz koszulkę
z Białym Orłem. Jest nią uczennica Kórnickiego LO, uprawiająca
tą jedną z najcięższych dyscyplin
sportu dopiero trzeci sezon Magdalena Wójkiewicz. Kórnik od
czterech lat ma Mistrza Polski
wśród dziewcząt. Dotychczas jednak wszystkie cztery tytuły zdobywała Monika Adamska. Tym
razem godnie zastąpiła ją kolejna
wychowanka trenera Roberta Taciaka. Magda swój pierwszy tytuł
zdobyła w pięknym stylu, pokonując aż o 41 sek. faworyzowaną
Martę Sułek z RMF FM Kraków,
wielokrotną Mistrzynie Polski w
kolarstwie górskim i szosowym.
Doskonale w tym samym wyścigu pojechała
również Natalia Piasecka, która po pięknej
walce zdobyła brązowy medal, przegrywając
z Sułek zaledwie 17 sek. Sukces Magdy cieszy podwójnie gdyż jeszcze cztery dni przed
startem miała stan podgorączkowy i jej udział

w mistrzostwach stał pod znakiem zapytania.
Magda ma niesamowity charakter i wole walki,
co spowodowało iż wreszcie nadszedł czas na
życiowy sukces i przerwanie pasma czwartych
miejsc – mówi trener Taciak.
Doskonale wypadła również męska część
kolarzy Limaro w tych samych mistrzostwach,
a sukces tym większy, że Kórniczanie wystąpili w bardzo odmłodzonym składzie. Ubiegło-

per Rajkowski. Niestety jemu w osiągnięciu
„życiówki” przeszkodziła nieudolność sędziów
gdyż zawodnik tej kategorii wiekowej (15-16
lat) wg przepisów powinien jechać wyścig
do 30 min. niestety sędziowie źle obliczyli
czas i wyścig nie dość, że w ekstremalnych
warunkach (błoto, zimno, deszcz) trwał 37 min
(cztery okrążenia). Do końca trzeciej rundy
Kacper był jeszcze na medalowej, trzeciej
pozycji, ale czwarta okazała się
już na tyle ciężka, że ostatecznie
zabrakło sił na skuteczny finisz i
Kórniczanin musiał zadowolić się i
tak doskonałym piątym miejscem.
Na pocieszenie pozostaje fakt
iż był zdecydowanie najlepszy
wśród swoich rówieśników. O
dużym pechu może mówić inny
nasz reprezentant w tej kategorii
wiekowej Przemysław Duraj,
gdyż jadąc na pierwszej rundzie na ósmej pozycji złamał o
krawężnik przednie koło i musiał
dobiec do oznaczonego miejsca
na zmianę roweru tracąc na tym
zabiegu około 1 min. Gdy wsiadł
na zapasowy rower miał przed
sobą ponad czterdziestu kolarzy,
Dwie zawodniczki z Kórnika na podium co w kolarskich przełajach przekreśla szanse na dobry wynik.
rocznych juniorów, którzy przygotowują się już Jednak ambitna postawa do końca wyścigu
do startów letnich w gronie seniorów zastąpili spowodowała, że Przemek zdołał zająć
młodsi aż o cztery lata następcy. Najbliżej zdo- jeszcze punktowane siedemnaste miejsce.
bycia medalu był najmłodszy w całej stawce Słaba pierwsza runda innego zawodnika
blisko sześćdziesięciu juniorów młodszych, Limaro, Adama Piaseckiego zadecydowała
dopiero co skończywszy czternaście lat Kac- o tym, że i on nie (c.d. na stronie 28)
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MAGDALENA WÓJKIEWICZ
MISTRZYNIĄ POLSKI !!!

„ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka Leczenie” zaprasza

MIESZKAŃCÓW GMINY KÓRIK

Na badania w ramach programu badań profilaktycznych, sfinansowane przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

MAMMOGRAFIA
Bezpłatnie dla Pań w wieku 50-65 lat (rocznikowo)
jeżeli w roku 2005 (w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymał wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy oraz dla kobiet z tego samego przedziału wiekowego, które nie wykonały badania w ciągu ostatnich 2 lat
lub wykonują badania po raz pierwszy
Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego badania mammograficznego

JASKRA
Bezpłatnie dla Pań i Panów od 35 roku życia
u których nie przeprowadzono badania okulistycznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Badania przeprowadzone zostaną w ambulansie medycznym w dniu 29 stycznia 2007r. (poniedziałek)
przy Ośrodku Zdrowia w Kórniku
w godzinach: 8:30-13:00 i 14:00-19:00
Zapisy od dnia 2 stycznia 2007r. pod bezpłatnym numerem: 0800 101 201
Proszę przygotować nr PESEL podczas rejestracji
Dla osób, które nie zdążą się zapisać telefonicznie istnieje możliwość rejestracji w dniu badania w ambulansie
(o ile będą wolne miejsca na liście).
Wykonujemy również badania z zakresu:
profilaktyki Osteoporozy (densytometria) – odpłatnie 15 zł.
profilaktyki Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (spirometria) – odpłatnie 15 zł.
dla osób nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych: mammografia – 70 zł, jaskra I etap – 40 zł, II etap – 50 zł
Badania przeprowadza “ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka Leczenie” 61-361 Poznań ul. Starołęcka 38
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(c.d. ze strony 27)
zdołał się uplasować w pierwszej dziesiątce zajmując i tak wysokie czternaste miejsce.
Jednak cała wspomniana trójka oraz Daniel
Adamski (nie startował w Kozienicach) pozostają jeszcze w przyszłym roku w tej samej
kategorii wiekowej, co daje wielką szansę na
dobre wyniki w przyszłym sezonie.
Niezły występ zaliczyli również dwójka
juniorów Kórnickiego Limaro Piotr Antkowiak
i Bartosz Rajkowski, choć apetyty oboje mieli
trochę większe. Piotr zajął piąte miejsce, mimo
że do ostatniej rundy była jeszcze otwarta
sprawa medalu, a Bartek ostatnio narzeka na
bule kręgosłupa, które odzywają się najczęściej przy dużym wysiłku, a w Kozienicach było
dużo biegania z rowerem na plecach, co nie
ułatwiało zadania. Gdy dodamy jeszcze że w
połowie dystansu gdy była szansa na walkę
o piąte miejsce, miał defekt roweru (guma) i
zmuszony był ok. 700m jechać bez powietrza
to ostatecznie dziewiąte miejsce wywalczone
przez starszego z braci Rajkowskich również
zasługuje na oklaski. Szkoda jedynie, że bardzo oddaliła się od Bartka możliwość wyjazdu
z Kadrą Narodową na Mistrzostwa Świata do
Belgii, choć ostatnia szansa będzie jeszcze na
to żeby się zakwalifikować w nadchodzący
weekend w Słubicach na Mistrzostwa Polski
LZS i finale Pucharu Polski. Niemal pewne
miejsce na udział w Mistrzostwach Świata ma
natomiast Piotr Antkowiak.
Na duże brawa zasłużył również weteran
Polskiego kolarstwa przełajowego, kończący
niebawem karierę zawodniczą pięciokrotny
Mistrz Kraju w tej specjalności kolarstwa
Tadeusz Korzeniewski, który postanowił zakończyć swą przygodę z kolarstwem w klubie,
w którym chce w niedalekiej przyszłości rozpocząć pracę z młodzieżą, czyli w Kórnickim
Limaro. Niestety nie udało powtórzyć sukcesu
z przed dwóch lat (srebrny medal dla Kórnika),
ale piąte miejsce zawodnika pracującego
zawodowo jako kierowca autobusu z całą
plejadą Polskich zawodowców można uznać
za doskonały wynik. Na zakończenie okazało
się że wyniki osiągnięta przez cały Kórnicki
zespół spowodowały, że kolarze UKS Jedynka – Limaro Kórnik zajęli trzecie miejsce
w klasyfikacji drużynowej zdobywając tytuł II
drużynowego wice Mistrza Polski w kolarstwie
przełajowym. BRAWO !!! HS

Na trasie wyścigu
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NOWE WŁADZE
SPORTU SZKOLNEGO W POWIECIE

PÓŁMETEK WSPÓŁZAWODNICTWA
SPORTOWEGO

18 grudnia 2006 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatu Poznańskiego odbyło się II
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Szkolnego Zrzeszenia Sportowego Powiatu
Poznańskiego, które powstało w 2002 roku z
inicjatywy ówczesnego Starosty Poznańskiego, dziś Marszałka Wielkopolskiego p. Marka
Woźniaka. Obecnie opiekę nad sportem
szkolnym w powiecie poznańskim sprawuje
Starosta p. Jan Grabkowski. Członkowie oraz
zaproszeni goście uczestniczący w zebraniu
wysoko ocenili dotychczasową działalność
Stowarzyszenia i udzielili jednomyślnie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wybrany
został nowy Zarząd SZS PP, na którego czele
jako prezes stanął ponownie p.Tadeusz Rauk
a jego zastępcą został p. Jarosław Jagaciak z
Puszczykowa. Do Zarządu weszli także inni
kórniczanie, działacze Szkolnego Związku
Sportowego w Kórniku: sekretarzem została
p. Wanda Pawlak, skarbnikiem wybrano p.
Jerzego Cepkę oraz członkiem p. Marka
Serwatkiewicza.
Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego
została Anna Rauk.

Minął półmetek prowadzonego przez
Szkolny Związek Sportowy w Kórniku współzawodnictwa „Na najbardziej usportowiona
szkołę w gminie” o puchar Burmistrza.
W kategorii szkół podstawowych prowadzi Szkoła Podstawowa w Radzewie,
która zgromadziła 90,5 pkt, w tym 43,5
pkt za zawody gminne i 47 pkt za zawody
powiatowe.
Drugie miejsce z 86,5 pkt ( 44,5 pkt
zawody gminne i 42 – powiatowe) zajmuje
Szkoła Podstawowa w Kórniku-Bninie. Na
trzecim miejscu z 83,5 pkt ( 50,5 pkt G. i 33
pkt -P.) znajduje się szkoła z Szczodrzykowa
a na czwartym z Kórnika- 60,5 pkt (41,5
pkt-G. i 19- P).
Wśród gimnazjów zdecydowanie prowadzi G. Kórnik 122,5 pkt, uzyskując 34
pkt za zawody gminne i 88,5 pkt za zawody
powiatowe.
Gimnazjum w Robakowie posiada łącznie 70,5 pkt, w tym 24 pkt za zawody gminne
i 46,5 pkt za zawody powiatowe.
Punktacja w konkursie przebiega następująco:
Zawody gminne: SP I m – 4 pkt, II m – 3
pkt, III m – 2 pkt, IV m- 1 pkt. G.- I m- 2pkt,
II m- 1 p.
Zawody powiatowe: I m – 10 pkt, II m- 9
pkt, III m – 8 pkt, IV m – 7 pkt, V-VI m – 6
pkt,
VII –VIII m – 5 pkt. IX-X m – 4 pkt, XIXII- 3 pkt, XIII-XIV – 2 pkt a od XV miejsca
i niżej 1 pkt.
Punkty za miejsca uzyskane przez szkoły
w zawodach rejonowych i wojewódzkich liczą
się do konkursu wojewódzkiego prowadzonego przez SZS Wielkopolska.

MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI
W BADMINTONIE
W Słupcy odbyły się Finały Mistrzostw
Wielkopolski w badmintonie. Startowały
mistrzowskie szkoły z 8 rejonów całego województwa. Wśród nich chłopcy z Gimnazjum
w Kórniku.
Poziom zespołów startujących w finale
był niezwykle wyrównany i każda szkoła
mogła zdobyć medale mistrzostw. Chłopcy
p. Krzysztofa Gottschlicka ostatecznie zajęli
siódme miejsce.
Jest to najwyższe miejsce uzyskane
przez naszych gimnazjalistów w grach zespołowych na zawodach wojewódzkich.
GMINNA KOSZYKOWKA GIMNAZJÓW
Mistrzostwa gminy w koszykówce dziewcząt i chłopców odbyły się w sali namiotowej
Gimnazjum w Kórniku.
Gospodarze imprezy nie dali szans
gościom z Robakowa i wygrali wszystkie
mecze.
Reprezentacja dziewcząt z Gimnazjum
w Kórniku w składzie: Marta Lehmann kpt.
- 7 pkt ,
Beata Zwierzyńska – 15 pkt, Anna Łuczyszyn- 7 pkt, Szlecht Daria- 6 pkt, Szmańda
Weronika - 4 pkt, Monika Smolińska- 2 pkt
i Agnieszka Waszak, Iza Antoniewicz, Anna
Zwierzyńska-0 pkt
pokonały koleżanki z Robakowa 50:34
(16:7,16:9,7:10,11:8).
Chłopcy z Kórnika zwyciężyli z Robakowem 41:20 a w zespole grali:
Krzysztof Jeńczak-kpt-12 pkt , Mateusz
Pucek- 15 pkt, Kacper Ratajczak-6 pkt, Mateusz Słomiński-7 pkt, i Frackowiak Jan, Maciej
Olejniczak i Błażej Olejniczak po 2 pkt.
Najwięcej punktów dla Robakowa uzyskali: Adela Michałowska- 12 pkt , Jan Dobrzyński- 7 pkt i Michał Hojna 8 pkt.

AEROBIK - STROJE, DYNAMIKA
I MUZYKA
Dobór muzyki, trudność ćwiczeń
w pozycjach wysokich i niskich, choreografia, element akrobatyczny oraz wrażenie artystyczne i strój decydują o występie zespołu
na mistrzostwach w aerobiku grupowym.
W odbytych mistrzostwach gminy szkół
podstawowych i gimnazjalnych reprezentacje wszystkich szkół naszej gminy walczyły
o awans do zawodów powiatowych.
Niezwykle duży wysiłek włożony jest
w przygotowanie układu aerobiku a do tego
zespół musi zatańczyć precyzyjnie, zaskoczyć jurorów i widownię niekonwencjonalnymi krokami i tańczyć w zespołach co najmniej
8 osobowych. Wysiłek podziwiali zaproszeni
goście a wśród nich: wizytator Kuratorium
Oświaty w Poznaniu p. Mirosława Wróbel,
p. dr Stefan Jachnik-AWF Poznań, prezes
SZS PP Tadeusz Rauk, dyrektorki szkół
kórnickich pp. Danuta Zwierzyńska, Dorota
Przybylska, Marzena Dominiak, rodzice,
sponsorzy oraz jury w składzie: Mirosława
Paździerska, Iwona Rauk i Wanda Pawlak.
Na zakończeniu imprezy był również obecny burmistrz Jerzy Lechnerowski. Główne
organizatorki imprezy p.p Katarzyna Pucek
i Beata Górna zadbały o wystrój sali i wzorową organizację imprezy. Niezwykle dojrzale
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Mc Zawodnik

M. zam.

Wygr.

1 PŁOŃCZAK 91, Dominik KÓRNIK
2 KUŹMA 92, Mateusz
JEZIORY
3 NOWICKI, Hubert
KÓRNIK
4 SZYMAŃSKI, Włodzimierz BŁAŻEJEWO
5 PIETROWSKI 95, Stanisław KÓRNIK
6 WOJTUŚ 94, Joanna
KROMOLICE
7 STAROSTA 96, Krzysztof KÓRNIK
8 DUSZCZAK 95, Wojciech KÓRNIK
9 WOJTUŚ, Piotr
KROMOLICE
10 MIARA 97, Piotr
KÓRNIK
11 BRYLEWSKI 97, Maciej DĘBIEC
12 WOJTUŚ 97, Paweł
KROMOLICE
13 TOŚ 95, Filip
KÓRNIK
14 MIARA 94, Tomasz
KÓRNIK
15 STELMACH 98, Radek
KÓRNIK
16 STELMACH 96, Artur
KÓRNIK
17 BRYLEWSKA 95, Agnieszka DĘBIEC
18 MARCZAK 99, Mateusz KÓRNIK
19 KAPUSTA 96, Wojciech KÓRNIK
20 PRZEPIÓRA 97, Mikołaj DĘBIEC
21 SIBILSKA 01, Bogumiła KÓRNIK

6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1
2
1
1
2
1
0

Warcabowy Turniej Gwiazdkowy
21.12.2006 Gimnazjum w Kórniku
Progr.

Mc Zawodnik

		

21.0
18.0
15.0
14.0
12.0
14.0
14.0
14.0
12.0
11.0
11.0
11.0
9.0
7.5
5.0
7.5
9.0
4.0
7.0
5.0
4.0

1 FRĄCKOWIAK 91, Sylwia
2 PIETROWSKI 95, Stanisław
3 FRANCZAK 91, Szymon
4 WOŹNICKI 91, Karol
5 PŁACHTA 92, Katarzyna
6 MUSIAŁ 91, Marcin
7 FRANCZAK 91, Magdalena
8 TOŚ 95, Filip
9 SIBILSKA 99, Danuta
10 NOWICKI, Hubert
11 SOBCZAK 95, Jędrzej
12 PIECHOWIAK 93, Karolina
13 MARCZAK 99, Mateusz

Wygr. Progr.
5
4
4
3
3
2
3
1
1
2
0
1
0

18.5
14.5
15.0
16.0
13.0
11.0
10.0
10.5
9.5
9.0
8.0
8.0
4.0
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Gwiazdkowy Turniej Szachowy
16.12.2006 Gimnazjum Kórnik

Turniej zorganizował Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
„Wieża Kórnicka” na terenie Gimnazjum w Kórniku. Nagrody
dla każdego uczestnika zostały ufundowane przez MUKS ze
środków UM w Kórniku. Sędzia turnieju Ryszard Bartkowiak.

Rocznik juniorów podano przy nazwisku.
Suma punktów zawodników według miejsca zamieszkania:
1 KÓRNIK
39.5
3 DĘBIEC
6.5
5 BŁAŻEJEWO 4

2 KROMOMOLICE
4 JEZIORY

10
5

prowadziła imprezę uczennica Szkoły Podstawowej w Kórniku
Zuzanna Zięta.
Był to już 14 Gminny Turniej Aerobiku a poziom imprezy był
niezwykle wysoki.
W grupie gimnazjów mistrzostwa wygrały dziewczęta z Robakowa w składzie: Sandra Starzak, Paulina Kelma, Anna Heigenbarth, Marta Krajewska, Daria Maciejewska, Jagoda Nowak,
Barbara Koch, Izabella Oboda. Drugie miejsce zajął pierwszy
zespół z Gimnazjum w Kórniku a trzecie drugi zespół z tej samej
szkoły. Szkoły podstawowe walczyły w dwóch grupach:
klas od 1- 4 oraz klas 5 - 6.
W grupie starszej zwyciężył zespół Szkoły Podstawowej
w Szczodrzykowie w składzie:
Justyna sznura, Justyna Klimowska, Aleksandra Przybylska,
Paulina Starzak, Luiza Bejma, Maria Kujawa, Joanna Rakoniewska, Iga Rochaczewska, Marta Abraszkiewicz, Aneta Stróżyńska,
Ewelina Stachecka. Kolejne miejsca zajęły szkoły z Kórnika,
Radzewa i Bnina.
W grupie najmłodszej zwyciężyły dziewczęta Szkoły Podstawowej w Kórniku: Weronika Sobańska, Julia Kłosowicz, Anna
Toś, Anna Szymkowiak, Marta Kaczałka, Joanna Majecka, Marika
Maliczak, Paulina Zawitaj, Kamila Olejnik przed koleżankami ze
szkoły z Szczodrzykowa, z Bnina i z Radzewa.
Dwa najlepsze zespoły z gimnazjów wystartują 9 lutego w
zawodach powiatowych w Swarzędzu a 8 lutego szkoły podstawowe w Mosinie.
To już tradycja, że na koniec zmagań sportowych i tanecznych
gospodarz imprez gminnych częstuje uczestników słodkim posiłkiem oraz napojami. Słowa uznania należą się sponsorom, którzy
ufundowali dla wszystkich zespołów medale, upominki oraz puchary dla mistrzów. Imprezę wspomogli: „Hurtownia kosmetyków”
państwa Powąsków z Kórnika, PHU p. Elwiry Dominiak, Firma
Państwa Surdyków z Robakowa, „Spółka Wodociągów Kórnickich
i Usług Komunalnych z Kórnika oraz Rady Rodziców gimnazjów
z Kórnika i Robakowa. ARA
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III LIGA TENISA STOŁOWEGO
POWIATU POZNAŃSKIEGO2007

URZĄD MIEJSKI
W KÓRNIKU
SZKOŁA
PODSTAWOWA
W RADZEWIE
SK LOK
W RADZEWIE

UKS
„JEDYNKA KÓRNIK”
- SEKCJA TENISA
STOŁOWEGO
SKS „SOKÓŁ”
W RADZEWIE

TERMINARZ TURNIEJÓW NA ROK 2007
1. 7.01.2007 – TURNIEJ NOWOROCZNY
2. 25.03.2007 – TURNIEJ WIOSNY
3. 24.06.2007 - TURNIEJ WAKACYJNY
4. 18.11.2007 – TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego
29.04.2007 – ŚWIĄTECZNY TURNIEJ MAJOWY
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego
w Deblu Kobiet i Mężczyzn oraz Mikście Tenisa Stołowego
Zapisy w dniu turniejów LTSPP – 2007 od godz. 8.00 - 8.45,
mężczyźni do 45 i powyżej 45 lat od godz. 9.15 – 9.45
INFORMACJA O TURNIEJACH: M. SERWATKIEWICZ: 8170310, 8171131,
602772270
W tych samych terminach, w godzinach 11.00 - 13.00 rywalizować będzie
można w turniejach strzelectwa sportowego i rzutu lotką
III LIGI STRZELECKIEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO
i III LIGI RZUTU LOTKĄ POWIATU POZNAŃSKIEGO
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RADZEWA
Za O r g a n i z a t o r ó w
Marek Serwatkiewicz
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Telefony alarmowe:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Poziomo: 1) Grupa Teatralna w Liceum
Ogólnokształcącym w Kórniku, 6) część
narty wykonana z drewna; w saniach: jedna
z dwóch długich listew do poruszania się
po śniegu, 7) wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kórniku, 8) żółtobrunatna wydzielina wątroby, 9) sprawowanie władzy,
panowanie, rządzenie, 12) rzeczywistość,
14) cugle, 15) miękki ser pleśniowy, 17)
wieś w północno-zachodniej części naszej gminy, sołtysem jest tam Małgorzata
Walkowiak, 20) kolor w kartach, 21) imię
Rogozi-Olejnik, cenionej działaczki Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Kórniku, 22)

sport na korcie, 23) turniej sportowy.
Pionowo: 1) podłużny, wąski kawałek
drewna, 2) lęk przed publicznym występem,
3) polska aktorka filmowa, odtwórczyni tytułowej roli w filmie „Panienka z okienka”,
4) wieś w południowej części naszej gminy,
sołtysem jest tam Piotr Perdoch, 5) wieś
na zachód od Kórnika, sołtysem jest tam
Jan Nowak, 10) aparat telegraficzny, 11)
wynajmowanie, 13) wiceburmistrz Gminy
Kórnik, 16) pomocnik proboszcza, 18) imię
przewodniczącej Rady Miejskiej w Kórniku,
19) jest nad nami, bywa w gębie.

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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 23/2006:
„BARDZIEJ BOLI ZŁY SĄSIAD NIŻ RANY”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Dawid Niemier z Dachowy.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
26-go stycznia 2007 r.
Materiały prosimy dostarczać do 19-go stycznia 2007 r.
nr 1/2007

