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Fot. ŁG - Remont pomieszczeń na Prowencie

PRACOWITY KONIEC ROKU
Prezentujemy zaawansowanie prac nad
inwestycjami na rok 2007

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI
Radni za rozwiązaniem spółki SATER

SKAŻENIE
Bakterie w wodociągu

Komisja mieszkaniowa znów
pracuje

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

Wakacje w Chorwacji
W atrakcyjnych cenach
od czerwca do września
tel. 00385 52 573 581
lub. (071) 389 57 91
tel. kom. 0602 676 260

(Chorwacja - rozmowy prowadzone w języku polskim)

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8 170 595
www.restauracja-casablanca.pl
e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl
426/
401/
483/
482/
481/
445/

STEK Z ŁOSOSIA Z GRILLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 19,00 zł
KOTLET DE’VOLAILLE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 15,50 zł
KOTLET SCHABOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 14,00 zł
STEK Z GRILLA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 16,00 zł
MEDALIONY ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 20,50 zł
ZRAZ WOŁOWY ZAWIJANY – sos pieczeniowy, pyzy drożdżowe, buraczki ........................... 16,50 zł

!!! Na Państwa życzenie każdą pizzę specjalnie przygotujemy: !!!
na ostro • na grubym cieście • przykrytą drugim ciastem
• mocno wypieczoną lub bladą • z sosem czosnkowym i /lub keczupem
532/
540/
542/
549/
559/
552/

MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano .......................................................... 7,50 zł
DONNA - z szynką i pieczarkami ................................................................................................. 11,50 zł
FARMERSKA - z szynką, salami, bekonem i kabanosem .......................................................... 15,50 zł
MEXICANA - z kukurydzą, papryką, fasolą, cebulą, czosnkiem i oliwkami na ostro .................. 15,50 zł
RZEŹNICKA - z szynką, salami, kabanosem, cebulą i pepperoni ............................................... 15,50 zł
DOMOWA – grube ciasto z szynką, salami, bekonem, kabanosem, kurczakiem i pieczarkami .17,50 zł

ODBIÓR WŁASNY = 10% RABATU
Zamów jednorazowo za 35 zł,
a otrzymasz 1L soku owocowego za 1 grosz !!!
367/ SAŁATKA GRECKA - sałatka z sałaty, pomidora, ogórka, cebuli z serem feta i oliwkami ......... 9,00 zł
512/ SPAGHETTI BOLOGNESE - spaghetti z sosem bolońskim ....................................................... 8,50 zł
516/ SPAGHETTI EXTRA - w sosie bolońskim ze śmietaną zapiekane z serem ............................... 11,50 zł
521/ LASAGNE - zapiekanka z mięsem pod beszamelem .................................................................. 12,00 zł
525/ TORTELLINI TRE FORMAGGIO .................................................................................................. 13,50 zł
7/ KEBAB W BUŁCE .............................................................................................................................. 9,00 zł
77/ KEBAB MENU .................................................................................................................................. 15,00 zł

+48(...)61 8 170 595
Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

Około 100 wniosków o mieszkania
komunalne i socjalne ma do rozpatrzenia
Komisja Mieszkaniowa. Gremium spotkało
się po raz pierwszy w nowym składzie 17
lipca. Tworzą ją w tej kadencji:
Bożena Kiełtyka (OPS w Kórniku), Elżbieta Prałat (UM w Kórniku), Jerzy Janasik
(WKiUK Kórnik), Paweł Kuźma (radny RM
w Kórniku) i Adam Lewandowski (radny
RM w Kórniku).
Ustalono, że w bieżącej pracy Komisji
wykorzystywane będą ustalenia zawarte w
protokołach z poprzedniej kadencji. Dlatego
też, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności
nie przewiduje się kolejnych wizytacji w
lokalach, które już wcześniej odwiedzono.
Kolejne spotkania komisji odbędą się na
przełomie września i października.
Przypomnijmy, że w tym roku oddane
ma być kolejne 12 mieszkań komunalnych
w Dziećmierowie. Trwają także prace nad
przygotowaniem kilkunastu mieszkań socjalnych w tejże wsi.
Zebranie w Mościenicy
Burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami wsi
Mościenica. Spotkanie zdominowały
dwa tematy: przebieg czterotorowej linii
elektroenergetycznej oraz nie uchwalone
dotychczas studium zagospodarowania
terenów wsi.
Sporny przebieg linii to przedmiot szerokiej dyskusji, szczególnie podczas obrad
specjalnie powołanej komisji doraźnej.
Burmistrz podkreślił, że potrzebne są pilne
spotkania komisji doraźnej, władz gminy i
inwestora.
W sprawie studium Mościenicy odbędzie się specjalne spotkanie, w którym
wezmą udział mieszkańcy, samorządowcy,
projektanci i pracownicy UM w Kórniku.
Komenda Straży Miejskiej w Kórniku
uprzejmie informuje, że w dniu 2.09.2007
roku odbędzie się X Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o puchar Burmistrza Kórnika.
W związku z powyższym w dniu
2 września (niedziela) w godz. 13.30 do
godz. 18.00 nastąpi wstrzymanie ruchu
kołowego na następujących ulicach:
►
Ks. Jabłońskiego,
►
Pocztowa,
►
Kuśnierska,
►
Kolegiacka,
►
Wojska Polskiego,
►
Średzka,
►
Pl. Niepodległości
(część jednokierunkowa)
Jednocześnie prosimy na tych ulicach nie parkować pojazdów.
Za tak liczne utrudnienia Organizator
imprezy PRZEPRASZA i prosi o wyrozumiałość w tym dniu.

nr 15/2007

Wspólnie o rewitalizacji
Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN
prof. Gabriela Lorenc-Plucińska, oraz nowo
mianowany dyrektor Biblioteki Kórnickiej
PAN prof. Tomasz Jasiński spotkali się z
burmistrzem Jerzym Lechnerowskim w
sprawie wspólnego przystąpienia do rewitalizacji Kórnika.
Projekt rewitalizacji powinien być gotowy najpóźniej do końca przyszłego roku, co
da możliwość starania się o fundusze unijne
w latach 2009-2013. Wśród priorytetów wymienia się rewitalizację rynków w Kórniku i
Bninie, zespołu zamkowo-parkowego oraz
jezior i ich brzegów.
Dyrektorzy placówek PAN i burmistrz
byli zgodni, że warto wspólnie przystąpić
do tego ważnego zadania. Jednak to na
barkach Urzędu Miejskiego, ze względów
formalnych i nie tylko, spocząć musi główny
ciężar przygotowań i prac w tym zakresie.
Promocja aglomeracji
Na zorganizowanym 7 sierpnia przy
współudziale firmy Ernst&Young spotkaniu
samorządowców miast i gmin zrzeszonych
w utworzonej niedawno Aglomeracji Poznańskiej, rozmawiano o wspólnych działaniach
w ramach promocji regionu i jego walorów –
zarówno turystycznych jak i gospodarczych.
Szczególnie ważna dla rozwoju regionu
może okazać się wymiana informacji na
temat terenów inwestycyjnych.
Istnieje także potrzeba wspólnej polityki
komunikacyjnej (synchronizacja działań
przedsiębiorstw komunikacyjnych, wspólny
bilet itp.) oraz w zakresie ochrony środowiska (gospodarka odpadami).
Nadzwyczajne zgromadzenie
Spółki SATER Kórnik
W następstwie działań podjętych przez
Radę Miejską w Kórniku na ostatniej sesji
KPA „KOMBUS” Sp. z o.o. w
Czołowie informuje, że uruchamia na
okres próbny, tj. od dnia 11.08.2007r.
do dnia 30.09.2007r., kurs nocny na
linii NB na trasie Bnin SKR – Poznań
św. Marcin – Bnin SKR. Autobus będzie kursował z piątku na sobotę oraz
z soboty na niedzielę o następujących
godzinach:
- odjazd z przystanku Bnin SKR
1:50
- odjazd z przystanku Poznań św.
Marcin 2:30
Na w/w kursach obowiązują tylko
bilety jednorazowe normalne.

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

i na prośbę przedstawicieli Gminy Kórnik
zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Spółki SATER Kórnik. Gminę
reprezentował burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz radca prawny Józefina Cieślak.
Omawiano dwa zagadnienia: ewentualne sposoby rekultywacji składowiska oraz
uchwałę o rozwiązaniu spółki.
Głosami wspólnika większościowego
odrzucono wniosek Gminy Kórnik o rozwiązanie spółki. Przedstawiciel udziałowca
większościowego (spółki AMEST) podtrzymał swoje stanowisko, że przedstawiony
przez niego projekt jest jedynym możliwym sposobem rekultywacji składowiska.
Przypomnijmy, że projekt ten zakłada
poszerzenie wysypiska o kolejne tereny i
składowanie na nim kolejnych hałd odpadów komunalnych. Na to nie zgadza się
samorząd Kórnika.
WOKiSS i nowa strategia
W dniu 24 lipca br. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz kierownik Referatu
Promocji Gminy, Kultury, Sportu i Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych
Anna Liebert spotkali się w Urzędzie
Miejskim z konsultantami ze Stowarzyszenia WOKiSS w Poznaniu. Celem
spotkania było szczegółowe omówienie
zasad współpracy oraz harmonogramu
prac przy aktualizacji Strategii Miasta i
Gminy Kórnik na lata 2003-2012. Podczas spotkania ustalono, że w związku
ze znaczną zmianą sytuacji finansowej,
gospodarczej i społecznej w gminie w
stosunku do 2002 roku (kiedy opracowywana była obowiązująca „Strategia…”)
oraz faktem, że wiele zawartych w dokumencie projektów zostało już zrealizowanych „Strategia Miasta i Gminy Kórnik
na lata 2003-2012” nie będzie aktualizowana. W okresie lipiec-październik br.
zostanie natomiast przygotowana nowa
Strategia na lata 2008-2020, która będzie
zawierała szeroko opracowany raport o
stanie gminy oraz zaktualizowaną listę
projektów zarówno inwestycyjnych jak i
społecznych. Opr. ŁG

10 sierpnia 2007 roku
zmarł jeden z twórców
naszego pisma,
pierwszy redaktor
Kórniczanina

Edmund Melosik
żył 81 lat
Rodzinie i bliskim zmarłego
składamy szczere wyrazy
współczucia
Redakcja
3

Najistotniejszą uchwałą podjętą na
XII sesji Rady Miejskiej w Kórniku, która
odbyła się 25 lipca br. była ta o wyrażeniu zgody na rozwiązanie spółki Sater
Kórnik. Głosowanie nad tą uchwałą
poprzedziły wystąpienia przedstawicieli
udziałowca większościowego (spółki
Amest) M. Dzioby i R. Oliwy. Przekonywali oni, że dalsze istnienie spółki jest
konieczne. Sytuację prawną i przyczyny,
dla których wspólnik mniejszościowy
proponuje rozwiązanie spółki wyjaśniła
pani Józefina Cieślak – radca prawny
UM Kórnik.
Szerzej o powodach takich działań
kórnickiego samorządu przeczytają
państwo w tym numerze, w rozmowie
z przewodniczącym Komisji Ochrony
Środowiska RM w Kórniku Januszem
Wojtusiem.
Radni jednogłośnie poparli pomysł
rozwiązania spółki.
Dokonano zmian w budżecie gminy.
Między innymi kolejne 300 tys. zł przeznaczono na remonty dróg, kwotę 1 660
tys. zł z przeznaczono na zadania inwestycyjne: budowę chodników w Kórniku,
ul. Wróblewskiego, 20 Października,
Dworcowa, Jabłońskiego (+oświetlenie)
i budowę ul. Wiejskiej w Robakowie. Na
wymianę dachu w Gimnazjum w Robakowie przeznaczono 50 tys.
W dalszej części obrad dokonano
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Błażejewku,
Przystąpiono także do:
-sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kórnik obręb
geodezyjny Bnin, Biernatki, Dębiec,
Prusinowo,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
mieszkaniowej, usługowej w Kórniku – w
rejonie ulic Wiatracznej, Wróblewskiego
i 20 Października,
- sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

obszaru zabudowy mieszkaniowej,
usługowej w Kórniku – w rejonie ulic
Staszica, Kochanowskiego, Stodolnej a
drogą S11,
- sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
„Osiedle Kresowe” Kamionki,
- sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowo
– składowej w Żernikach,
Nadano nazwy ulicom w Kamionkach. Powstały więc ulice:
-Zielną – mająca swój początek od
ulicy Mieczewskiej i biegnąca do ulicy
Sportowej, której podstawę stanowi
droga oznaczona działkami nr 420/4 i
420/15,
-Rolną – mająca swój początek od
ulicy Sportowej i biegnąca do działek
oznaczonych
nr 427/4 i 427/5,
której podstawę stanowi droga oznaczona działką nr 427/9
-Sportową – mająca swój początek od
ulicy Poznańskiej i biegnąca do działek
oznaczonych nr 429 i 418, której podstawę stanowi droga oznaczona działką
nr 425,
-Wypoczynkową – mająca swój początek od ulicy Poznańskiej i biegnąca do
działek oznaczonych nr 967 i 968, której
podstawę stanowi droga oznaczona
działką nr 974.
Początkowo planowano zrezygnować
z organizowania sesji RM w sierpniu.
Jednak z powodu wytycznych jakie
otrzymano na początku sierpnia z Urzędu
Marszałkowskiego, Urząd Miejski musiał
do 15 sierpnia przedstawić wieloletnie
plany inwestycyjne gminy, z uwzględnieniem tych dużych zadań, na finansowanie których ubiegać się będziemy o
fundusze pozabudżetowe.
W celu omówienia tychże zagadnień
zwołano 13 sierpnia XIII sesję RM w
Kórniku.
Pośród zadań jakie znalazły się w
wieloletnim planie inwestycyjny znalazły
się m. in.: budowa systemu kanalizacji
sanitarnej we wsi Borówiec, budowa
systemu oczyszczalni przydomowych w
miejscowościach nieobjętych kanalizacją
zbiorczą, budowa ul. Witosa w Kórniku,
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budowa Drogi Kalejskiej w Kórniku, budowa drogi gminnej Robakowo-Dachowa
Nowina – Szczodrzykowo, budowa drogi
gminnej - ul. Mikołajczyka w Błażejewie,
wniesienie aportu pieniężnego przez
Gminę Kórnik do KPA KOMBUS sp z
o.o., modernizacja transportu publicznego w Kórniku - zakup taboru, budowa
promenady spacerowej wzdłuż brzegu
Jeziora Kórnickiego, budowa przepustu
między Jeziorami Bnińskim i Kórnickim,
wykup sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej wraz ze studzienkami
rewizyjnymi, wybudowane do ul. Dworcowej i Stodolnej przez ul. Wyspiańskiego do Os. I. Krasickiego w Kórniku,
modernizacja budynku socjalnego w
Dziećmierowie, modernizacja budynku
socjalnego w Dziećmierowie, budowa
kompleksu edukacyjnego w północnej
części gminy (budowa szkoły podstawowej oraz gimnazjum), rekultywacja
wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu, budowa sieci gazowej
oraz przyłączy gazowych w Czmoniu,
rozbudowa bazy kulturalno-sportowej
we wsi Kamionki, rewitalizacja Kórnika i
Bnina, modernizacja Prowentu, centrum
sportowo-rekreacyjne z infrastrukturą
towarzyszącą, budowa budynku sanitariatów OSiR w Kórniku.
Zadania wymienione przewidziane
są do realizacji w latach 2008-2013.
Przewidziane koszty przekraczają 0,5
miliona zł., choć z reguły szacowane są
na kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt milionów zł. O finansowanie części
z nich wnioskować będziemy do funduszów unijnych i nie tylko.
Powstanie listy nie oznacza, że inne
inwestycje, te które na liście się nie
znalazły, nie będą realizowane. Wybrano
jednak te większe i bardziej kosztowne,
by nie zaskakiwać marszałka rozdzielającego fundusze.
W kolejnej części sesji przyjęto
zmiany w budżecie. Sumę 100 tys. zł
przeznaczono na przyłącza wodociągowe w Czmońcu, 400 tys. zł na naprawę
chodników i remonty dróg, a 300 tys. na
przebudowę kanalizacji na ul. Wyspiańskiego. Po stronie przychodów gminy
znalazła się suma 1 300 tys. zł od firmy
MLP z przeznaczeniem na budowę dróg
gminnych. Opr. ŁG

W tegorocznych planach inwestycyjno-remontowych Gminy Kórnik
znalazło się bardzo wiele punktów,
a budżet przeznaczony na związane
z nimi prace jest w porównaniu z
latami ubiegłymi rekordowo wysoki.
Mija już ósmy miesiąc 2007 roku –
ale nie znaczy to niestety, że dwie
trzecie planów jest już zrealizowane.
Całkowicie ukończone zostały nieliczne prace.
Większość zadań znajduje się w fazie
projektów, uzgodnień lub zdobywania
pozwoleń i przeprowadzania przetargów.
Niestety machina biurokratyczna potrzebuje czasu i stert papieru. Ale każdy kto
zna prawo, przepisy i praktykę wie, że tego
niestety nie da się przeskoczyć.

nazwa zadania

budowa oczyszczalni przydomowej przy
świetlicy Pierzchno

środki w
budżecie

Poniżej prezentujemy tabelę opisujące zadania inwestycyjne i remontowe
planowane na rok bieżący wraz z informacjami o ich finansowej skali i stopnia
zaawansowania procedur i prac. Są to
prace prowadzone tylko przez Referat
Inwestycji UM. O zadaniach wykonywanych przez Referat Infrastruktury
Technicznej napiszemy w kolejnym numerze.
Z szacunkowych rokowań jakie otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego wynika,
że mimo wszystko większość, jeśli nie
95% zadań uda się jednak w tym roku
dokończyć. Szykują się więc pracowite
cztery miesiące.
Opr. ŁG

wydano

zostało

Ile w praktyce trwa proceduralno-projektowa część procesu realizacji inwestycji?
- opracowanie map do celów projektowych
do 2 miesięcy
- opracowanie warunków technicznych do
2 miesięcy
- przyznanie decyzji lokalizacyjnych dla
inwestycji celu publicznego lub decyzji o
warunkach zabudowy około 1 miesiąca
- przyznanie decyzji w sprawie wpływu na
środowisko do 3 miesięcy
- uzgodnienia dokumentacji projektowej w zespole przy starostwie powiatowym około miesiąca
- decyzja o pozwoleniu na budowę do 65 dni,
a 3 do 4 tygodni jego uprawomocnienie
- procedura przetargowa (bez protestów)
około miesiąca
Choć niektóre z powyższych działań mogą
następować równolegle, to jednak w praktyce
minimalny czas, który zajmują niezbędne prace projektowe i procedury od momentu przystąpienia do inwestycji do czasu pierwszych
prac fizycznych to okres 8-10 miesięcy.

Uwagi

4 760,00

0,00

4 760,00

Wykonano badanie gruntowe - stwierdzono brak możliwości zrzutu ścieków
oczyszczonych do gruntu. Oczekujemy na informację ww. sprawie ze Spółki
wodno - ściekowej w Swarzędzu

projekt kanalizacji
deszczowej w Gądkach
(ul. Kwiatowa, Akacjowa,
Brzozowa)

42 700,00

0,00

42 700,00

Zwrócono się do GDDKiA o możliwość zrzutu wody deszczowej do budowanego odwodnienia modernizowanej drogi S11. Otrzymano odpowiedź o
konieczności przeprowadzenia obliczeń ilości wód deszczowych do wprowadzenia do systemu. Zlecono powyższe opracowanie firmie projektowej
BIP-PRO-WOD-MEL z Poznania

wodociąg Pierzchno

80 000,00

8 612,44

71 387,56

w dniu 2.04.2007r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji
technicznej budowy sieci - termin realizacji 31.07.2007

wodociągowanie wsi
Czołowo
budowa sieci
wodociągowej od
miejscowości Orkowo
w gminie Śrem do wsi
Czmoniec, Trzykolne
Młyny i Radzewo w
gminie Kórnik
budowa sieci
wodociągowej od
miejscowości Orkowo
w gminie Śrem do wsi
Czmoniec, Trzykolne
Młyny i Radzewo w
gminie Kórnik

340 240,00

340 237,66

2,34

733 200,00

665 710,67

67 489,33

w dniu 15.03.2007r. została podpisana umowa na roboty budowlane - termin
realizacji 28.09.2007r.

budowa chodnika w
Gądkach ul. Akacjowa

25 000,00

488,00

24 512,00

Przygotowano dokumenty przetargowe do złożenia w ZP w celu ogłoszenia
przetargu na wykonawstwo chodnika

budowa chodnika w
Konarskim

80 000,00

976,00

79 024,00

Przygotowano dokumenty przetargowe do złożenia w ZP w celu ogłoszenia
przetargu na wykonawstwo chodnika

budowa chodnika w
Kromolicach

20 000,00

488,00

19 512,00

Przygotowano dokumenty przetargowe do złożenia w ZP w celu ogłoszenia
przetargu na wykonawstwo chodnika

zadanie zakończono

DRUK: Drukarnia Dorota Jańczyk - Kardasz,
ul. Kopernika 73, 62-041 Puszczykowo
NAKŁAD: 1400 egz.

budowa chodnika w
Kórniku
ul. Wróblewskiego

0,00
0,00

Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego chodnika w dniu
17.05.2007. Termin realizacji projektu do 15.08.2007

ADRES REDAKCJI:
Kórnik, Rynek 1, tel./fax (61) 8170-147
korniczanin@kornik.pl
KONTO: 70907600082001000707000001

20 Października

0,00

Uzyskano zgody właścicieli działek. Wystąpiono o pozwolenie na budowę do
Starostwa Powiatowego w dniu 21.06.2007

280 000,00

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Nie publikujemy listów nie
podpisanych.

DYSTRYBUCJA I PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ: Barbara Kłodzińska
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 10.00-14.00 tel./fax: (61) 8170-147 (siedziba redakcji).
Piątek, telefon kontaktowy: (61) 819 00 02

nr 15/2007

280 000,00

Jabłońskiego

0,00

Uzyskano zgodę Kurii Metropolitarnej w Poznaniu na zaprojektowanie i wykonanie chodnika na częściach działek 565,566. W dniu 17.05.2007 zawarto
umowę na projekt budowlany chodnika - termin realizacji 15.08.2007

Dworcowa

0,00

Opracowywany jest projekt budowlany chodnika. Umowę zawarto w dniu
17.05.2007 - termin realizacji do 15.08.2007

budowa chodnika w
Kórniku - Bninie
ul. Kasztelana Jarosta
Lipowa

Dyżury redakcyjne: poniedziałek godz. 11.00-13.00, czwartek godz. 10.00-12.00 / tel. (61) 8170-147
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Pracowity koniec roku

nr 15/2007

488,00
25 000,00

0,00
488,00

24 512,00

INFORMACJE

RADA MIEJSKA

XII i XIII
sesja RM

Zawarto umowę w dniu 22.05.2007r. na opracowanie projektu budowlanego
chodnika termin realizacji do 15.09.2007
Przygotowano dokumenty przetargowe do złożenia w ZP w celu ogłoszenia
przetargu na wykonawstwo chodnika

5

0,00

1 200 000,00

12 000,00

366,00

11 634,00

150 000,00

0,00

150 000,00

projekt drogi ul. Flensa
(+kanalizacja deszczowa)

80 000,00

0,00

80 000,00

Ustalono zakres prac projektowych. Przygotowano wniosek o wszczęcie
procedury przetargowej - do złożenia w ZP

projekt chodnika i
oświetlenia ul. Średzka
w Kórniku

20 000,00

0,00

20 000,00

w dniu 31.05.2007r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji
techniczno - prawnej oświetlenia - termin wykonania 20.10.2007r. W dniu
22.05.2007 podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego chodnika.
Termin realizacji do 15.09.2007

modernizacja bloku II w
Dziećmierowie

1 073 096,00

440 522,20

632 573,80

w dniu 26.04.2007r. została podpisana umowa na roboty remontowo - budowlane - termin realizacji 31.10.2007r.

350 000,00

26 720,02

323 279,98

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję pozwolenia na
budowę. W dniu 29.05.2007 ostał złożony wniosek o dofinansowanie zadania.
W dniu 24.04.2007r. została podpisana umowa na wykonanie projektu sieci
wodociągowej wraz z przyłączami oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do
budynków socjalnych - termin zakończenia 10.09.2007r.;

modernizacja ul. Staszica od Wyspiańskiego
do ul. Stodolnej (projekt)

Ideal

PŁYTKI CERAMICZNE

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8
CZYNNE:

W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 14.00-20.00
SOBOTA 9.00-16.00
tel. 061 8171 388, 605 548 427

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ

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

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

PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

TYNKI

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

MASZYNOWE

tel. (61) 819-01-46

kat. C+E
na 8-godzinny
dzień pracy

Pracujące małżeństwo
w średnim wieku,
już bez dzieci
poszukuje mieszkania
dwupokojowego, ewentualnie wiekszej kawalerki.

tel. 602 111 810

kom. 605 236 032

Firma zatrudni

kierowcę

Kontakt:

tel. (61) 8171 127

Tel.

a

603 613 479

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

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

sklep „Mat-Bud”
– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
Wod-Kan i C.O.
– art. elektryczne
Bnin, ul. Śremska 10A
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1 200 000,00

Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35

nr 15/2007

modernizacja budynku socjalnego w
Dziećmierowie

Przygotowano dokumenty przetargowe do złożenia w ZP w celu ogłoszenia
przetargu na wykonawstwo chodnika
Trwają prace w ref. GN związane z uregulowaniem spraw własności gruntów

przygotowanie dokumentacji projektowej II
budynku socjalnego w
Dziecmierowie

20 000,00

6 100,00

13 900,00

w dniu 4.04.2007 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji
budowlanej i kosztorysowej na przebudowę i adaptację budynku - termin
zakończenia 17.08.2007; w dniu 5.04.2007r. Została podpisana umowa na
wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznych - termin realizacji
17.08.2007r.; w dniu 4.04.2007r. została podpisana umowa na adaptację
budynku w zakresie instalacji sanitarnych - termin realizacji 17.08.2007r.

klimatyzacja Urzędu
MIejskiego

45 000,00

0,00

45 000,00

wprowadzono do budżetu 25.07.2007

modernizacja Ratusza
w Bninie

150 000,00

0,00

150 000,00

został złożony wniosek o przeprowadzenie postępowania o zamówienie
publiczne na ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej
20.12.2007r.

monitoring miasta

100 000,00

0,00

100 000,00

Przeprowadzono uzgodnienia dotyczące zakresu prac (ilość i lokalizacja
kamer oraz lokalizację urządzeń monitorujących)

wymiana okien i
dachu oraz dobudowa
pomieszczeń w SP nr 2

200 000,00

1 952,00

198 048,00

Przygotowano dokumenty przetargowe na wymianę stolarki, wystąpiono
do WWKZ w Poznaniu o wyrażenie zgody na okna PCV. Zgodę uzyskano
na stolarkę drewnianą. Ustalono zakres prac projektowych związanych z
rozbudową szkoły.

60 000,00

0,00

60 000,00

zadanie wprowadzone do budżetu 30.05.2007r. Trwają ustalenia zakresu prac

100 000,00

5 612,00

94 388,00

został złożony wniosek o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne dot. opracowania aktualizacji projektu budowlanego - termin realizacji
30.09.2007r.

30 000,00

0,00

30 000,00

zadanie wprowadzone do budżetu 30.05.2007r. Zwrócono się do firmy
BIP-PRO-WOD-MEL w Poznaniu o przygotowanie i złożenie oferty na prace
projektowe.

20 000,00

0,00

20 000,00

zadanie wprowadzone do budżetu 30.05.2007r. Trwają przygotowania zakresu prac projektowych

oświetlenie Huby
Pierzchno, Celestynowo

30 000,00

0,00

30 000,00

w dniu 4.04.2007r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji
techniczno prawnej - termin zakończenia 15.09.2007r.

oświetlenie na
skrzyżowaniu ul. Lipowej
i Śremskiej w Kórniku
oraz projekt chodnika ul.
Śremska

22 000,00

1 982,50

20 017,50

Wystąpiono o warunki techniczne na oświetlenie do ENEA. Opracowano
mapy do celów projektowych. Złożona została oferta na wykonanie prac
projektowych .

oświetlenie w Borówcu,
ul. Szkolna, Poznańska,
Kempingowa

100 000,00

0,00

100 000,00

oświetlenie ul. Brzozowa
w Kórniku - projekt i
oświetlenie

15 000,00

0,00

15 000,00

W dniu 20.06.2007 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji
techniczno - prawnej termin zakończenia robót 30.10.2007r.

oświetlenie ul.
Dębiecka, Al.. Flensa w
Biernatkach

25 000,00

0,00

25 000,00

w dniu 2.04.2007r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji
techniczno - prawnej - termin zakończenia 30.08.2007r.

oświetlenie ul. Polna w
Robakowie

15 000,00

0,00

15 000,00

w dniu 2.04.2007r. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji
techniczno - prawnej - termin zakończenia 30.08.2007r.

oświetlenie ul. Słoneczna
w Dziećmierowie

15 000,00

0,00

15 000,00

w dniu 4.04.2007r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji
techniczno prawnej - termin zakończenia 15.09.2007r.

oświetlenie w Kamionkach ul. Polna - Wichrowa - Rogalińska

28 000,00

0,00

28 000,00

w dniu 2.04.2007r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji
techniczno - prawnej - termin zakończenia 30.08.2007r.

oświetlenie ul. Wodna w
Kórniku

10 000,00

0,00

10 000,00

w dniu 4.04.2007r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji
techniczno prawnej - termin zakończenia 15.09.2007r.

dokończenie modernizacji Przedszkola w Szczodrzykowie (ocieplenie)
budowa kanalizacji
deszczowej w ul.
Krauthofera w Kórniku
- Bninie
projekt i wykonanie
kanalizacji deszczowej
w ul. Kwiatowej w
Skrzynkach
projekt i wykonanie
kanalizacji deszczowej
w ul. Łąkowej w Szczodrzykowie

nr 15/2007

INFORMACJE

REKLAMY

budowa ul. wWiejskiej w
Robakowie
budowa zatok autobusowych przy ul. Parkowej
- 2 szt.

został ogłoszony ogłoszenie przetarg na wykonanie oświetlenia - przewidywany termin zakończenia robót 28.09.2007r.
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TYNKI MASZYNOWE

KOMPLEKSOWE USŁUGI
BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE
Piotr Michalak

Tel. 781 823 126, 603 052 679

oświetlenie w Czmoniu droga przy strażnicy

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

60 000,00

28 445,26

31 554,74

w dniu 20.04.2007r. Została podpisana umowa na wykonanie oświetlenia termin realizacji 31.10.2007r.

32 000,00

0,00

32 000,00

Uzyskano warunki techniczne z ENEA SA

20 000,00

0,00

20 000,00

w dniu 2.04.2007r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji
techniczno - prawnej - termin zakończenia 30.08.2007r.

projekt oświetlenia w
Kamionkach
ul. Lotnicza

0,00

25 000,00

ul. Nowa

ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY
zatrudni pracowników w zawodzie

- DEKARZ - BLACHARZ BUDOWLANY
lub do przyuczenia w w/w zawodzie.

Kontakt:

0602 69 72 19
UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe

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

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

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)

0,00

25 000,00

w dniu 20.06.2007r. została podpisana umowa na opracowania projektu
budowlanego - termin realizacji 30.10.2007r.
w dniu 1.06.2007r. Została podpisana umowa na opracowania projektu
budowlanego - termin realizacji 20.10.2007r.

0,00

projekt oświetlenia w
Koninku ul. Granatowa Błękitna - Niebieska

15 000,00

0,00

15 000,00

W dniu 20.06.2007 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji techniczno prawnej termin zakończenia robót 30.10.2007r.

projekt oświetlenia w
Runowie

15 000,00

0,00

15 000,00

w dniu 4.04.2007r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji
techniczno prawnej - termin zakończenia 15.09.2007r.

oświetlenie w Radzewie
(3 lampy)

15 000,00

0,00

15 000,00

Uzyskano warunki techniczne z ENEA SA

projekt oświetlenia w
Dachowej

15 000,00

4 611,60

10 388,40

w dniu 31.05.2007r. została podpisana umowa na na wykonanie aktualizacji
map zasadniczych w rejonie ulic Wiatrakowej i Okrężnej - termin wykonania
16.07.2007r.

20 000,00

671,00

19 329,00

Uzyskano warunki techniczne, zawarto umowę przyłączeniową na budowę
przyłącza gazowego. Opracowano mapy do celów projektowych

626 800,00

115 502,87

511 297,13

Zadanie w trakcie realizacji

projekt kanalizacji
sanitarnej Borówiec I i
Borówiec II

244 735,00

0,00

244 735,00

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace projektowe, uzgodnienia w sprawie
lokalizacji przepompowni ścieków, podziały wstępne. Prowadzone są prace
związane ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (13 planów). Trwają uzgodnienia wstępne dokumentacji projektowej w
Aquanet S.A.

przyłącza kanalizacji sanitarnej w
Dziećmierowie

450 000,00

450 000,00

0,00

wymiana kotła z
węglowego na gazowy
w świetlicy sołeckiej w
Szczytnikach
centrum sportowo - rekreacyjne z infrastrukturą
towarzyszącą

W roku szkolnym 2007/2008
przyjmę uczniów do praktycznej
nauki zawodu blacharz - dekarz

w dniu 1.06.2007r. została podpisana umowa na opracowania projektu budowlanego - termin realizacji 20.10.2007r.

0,00

os. Wodnik (ul. Modelarzy, Szybowników)

Zadanie w końcowej fazie realizacji.

budowa drogi ul. Asnyka
w Kórniku

481 424,00

0,00

481 424,00

Opracowana została dokumentacja. W trakcie prowadzenia rozmów z
właścicielami działek w sprawie zgód na realizację zadania został wniesiony protest do Wojewody Wielkopolskiego na miejscowy plan zagospodarowania terenu. Wojewoda Wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym
orzekł nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kórniku Nr XLV/485/2005 z
28.09.2005r. Rozpoczęta zostanie procedura mająca na celu uzyskanie decyzji o lokalizacji drogi ze Starostwa Powiatowego w trybie celu publicznego.

budowa ul.
Wyspiańskiego wraz z
oświetleniem

243 889,00

549,00

243 340,00

Zadanie zostanie zrealizowane po wykonaniu przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

chodnik ul. 20
Października i ul. Steckiego (do Przedszkola)
+oświetlenie

84 713,00

0,00

84 713,00

Opracowana została dokumentacja projektowa. Przygotowane zostały
podziały wstępne w celu uregulowania spraw własnościowych gruntów do
realizacji zadania. Uzyskano zgody właścicieli na realizację oświetlenia.
Dokumentacja oświetleniowa zostanie złożona do Starostwa Powiatowego
w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja na budowę
chodnika zostanie złożona do Starostwa Powiatowego po uzyskaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Ogloszono przetarg
na budowę oświetlenia termin zakończenia 15.10.2007r.

dokończenie budowy
Szkoły Podstawowej w
Szczodrzykowie

106 530,00

54 410,50

52 119,50

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonuje się plan zieleni na terenie szkolnym.

35 981,37

35 981,37

0,00

budowa oświetlenia ul.
Średzka, Katowicka,
Poprzeczna, Mickiewicza
i Stodolna w Kórniku, ul.
Dworcowa w Gądkach,
ul. Leśna w Błażejewie,
Huby Konarskie oraz
Trzykolne Młyny

INFORMACJE

REKLAMY

oświetlenie ul.
Wyspiańskiego w
Kórniku
oświetlenie w Czmońcu
- droga przy świetlicy
wiejskiej

zadanie zakończone

Księdzu Wikariuszowi Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem
św. Wojciecha w Bninie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym za pomoc, współczucie,
modlitwę oraz uczestnictwo w ostatnim pożegnaniu mego Drogiego Męża

Kajetana Lewandowskiego
w imieniu Rodziny składam serdeczne podziękowania
żona

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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nr 15/2007

nr 15/2007
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rozmawiamy z Januszem Wojtusiem
przewodniczącym Komisji
Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Kórniku
Dlaczego pogjęta została uchwała
o wyrażeniu zgody na rozwiązanie
spółki Sater Kórnik?
Tą decyzją Samorząd wyraził chęć
rozwiązania patowej
sytuacji, jaka z winy wspólnika większościowego – firmy AMEST oraz poprzednich udziałowców zapanowała w sprawie
składowiska odpadów komunalnych w
Czmoniu.
Od początku jej istnienia, działania spółki pozostawały poza kontrolą udziałowca
mniejszościowego - Gminy Kórnik.
Wbrew umowie, która zezwalała na
funkcjonowanie wysypiska na obszarze
6,6 ha przez 30 lat, wskazany teren został
dużo szybciej zapełniony. Samorząd w
latach 1998-2002 zezwolił na powstanie

zadowoleni
z inwestycji
Asfalt na ulicy Szkolnej i utwardzenie
pofrezem ulicy Zapomnianej – to inwestycje wyliczane przez sołtysa Borówca,
które już udało się zrealizować. Czekają
jednak kolejne.
Sołtys Borówca Maciej Słowiński pełniący
swoją funkcję od nowej kadencji z zadowoleniem stwierdza, że władze gminy nareszcie
dostrzegają potrzebę realizacji inwestycji w tej
miejscowości. Wskazuje przede wszystkim na
położenie kilkusetmetrowego odcinka asfaltu
na ulicy Szkolnej i utwardzeniu wzdłuż niej pobocza. Podkreśla, iż przelotowa ulica Szkolna

tzw. „czwartej kwatery” ale i kolejne 2,5
ha zostały w szybkim tempie zasypane
śmieciami. A przecież zgodnie z umową
spółki, na wskazanym terenie miały być
przez 30 lat składowane odpady z Gminy
Kórnik.
Do tego dochodzą nieprawidłowości,
które wspólnik mniejszościowy bez odzewu
wytykał spółce przez długi okres, a które doprowadziły do fatalnego stanu składowiska
w dniu dzisiejszym. Od kwietnia 2004 roku
bez zezwolenia składowane były kolejne
tony odpadów. Dopiero w maju 2005 po
zakazie eksploatacji wydanym przez wojewodę góra śmieci przestała rosnąć. W
międzyczasie francuski udziałowiec sprzedał bez konsultacji z Gmina Kórnik udziały
nowemu wspólnikowi. Nieprawidłowości
można by wymieniać długo.
Nowy, włoski udziałowiec próbuje przekonać, że nie jest winny wspomnianym
nadużyciom. Kupując jednak udziały musiał
wiedzieć, że na obecnym obszarze użytkowanym przez spółkę nie ma już miejsca
na kontynuowanie działania wysypiska. Od
początku też, pod pretekstem rekultywacji
dąży do zwiększenia obszaru składowiska
i wożenia na nie kolejnych odpadów komunalnych.
Przedstawiono pierwszy projekt rekultywacji. Miał być jedynym możliwym roz-

wiązaniem. Później przedstawiono kolejny
przewidujący dalej idące rozszerzenie i
jeszcze większą ilość śmieci, która miałaby
zasypać grunty w Czmoniu. Ta koncepcja
też miała być jedyna możliwą. Wskazane
przez Włochów koszty to nawet 11 milionów
złotych.
Gmina starała się dla porównania wykonać na własny koszt własny projekt rekultywacji, jednak do dziś dnia wspólnik nie
zezwolił na potrzebne do tego badania.

jest „oknem na świat”, bo łączy miejscowość z
trasą S 11 i ulicą Główną wiodącą w kierunku
Kamionek. Maciej Słowiński wymienia też
kolejne przedsięwzięcia drogowe zrealizowane w Borówcu. Utwardzono pofrezem ulicę
Zapomnianą. Wyrównano prawie wszystkie
drogi, choć w przypadku równania wiadomo,
że jest ono tymczasowe i stan dróg po pewnym
czasie ulega pogorszeniu. Dopiero po skanalizowaniu Borówca będzie można zacząć
utwardzać jezdnie, których tu stale przybywa.
Sołtys zdaje sobie sprawę z tego, że budowa
dróg i chodników będzie stanowić duży wysiłek
finansowy. W tym roku będzie jeszcze utwardzone pobocze na ulicy Głównej. W przyszłym
roku będzie zmodernizowana ulica Poznańska, powstaną dwa ronda i położone przy niej
będą chodniki. Jeszcze w tym roku zostanie

oświetlona ulica Szkolna i jej okolice.
Sołtys Maciej Słowiński podkreśla, iż
kórnickie władze samorządowe muszą
zdawać sobie sprawę z tego, że potrzeby
mieszkańców rosną. Marzy o tym, by na bazie już istniejącej świetlicy stworzyć ośrodek
rekreacyjno-sportowy. Mogłyby to być miejsce,
gdzie można byłoby uprawiać aerobik, pograć
w piłkę na boisku ze sztuczną nawierzchnią.
Środki na te inwestycje powinny pochodzić z
funduszy gminnych oraz unijnych. Na razie
działa tu świetlica, którą opiekuje się Paweł
Morszner. W okresie szkolnym czynna jest trzy
razy w tygodniu. Znajduje się w niej komputer z
dostępem do Internetu, telewizor, stół do pingponga. Swoje zajęcia mają tu też młodzi ludzie
uprawiający taekwondo oraz jujitsu.
Robert Wrzesiński

Po spotkaniu wiejskim
w Mościenicy

W dniu 27 lipca o godz. 18 uczestniczyliśmy w zebraniu wiejskim Mościenicy
w licznej pięćdziesięcio osobowej grupie.
Pani sołtys wsi zdała krótką relację z
dotychczasowej półrocznej pracy Rady
sołeckiej. Wskazała na postępującą integrację mieszkańców wokół problemów
wsi i różnorodnych spraw do rozwiązania
oraz kierunków rozwoju Mościenicy. Przypomniała o aktywnym uczestnictwie Rady
Sołeckiej w posiedzeniach Komisji Doraźnej
d/s przebiegu linii elektroenergetycznej,
spotkaniach z Wiceburmistrzem dot.
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, a także w comiesięcznych
posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w Kórni-
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ku. Wspomniała o działaniach integrujących
wieś- zorganizowanym w kwietniu „ Święceniu Potraw Wielkanocnych” połączonych z „
Szukaniem Zajączka” dla dzieci, udziałem
mieszkańców w akcji „ Sprzątanie Sołectwa”( tereny wsi, obszary leśne i nad jeziorem), oraz czerwcowej imprezie plenerowej
z okazji „ Dnia Dziecka”. Bardzo ważną
wiadomością przekazaną nam na zebraniu
była informacja o zawiązanym z inicjatywy
mieszkańców Stowarzyszeniu „ Aktywna
Mościenica”. Wiążemy z tym duże nadzieje
i możliwości rozwoju naszej wsi.
Z przykrością stwierdzamy jednak, że
jedynym obecnym na zebraniu przedsta-

Samorząd nie zgadza się na powiększenie składowiska a wspólnicy upierają się, że
to jedyne rozwiązanie. A wysypisko nie zniknęło i nie można czekać, aż brak działań
rekultywujących spotęguje problemy. Może
AMEST ma czas i niewiele do stracenia, ale
my musimy dbać o rozwiązanie tego „palącego” problemu. Stad decyzja o podjęciu
kroków w kierunku rozwiązania spółki.
Czy gmina jest gotowa by wziąć
samodzielnie odpowiedzialność za rekultywację?
Zdecydowanie tak. Już teraz umieściliśmy to zadanie w wieloletnim planie inwestycyjnym. Będziemy starać się o środki
pozabudżetowe na ten cel. Poradzimy
sobie z tym problemem.
Notował ŁG

wicielem władz miasta był pan Burmistrz
Jerzy Lechnerowski, któremu dziękujemy
za dzielną postawę i odwagę przybycia.
Niestety nie możemy tego uczynić wobec
innych osób Samorządu Kórnickiego.
Żaden z Radnych mimo zaproszeń nie
przybył. Szczególnie duży zawód sprawili
nam nieobecni Radni z naszego okręgu
wyborczego- pani Magdalena Kosakowska,
Małgorzata Walkowiak, i pan Michał Stecki.
Ciągle mamy jeszcze w pamięci składane
przez nich różne deklaracje i oświadczenia
. Na wiele pytań, a szczególnie tych kierowanych do Rady Miejskiej nie uzyskaliśmy
konkretnych odpowiedzi i rzetelnych informacji. Uważamy i chyba nie jesteśmy w tym
odosobnieni, że każdemu mieszkańcowi
Gminy Kórnik, a więc także i nam się one
po prostu, zwyczajnie i zgodnie z prawem
należą.
Uczestnicy zebrania w Mościenicy
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Prezent
od władz dla
kórnickiej
policji
Od prawie miesiąca kórniccy funkcjonariusze korzystają z nowego radiowozu,
którego zakup w całości sfinansowały
władze samorządowe gminy Kórnik.
Do przekazania zakupionego opla astry
doszło 26 lipca w Kórniku. Przed miejscowym komisariatem spotkali się przedstawiciele władz gminy i policji. W spotkaniu
uczestniczyli: burmistrz Jerzy Lechnerowski, Irena Kaczmarek, przewodnicząca
kórnickiej Rady Miejskiej, podinsp. Krzysztof Jarosz, komendant Miejskiej Policji w
Poznaniu oraz asp. Eugeniusz Sierański,
komendant Komisariatu w Kórniku wraz z
funkcjonariuszami.
Burmistrz złożył życzenia kórnickim
policjantom z okazji święta, jakie kilka dni
wcześniej obchodzili, a przewodnicząca
RM przekazała kluczyki do nowego radiowozu.
– Nieczęsto zdarza się, że współpraca
między policją a samorządem jest tak dobra

Czołowo
rozbudowuje
się
Przybywając do Czołowa można
dostrzec, że ta mała wieś jest czysta, zadbana. Sołtys Jan Nowak pełniący swoją
funkcję już od 1974 roku zadowoleniem
podkreśla, iż mieszkańcy sami dbają o
porządek w swojej miejscowości. Mają
podpisane umowy na wywóz śmieci i
segregują odpady. Nadal znajdują się tu
pojemniki, do których można wrzucać
butelki, gazety, makulaturę, folię. Przy
pojemnikach tych nie ma żadnych zbędnych odpadów. Zatem system segregacji
zdaje w tej wsi egzamin. Śmieci są także
na czas wywożone.
Do tej pory Czołowo było spokojną, typowo rolniczą wsią licząca ok. 100 mieszkańców – gospodaruje tu 12 rolników.
Jednak charakter miejscowości zaczyna
się zmieniać, od kiedy 8 ha sprzedano
na działki budowlane, których jest ok. 70.
Na nowo powstające osiedle przed zimą
wprowadziło się kilka rodzin, a w tym roku
przeprowadzi się kolejnych kilka, bo na
ukończeniu mają budowę domów. Widać
stąd, iż z czasem liczba mieszkańców napływowych przerośnie liczbę tych żyjących
tu od lat. Do nowego osiedla brakuje 300
metrów asfaltu. Sołtys Jan Nowak mówi,
że przydałaby się naprawa drogi asfaltowej
prowadzącej przez wieś. Asfalt wyłożono
tutaj prawie trzydzieści lat temu i droga

nr 15/2007

AKTUALNOŚCI

RADA MIEJSKA / SOŁECKIE

Na temat sytuacji
spółki Sater Kórnik

jak w Kórniku – stwierdził Krzysztof Jarosz,
komendant poznańskiej policji i życzył, aby
nadal była tak owocna.
Nowy nabytek policji kosztował gminę
40 tysięcy złotych. Opla astrę wyprodukowano w 2005 roku, ale jak tłumaczy
komendant Sierański pojazd ten nie miał
przebiegu. Samochód dostosowywano do
policyjnych potrzeb. Wyposażono go w
poduszki powietrzne, radiostację, specjalną
pleksę, która grodzi osobę przewożoną
od funkcjonariuszy oraz blokadę tylnych
drzwi.

W kórnickim komisariacie pracuje 25
policjantów i 3 pracowników cywilnych.
Funkcjonariusze do tej pory korzystali z
trzech radiowozów: dwóch oznakowanych
– poloneza z 1999 roku (pojazd w złym
stanie technicznym) i fiata stilo z 2006
roku oraz nieoznakowanego poloneza z
2000 roku.
Życzymy kórnickim funkcjonariuszom,
aby nowy nabytek ułatwiał im pracę, wykorzystywany był zawsze tam gdzie powinien,
a limity na benzynę nigdy się nie kurczyły.
Barbara Morasz

potrzebuje już gruntownej naprawy, gdyż
łatanie dziur niewiele daje – w miejsce
załatanych pojawiają się nowe, wymagające naprawy.
W Czołowie nie brakuje nowoczesności. Od kwietnia w świetlicy został zainstalowany Internet. Jest ona czynna we wtorki
i czwartki w godzinach 17-19, a korzystają
z niej przed wszystkim młodzi ludzie.
Sołtys Jan Nowak podkreśla, że może w
niej przebywać po kilka osób, bo miejsca
nie ma zbyt dużo. Dwa miesiące temu z
funduszy gminnych przesunięto koło niej
płot, jest teraz poszerzony wyjazd, by
mogły nawracać autobusy szkolne.
Jan Nowak zwraca uwagę na to, że
kierowcy zbyt szybko jeżdżą po Czołowie,
naruszając dozwolona prędkość stwarzają niebezpieczne sytuacje. Mieszkańcy
obawiają się, co by się stało, gdyby jakieś
małe dziecko wybiegło na jezdnię wprost
pod koła rozpędzonego pojazdu...
Na wiosnę miało być przekazane do
użytku boisko. Przedtem trzeba było dokonać scalenia działek i sprawa ta wymagająca załatwienia w Starostwie Powiatowym
nie została jeszcze sfinalizowana.
Sołtys przypomina, iż w listopadzie
2006 roku zakończenie wodociągowanie
wsi.
Jan Nowak informuje, że w Czołowie
rolnicy żniwa zakończyli 6 sierpnia. Niestety, czerwiec był gorący i przyniósł suszę,
co wpłynęło na poziom zbiorów. Zebrano
do 4 ton z ha, średnio – 3 tony. Zwrócono
się nawet o środki „suszowe”, jednak wojewoda nie uznał gminy Kórnik za objętą
klęską suszy.
Robert Wrzesiński

Sadownicy
liczą straty
W 14 sadach w gminie Kórnik,
specjalnie powołana przez wojewodę
komisja w lipcu szacowała straty po
kwietniowo-majowych przymrozkach.
Niespotykane późną wiosną, sięgające
9 stopni poniżej zera przymrozki, poprzedzone kilkunastoma niezwykle ciepłymi
dniami, sprawiły, że kwiaty i zawiązki owoców na jabłoniach, gruszach, czereśniach,
wiśniach i śliwach zostały zniszczone w
wielu miejscach prawie w całości.
Komisja zajmująca się szacowaniem
strat sadowników w naszej gminie potwierdziła, że niskie temperatury w kwietniu i
maju uszkodziły drzewa owocowe położone
na obszarze 47,36 hektarów. Średnio straty
wyniosły 82,55%. Jednak w wielu przypadkach uprawy owocowe zostały zniszczone
w prawie 100%. Wysokość strat oszacowano na 113 tysięcy złotych, ale suma ta
może jeszcze się zmienić. Największym
zniszczeniom uległy drzewa czereśniowe i
wiśniowe. Najbardziej ucierpieli sadownicy
ze Skrzynek i Konarskie Huby.
Wydaje się, że najbardziej realną
pomocą na jaką mogą liczyć rolnicy – sadownicy ze strony państwa to dopłaty do
tzw. kredytów klęskowych. Z takiej pomocy
mogą skorzystać te gospodarstwa, które w
wyniku np. przymrozków lub mrozów poniosły straty przekraczające 30% upraw.
BM
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W połowie lipca Sanepid wykrył
w wodzie pobranej z wodociągu w
Kamionkach bakterie z grupy coli i paciorkowców. Mieszkańcy kilku miejscowości przez 3 dni nie mogli korzystać z
bieżącej wody bez jej wcześniejszego
przegotowania.
Pierwsze niepokojące informacje o tym,
że stan wody w wodociągu w Kamionkach
jest nie najlepszy pojawiły się 18 lipca w
godzinach popołudniowych. Aquanet, który
zarządza wodociągiem wydał komunikat, w którym poinformował, że badanie
kontrolne przeprowadzone w tym dniu
wykazało obecność bakterii z grupy coli
i paciorkowców. Sanepid stwierdził, że
jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla
zdrowia ludzi, ale profilaktycznie zalecił,
aby przegotować wodę używaną do celów
konsumpcyjnych.
– Wykryte bakterie to bakterie wskaźnikowe, a nie chorobotwórcze, ale osoby
wrażliwe powinny zastosować się do
zaleceń – mówiła wówczas Jadwiga
Kuczma-Napierała, dyrektor wojewódzkiej
stacji Sanepidu.
Przez kilka dni służby techniczne
Aquanetu przeprowadzały płukanie sieci
i instalacji wodociągowej oraz dezynfekcję. Mieszkańcy zarzucają Aquanetowi,
że działania te nie były przeprowadzane
zbyt profesjonalnie. – Widziałam, jak
woda wraz ze środkami odkażającymi
wylewana była wprost do rowów melioracyjnych, a stamtąd płynęła do jeziora.
Niedosyć, że my ucierpieliśmy to jeszcze
ucierpi jezioro – poinformowała nas jedna
z mieszkanek terenu, na którym doszło do
skażenia wody.
Po trzech dniach, czyli 21 lipca Sanepid wydał kolejny komunikat, w którym
tym razem stwierdził, że woda nadaje
się do picia. Zanim tak się jednak stało
mieszkańcy czterech miejscowości byli
już wystarczająco sfrustrowani brakiem
informacji i proszeniem się o przyjazd
beczkowozu.
Mało informacji, a beczkowóz tylko
na żądanie Dorota Wiśniewska, kierownik
Działu Marketingu Aquanetu poinformowała nas, że w celu powiadomienia mieszkańców o istniejącym zanieczyszczeniu wody
spółka przekazała informację do mediów i
rozwieszono plakaty informacyjne. Jednak
mieszkańcy niektórych miejscowości objętych skażeniem wody narzekali na brak
informacji ze strony Aquanetu.
– Otrzymałam tylko jedną kartkę napisaną małym drukiem. Sama musiałam
ją powielić i rozwiesić w całej miejscowości – tłumaczy Beata Bruczyńska, sołtys
Skrzynek. – Kiedy jednak woda już była
zdatna do picia to Aquanet oplakatował
całą wieś – dodaje. Niezadowolony z akcji
informacyjnej był także Maciej Słowiński,
sołtys Borówca.
– Jako sołtys wsi nie zostałem w ogóle
oficjalnie poinformowany o tym, że doszło
do skażenia wody ani ze strony zarządcy
wodociągu, ani gminy. Gdyby nie telewizja

to pewnie dowiedziałbym się ze znacznym
opóźnieniem – powiedział Słowiński. Do
Mościenicy informacja dotarła również
później. – O tym, że jest coś nie tak z
wodą wiedzieliśmy dopiero następnego
dnia – poinformowała Emilia Weinert,
sołtys Mościenicy. O złym stanie wody
najwcześniej powiadomiono mieszkańców
Kamionek. - Dowiedzieliśmy się pierwsi.
To w Kamionkach działał sztab kryzysowy Aquanetu – potwierdziła Małgorzata
Walkowiak, sołtys miejscowości. – Gdy
napłynęły pierwsze informacje członkowie
naszej Rady Sołeckiej jeździli po osiedlach
i informowali ludzi. Komunikat zamieściliśmy też w Internecie – tłumaczy.
Sytuacja nienajlepiej wyglądała również z dostarczaniem wody pitnej do
wszystkich miejscowości objętych skażeniem. Mimo, że Aquanet zapewniał, że
beczkowozy krążyły po całym obszarze to
okazuje się, że jednak nie wszędzie dotarły lub pojawiły się tylko raz i w dodatku
na wyraźne żądanie mieszkańców. – Do
Borówca beczkowóz dojechał dopiero po
mojej interwencji – stwierdził sołtys wsi.
W Skrzynkach wodę pitną dostarczono
tylko raz, a do Mościenicy beczkowóz w
ogóle nie dotarł. – Gdy zadzwoniliśmy na
pogotowie wodne poinformowano nas, że
jesteśmy zbyt małą wsią i beczkowozu
nie wyślą – powiedziała Emilia Weinert,
sołtys Mościenicy. Większych problemów
z dostępem do wody pitnej nie mieli
mieszkańcy Kamionek. Tam początkowo
dostępne były dwa beczkowozy, a później
już tylko jeden.
Skąd bakterie?
Aquanet zapewnia, że przyczyną zanieczyszczenia wody na pewno nie były
niedopatrzenia ze strony jej pracowników.
Z informacji uzyskanych od Doroty Wiśniewskiej z Aquanetu wynika, że próbki
wody pobierane są zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., a spółka
trzy razy w miesiącu sprawdza wodę na
terenie całej gminy Kórnik (w tym również
w Kamionkach). Ponadto kontrole przeprowadza Sanepid, ale w innych terminach
niż Aquanet.
Zarządca wodociągu przyczyn pojawienia się bakterii w wodzie pitnej doszukuje
się gdzie indziej. - Według naszych ustaleń
do skażenia doszło albo z powodu nielegalnego zrzutu ścieków albo z powodu
nieszczelności szamba, bądź szamb –
stwierdziła Dorota Wiśniewska.
Na pytanie czy Aquanet zamierza w
jakiś sposób zrekompensować mieszkańcom niedogodności związane z brakiem
ciągłości w dostarczaniu wody nadającej
się do spożycia kierownik Działu Marketingu spółki odpowiedziała twierdząco.
- Nasi klienci mogą zwrócić się do firmy z
wnioskiem o uwzględnienie tej „niedogodności” w wystawianych przez nas fakturach
– tłumaczy.
Barbara Morasz

Nie zwlekaj

Druga tura dofinansowań

i wymień dowód

dla organizacji pozarządowych

Jeszcze tylko 4 miesiące mają te
osoby, które nie wymieniły książeczkowego dowodu osobistego na nowy, aby
udać się do urzędu i złożyć odpowiedni
wniosek.
Wszystkie dowody osobiste wydane
przed 1 stycznia 2001 roku z końcem 2007
roku stracą ważność. Tym samym po 1
stycznia 2008 roku książeczkowe dowody
nie będą stanowiły dokumentu tożsamości.
Brak tego dokumentu utrudni załatwianie
wszelkich spraw, w których wymagane
jest potwierdzenie tożsamości obywatela
np. dokonanie wpisów w aktach stanu
cywilnego, formalności w urzędach, odbiór
listu poleconego z poczty, zaciągnięcie
kredytu, założenie konta w banku itp. Z
tych powodów w naszym własnym interesie
powinniśmy się pospieszyć się z wymianą
tego dokumentu.
Okazuje się, że do sierpnia w gminie
Kórnik dowodu nie wymieniło jeszcze 15%
mieszkańców, którzy powinni to uczynić,
czyli około 2 tysięcy. – W ostatnim czasie
przyjmujemy od 100 do 150 wniosków
o nowe dowody tygodniowo – przyznaje
jedna z pracownic z Referatu Spraw Obywatelskich. – Mieszkańcy muszą się jednak
pospieszyć, bo jeśli wniosek złożą w grudniu to swojego dokumentu tożsamości nie
otrzymają prędzej niż w marcu następnego
roku – dodaje.
Aby wymienić dowód musimy udać się
do Urzędu Miejskiego w Kórniku, a w nim
do Referatu Spraw Obywatelskich, który
mieści się w patio urzędu (pokój tuż za
Biurem Obsługi Mieszkańca). Tam należy
wypełnić stosowny wniosek. Do niego należy dołączyć:
● dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm
przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki
sposób, aby ukazywały głowę w pozycji
lewego półprofilu i z widocznym lewym
uchem, z zachowaniem równomiernego
oświetlenia twarzy (fotografia inna niż do
paszportu),
● dowód uiszczenia opłaty za wydanie
dowodu osobistego w wysokości 30,00 zł,
● odpis skrócony aktu urodzenia - w
przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
● odpis skrócony aktu małżeństwa
wraz z adnotacją o aktualnie używanym
nazwisku,
● na żądanie organu - poświadczenie
obywatelstwa polskiego lub inny dokument
potwierdzający posiadanie obywatelstwa,
jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą
wątpliwość co do obywatelstwa osoby.
Przy składaniu wniosku o wymianę
dowodu osobistego należy okazać dotychczasowy dowód osobisty. Złożenie wniosku
oraz odbiór dowód osobistego wymaga
osobistego stawiennictwa osoby.
Barbara Morasz

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy
Kórnik, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego oraz pomocy społecnej.
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Warsztaty
artystyczne
i spektakle Legionu
W dniach 13 – 27 sierpnia w SP
w Bninie – Kórnickie Stowarzyszenie
Teatralne Legion prowadzi warsztaty
artystyczne. Dzięki dofinansowaniu
z Urzędu Miejskiego w Kórniku
uczestnictwo młodzieży w zajęciach
jest bezpłatne.
W Ramach pracy warsztatowej i
jako jej podsumowanie odbędą się
trzy przedstawienia:
19 sierpnia (niedziela) po mszy
św. o 11:15 w kaplicy Domu Katolickiego w Bninie misterium pasyjne
„Cierpienie”
25 sierpnia Zamek w Kórniku,
godz. 19:00 spektakl „Przebudzenie”
oparty na prozie Włodzimierza Wysockiego z piosenkami Wysockiego
i Jacka Kaczmarskiego
26 sierpnia Zamek w Kórniku godzina 19:00 spektakl „Dar i Zmaganie
– walka o Morskie Oko, Władysław
hr. Zamoyski i jego Górale” oparty
na dzienniku leśnika tatrzańskiego,
pracownika hrabiego Władysława
Bieńkowskiego – uczestnika i świadka opisywanych wydarzeń, oraz na
poemacie Karola Wojtyły „Myśląc
Ojczyzna”
2 września, w 105 rocznicę wygrania przez hr. Zamoyskiego 20letniego procesu o Morskie Oko, dzięki
współpracy burmistrza Gminy Kórnik
i burmistrza Gminy Zakopane oraz
pomocy Fundacji Zakłady Kórnickie
zespół wystąpi w Zakopanem:
1 września o godz. 15:00 w Miejskiej Galerii Sztuki im. Hr. Władysława
Zamoyskiego na Krupówkach
Także 1 września po mszy św. o
godz. 17:00 w Kościele Św. Krzyża
w Zakopanem
Zapraszamy do współpracy i do
obejrzenia spektakli.

nr 15/2007

Lp.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania

INFORMACJE

AKTUALNOŚCI
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Bakterie w wodociągu

Kwota
przyznana
na realizację
zadania

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

1.

Stowarzyszenie Teatralne
Legion, ul. Prowent 6, 62035 Kórnik

Warsztaty artystyczne Stowarzyszenia Teatralnego Legion

4 000,00 zł.

2.

Fundacja im. Antoniny
Kaweckiej, ul. Fredry 9, 61701 Poznań

III Letni Festiwal Muzyka z
Kórnika

15 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie „Życzliwi
Dwójce” przy SP nr 2 w
Kórniku, ul. Armii Krajowej
11, 62-035 Kórnik

Poznajemy naszą gminę, jej
historię i mieszkańców: rajd
Śladami Białej Damy

500,00 zł.

4.

Stowarzyszenie Teatralne
Legion, ul. Prowent 6, 62035 Kórnik

Spektakl „Dar i Zmaganie. Walka
hr. Władysława Zamoyskiego o
Morskie Oko”. Pasja „Cierpienie”

670,00 zł.

5.

Stowarzyszenie Teatralne
Legion, ul. Prowent 6, 62035 Kórnik

wieczór literacki pt. „Głos
tułaczy” oraz zaduszkowy
spektakl Kamila Cypriana Norwida pt „Czarne Kwiaty”

1 500,00 zł.

6.

Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze, pl.
Niepodległości 18, 62-035
Kórnik

Castellum Cantans i Goście –
muzyka w Kolegiacie Kórnickiej

3 000,00 zł.

7.

Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze, pl.
Niepodległości 18, 62-035
Kórnik

Organizacja koncertów i pobytu
chóru Sneeker Cantorei w ramach współpracy Gminy Kórnik z
holenderską gmina partnerską
Wymbritseradiel”

2 000,00 zł.

8.

Polski Związek Hodowców
Gołębi Pocztowych, ul.
Chociszewskiego 29, 60-256
Poznań

Organizacja jubileuszowego lotu
gołębi – Ostenda 2007 (lot z
Holandii)

9.

Stowarzyszenie Teatralne
Legion, ul. Prowent 6, 62035 Kórnik

Udział Stowarzyszenia Teatralnego Legion w obchodach 105
rocznicy wygrania przez hr. W.
Zamoyskiego procesu o Morskie
Oko - spektakl „Dar i Zmaganie.
Walka hr. Władysława Zamoyskiego o Morskie Oko” oraz pasja
„Cierpienie”

10.

Rodzinny Ogród Działkowy
im. A. Wróblewskiego w
Kórniku

impreza plenerowa o charakterze rekreacyjno-integracyjnym
„Gminny Dzień Działkowca”

3 000,00 zł.

5 000,00 zł

2 000,00 zł.

Pomoc społeczna
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Związek Kombatantów R.P. i
B.W.P. Koło Miejsko-Gminne
w Kórniku

Spotkanie opłatkowe dla Kombatantów i podopiecznych w grudniu
2007r.

1 500,00 zł
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Latem 1907 roku Anglik gen. Robert
Baden – Powell podjął się niezwykłego
zadania. Dla chłopców, których jedynym
sposobem spędzania wolnego czasu
były zabawy na ulicy, zorganizował obóz
skautowy. Na wyspie Brownsea powstała
niewielka osada wzorowana na tradycji
Indian. Chłopcy stworzyli grupę. Sami
zabezpieczyli dla siebie schronienie, przygotowywali posiłki, spędzali wolny czas
na zabawie i nauce. Nauce przetrwania i
wspólnego życia w szarej codzienności.
Główną zasadą ich działania była pomoc
starszych młodszym. Tak powstał skauting.
Ruch, idea, która nieprzerwanie, na całym
świecie trwa od stu lat.
Dla uczczenia tego niezwykle ważnego,
dla wielu młodych i starszych, wieku członkowie wszystkich organizacji skautowych,
na wszystkich kontynentach o wschodzie
słońca (czasu lokalnego) odnowili Przyrzeczenie. Symboliczną Przysięgę, która
rozpoczyna drogę każdego skauta.
Członkowie Związku Harcerstwa Polskiego, kórniccy harcerze, spotkali się nad
ranem,

1 sierpnia 2007 roku na polanie lasu w
Łęknie. Tam, w indiańskiej scenerii, nawiązując do tematu przewodniego pierwszego
obozu skautowego, wszyscy, których złączyła myśl gen. Roberta Baden- Powella
przypominali sobie stuletnią historię skautingu i swoje harcerskie losy.
Głównym punktem spotkania był uroczysty apel. Przedstawiciele wielu pokoleń
kórnickiego harcerstwa uczcili chwilą ciszy
pamięć tych, którzy odeszli na Wieczną
Wartę. Odczytano zmieniane przez lata roty
Przyrzeczeń Skautowych i Harcerskich. Ich
treść doskonale odwzorowuje burzliwe losy
historii. Odśpiewano Hymn Związku Harcerstwa Polskiego. W tym niezwykłym, symbolicznym dniu Przyrzeczenie Harcerskie
złożyli January Wybieralski, który od wielu
lat jest związany z ZHP, jednak przez wydarzenia polityczne i historyczne nie zdołał
w przeszłości odebrać Krzyża Harcerskiego
i Weronika Cyra, harcerka 23 Kórnickiej
Drużyny Harcerskiej, która rozpoczyna
swoją przygodę ze skautingiem. Wreszcie, wszyscy, jeszcze raz powtórzyli słowa
Przysięgi, która połączyła miliony ludzi na

całym świecie: „Mam szczerą wolę, całym
życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść
chętną pomoc bliźnim i być posłusznym
prawu harcerskiemu”. A wszystko to działo
się o wschodzie słońca, przy stu świecach
otaczający wielki bochen chleba – swoisty
tort na setne urodziny. Po apelu zebrani
odśpiewali radosne „Sto lat!” i zasiedli do
wspólnego urodzinowego śniadania – chleba ze smalcem i ogórkiem, kawy zbożowej,
żuru. Wspaniałemu spotkaniu pokoleń
towarzyszyły pieśni i piosenki śpiewane
od lat przy dźwiękach gitary, uśmiechy i
mnóstwo wspomnień. Uczestników uroczystości Skautowego Wschodu Słońca
odwiedził burmistrz Jerzy Lechnerowski,
który serdecznie podziękował harcerzom
za ich pracę, działalność dla kórnickiego
środowiska i współpracę z samorządem.
I zdziwienie tylko budzi fakt, że w tak
ważnym wydarzeniu nie uczestniczył żaden przedstawiciel najstarszej kórnickiej
drużyny – 4 Drużyny Harcerskiej im. Księcia
Józefa Poniatowskiego – Orkiestry…

Niebezpieczne
Samoloty

lotniczej.
W związku z zagrożeniami, przygotowywana jest petycja z wnioskiem o przeniesienie lotniska w miejsce, gdzie nie będzie
stanowiło uciążliwości dla sąsiadujących
miejscowości.
W 2003 roku wyznaczono strefy ograniczonego użytkowania tam, gdzie niedogodności dźwiękowe wynikające z lotów miały
być najbardziej dotkliwe. Dziś już wiemy,
że samoloty latają także tam, gdzie strefy
nie sięgają (Kamionki i Borówiec). Do tego
pojawiły się informacje o budowie w lesie
między Borówcem i Szczytnikami tzw.
„bomboskładu”.
Redakcja Kórniczanina już dwukrotnie
zwracała się do władz wojskowych o jakiekolwiek informacje o powstającej inwestycji
i ewentualnych zagrożeniach. Do dziś nie
doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi. Woj-

skowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
już kilka miesięcy temu miał w Urzędzie
Miejskim w Kórniku przedstawić na żądanie
kórnickiego samorządu ewentualny zasięg
strefy ochronnej wokół magazynów. I tych
informacji nadal nie ma.
Można zrozumieć, że niektóre rozwiązania wojskowe muszą być tajne, jednak w
przypadku istnienia potencjalnych zagrożeń
w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli ludzkich milczenie nie jest rozwiązaniem. Brak
informacji powoduje, że musimy opierać
się na przypuszczeniach i nie czujemy się
bezpieczni.
Lekceważenie obywateli ze strony wojska przypomina minioną epokę. Zadaniem
wojska jest nie tylko zabezpieczanie granic
państwa ale także dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców.
ŁG

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
pomogli przy organizacji oraz sponsorom:
Salony fryzjerskie i kosmetyczne w Kamionkach, na Starolece; solarium ERGOLINE w
Kamionkach, VITA-DENT, MEDEA,APTE-

KA DLA CIEBIE – w Borówcu; IMPRESJA,
SOHA, JUNIPERUS, NON STOP, SOPRANO, GUSTO oraz wszystkim innym, którzy
nie zostali wymienieni.
Sołtys wsi Szczytniki

Pan Damian Zawieja przesłał do
Redakcji Kórniczanina informacje, jakie
uzyskał za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ekologiczne Marlewo”.
Wynika z ich, że obecność bazy samolotów F-16 to nie tylko problem z hałasem.
Niebezpieczne może być także skażenia
środowiska dodatkami do paliwa lotniczego
(JP8) spalanego podczas lotów, oraz substancjami ropopochodnymi. Występować
może także tzw. promieniowanie twarde
z broni podwieszonej pod samolotami w
przypadku głowic ze zubożonym uranem
oraz emisja ultra- i infradźwięków. Zwiększa
się także prawdopodobieństwo katastrofy

ZABAWA

W SZCZYTNIKACH

Helena Tomaszewska

W sobotę 30.06.07 r w Szczytnikach
z inicjatywy Rady Sołeckiej odbył się w
Festyn Rodzinny. Jak Festyn to zabawa z
atrakcjami dla wszystkich m.in., przejażdżka quadem dla najmłodszych oraz makijaż
specjalistek firmy AVON dla pań, główna: to
loteria fantowa oraz licytacja piłki z autografami Mistrza Polski KS Groclin Grodzisk.
Zabawa zaczęła się w momencie wejścia na plac i trwała do północy.

Na wstępie chciałem pogratulować 8
laureatom naszego quizu prawidłowych
odpowiedzi i wygranych płyt. Mam nadzieję, że utwory na nich zawarte staną się z
biegiem czasu waszymi ulubionymi i będą
wam towarzyszyć przez całe życie. Z drugiej
strony jestem jednak trochę zaniepokojony.
Te 8 zgłoszeń to było wszystko co otrzymała redakcja. Czyżby taki był rzeczywisty
stan zainteresowań muzycznych w naszej
gminie, czy też za trudne były pytania? A
może powodem była niechęć do naklejania
znaczków? Tak czy inaczej moje skrzydła
zostały nieco podcięte i zastanawiam się,
czy jest sens dalej pisać te artykuły.
Chciałbym podkreślić, że nie piszę ich
dla osobistych zysków. Robię to, aby przybliżyć Wam najjaśniejsze punkty muzycznej
spuścizny ludzkiej kultury. Brak zainteresowania nią nie jest wprawdzie karalny,
ale oznacza pozostawienie swego gustu
i smaku muzycznego na poziomie muzyki
biesiadnej i kiczowatej sieczki lansowanej
w kółko przez radio i telewizję. Żadnego
duchowego rozwoju. Trzeba zrozumieć, że
czym innym jest muzyka użytkowa służąca
zabawie, tańcom, obrzędom religijnym i
różnym uroczystościom, a czym innym
muzyka artystyczna, gdzie uczymy się kontemplować piękno i gdzie osobisty rozwój
estetyczny bezpośrednio wpływa na ogólny
poziom kulturowy człowieka.
W dzisiejszym świecie brak kultury to
zaraza, która przybrała już rozmiary nie
epidemii, ale pandemii. Nie ulega najmniejszej wątpliwości fakt, że tam gdzie kwitnie
chamstwo, najpierw zgasła miłość do muzyki i literatury. Nie dziwmy się szerzącej
wśród młodzieży znieczulicy i agresji, jeśli
zaniedbaliśmy nakarmić ich dusze potrawą
estetyczną złożoną z takich dań jak wartościowa książka, dobry teatr (a nie sensacyjny film), czy artystyczna muzyka.
Szczególnie ważna jest umiejętność
postrzegania muzycznego piękna przez
dzieci uczące się gry na instrumencie.
Braki w tym zakresie nauczyciele określają
ogólnie brakiem wrażliwości muzycznej.
Nie rozbudzona w porę bardzo źle rokuje
na przyszłość. Dziecko nie ma wtedy przyjemności w muzykowaniu, nie chce ćwiczyć
i zniechęca się do dalszej nauki.

Muszę jeszcze nadmienić, że nie są
to wszystko sprawy wrodzone. Ktoś „nie
rozumie” muzyki nie dlatego, że „słoń mu na
ucho nadepnął”, ale dlatego, że zaniedbany
został jego rozwój estetyczny i duchowy w
tej dziedzinie. Jeżeli bowiem od małego
karmiono go kiczem i szmirą, to ten kicz i
szmira stał się jego chlebem powszednim.
Nawet nie będzie odczuwał, że istnieje
coś więcej – że istnieje piękno. Po co mu
zresztą więcej, skoro na brak wrażliwości
jeszcze nikt nie umarł. A to, że ów brak
wrażliwości rozciąga się później także na
sposób traktowania drugiego człowieka
- co to go już obchodzi. Zastanówmy się
zresztą sami nad sobą, kiedy stwierdzamy,
że to lub tamto mało nas obchodzi. Czy nie
wychodzi wówczas na wierzch nasz brak
wrażliwości?
Wracając do muzyki, chciałbym jeszcze
raz podkreślić, jak ważne jest muzyczne
osłuchanie. Ważne jest też, by nie słuchać
byle czego, co akurat leci w radio, ale
utworów wartościowych, gdzie zawarty
jest właściwy pokarm dla ludzkiej duszy.
Utwory, które polecałem w tym kąciku na
pewno do takich należały. Były gwarantem
uczty duchowej, jeśli ktoś potrzebował
czegoś więcej niż mięsa i chleba. Artykuły
zaś spełniały rolę swoistych drogowskazów:
czego warto posłuchać (nawet jeśli nie po
raz pierwszy) i jakie utwory po prostu znać
trzeba. Zamieszczane wiadomości i ciekawostki pełniły rolę drugorzędną. Muzyki nie
da się opisać słowami. Nic nie może zastąpić uważnego słuchania i przeżywania tego,
co dźwiękami chciał wyrazić kompozytor i
wykonawca.
Dziś nie polecę niestety dwóch kolejnych, ponadczasowych dzieł. Zabrakło
miejsca, ale to wymówka. Tak naprawdę
nie mam już motywacji do kontynuacji tego
kącika. Przepraszam, ale mam wrażenie,
że nikogo to nie interesuje. Zresztą odpowiedzcie uczciwie sami sobie – czy chociaż
raz poszperaliście w internecie, aby znaleźć
i przesłuchać opisywany tu utwór? Bez
słuchania zaś wszystko o czym tu piszę to
puste słowa.
Może to zła decyzja, ale na razie postanowiłem zawiesić dalsze pisanie tej rubryki.
Jeżeli uważacie, że się mylę, że wielu z
Was potrzebuje tych artykułów, proszę napiszcie do mnie na mój adres internetowy:
zygmuntszram@o2.pl . Dodajcie mi trochę
otuchy i wiary, wykażcie, że jestem w błędzie, że czytaliście, słuchaliście i ciekawi
Was ta tematyka. Wtedy wszem i wobec
obiecuję – będę pisał dalej.
Zygmunt Szram

W dniu 17 sierpnia br. na kórnickich

Zagrają kapele: ORCY PORCY, THE G[H]

Błoniach odbędzie się czwarta edycja im-

OST, BANG BAND BLUES, WYSPA.

WSZECH CZASÓW

prezy muzycznej

W finale wystąpią

„ROK W ROCK”.

znakomici Sła-

Organizatorem

wek Wierzcholski

imprezy jest Gmi-

i NOCNA ZMIANA

na Kórnik.

Pieniądze zarobione z loterii oraz z licytacji zostaną przeznaczone częściowo na
wyjazdy dzieci do kina, zoo lub na basen.
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WIELKIE
PRZEBOJE

W tegorocznym koncercie będą przeplatać się klimaty rockowe i bluesowe.

nr 15/2007

nr 15/2007

BLUESA. Koncert
poprowadzi Robert Jankowski. Początek
o godz. 18:00

RECENZJE
KSIĄŻEK
Przedstawiane pozycje książkowe
dostępne są w Bibliotece Publicznej
w Kórniku

KULTURA

AKTUALNOŚCI

SKAUTOWY WSCHÓD SŁOŃCA
„JEDEN ŚWIAT – JEDNO PRZYRZECZENIE”

DLA DOROSŁYCH
JOSE FRECHES
„JEDWABNA CESARZOWA. CZ.III
UZURPATORKA”
W książce przedstawiono Chiny pod panowaniem dynastii Tang.
Kraj ten jest w religijnym
zamęcie, u progu utraty
swojego monopolu na
produkcje bezcennego
jedwabiu. Ambitna Wu
Zhao, oficjalna małżonka władcy, ma jeden
cel - zostać pierwszą w dziejach kobietą
-cesarzem. Legenda głosi, że na dnie
rzeki Luo spoczywają głazy z wyrytym na
nich proroctwem. Wedle niego Chinami
ma kiedyś władać kobieta. Wu Zhao
postanawia pomóc przeznaczeniu. To
oznacza usunięcie z drogi wszystkich
pretendentów, nawet własnych synów.
W walce o tron niebagatelną rolę odegrają dwie piękne kobiety: pracownica
przędzalni jedwabiu Nefrytowy Księżyc,
sprzedana jako rzekoma księżniczka
wysokiego rodu cesarzowi Chin oraz
chrześcijanka Umara, którą los rozdzielił
z ukochanym, buddystą Pięć Zakazów.
Niesłusznie posądzona o kradzież świętych relikwii, zostaje uwięziona przez
mnichów, nasłanych przez przywódcę
chińskiego buddyzmu. Ale dla prawdziwej miłości i ambicji nie istnieją żadne
przeszkody.MG
DLA DZIECI
LAUREN BROOKE
„HEARTLAND. TRUDNE DECYJE”
„Trudne decyzje”
to już czwarta powieść
z popularnego cyklu
Heartland, opowiadającego o schronisku dla
koni wtulonym między
wzgórza Wirginii, które jest przytuliskiem
nie tylko dla zwierząt.
Leczy się w nim blizny przeszłości, jakie
noszą źle traktowane konie, lecz także
ludzie znajdują w Heartlandzie ukojenie
i siłę do pokonywania życiowych przeciwności. Tak jak nastoletnia Amy, która
musi nie tylko poradzić sobie ze stratą
mamy, ale i opiekować się całym schroniskiem. KK
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W tym roku już po raz szósty, a po raz
czwarty w Błażejewku, Wielkopolski Oddział stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
zaprosił młodzież polonijną z całego świata na Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej
"Orle Gniazdo". Zlot odbywał się w dniach
12-21 lipca w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym
nad Jeziorem Bnińskim.

- poznawanie kraju, kontakt z rodzimą
kulturą, a także rekreacja i dobra zabawa.
Uczestnicy zlotu pracowali pod kierunkiem instruktorów w grupach warsztatowych: plastycznej, muzycznej, tanecznej,

W zlocie udział brało 200
osób z 22 krajów: Białorusi,
Czech, Estonii, Francji, Gruzji,
Holandii, Japonii, Litwy, Łotwy,
Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Rosji, Słowacji, Szwecji,
Ukrainy, Uzbekistanu, Węgier,
Włoch i Wielkiej Brytanii. Najliczniej reprezentowane są
środowiska polskie i polonijne
z Białorusi i Ukrainy.
Celem corocznych spotkań jest:
- przygotowanie młodzieży
do różnorakich form działania
na rzecz ruchu polonijnego,
- integracja i rozwój kontaktów młodzieży z różnych krajów, stworzenie
płaszczyzny
wzajemnego poznania się i porozumienia,
- wymiana doświadczeń dotyczących
programu i organizacji środowisk polskich
i polonijnych w różnych krajach,

teatralnej, krajoznawczej, dziennikarskiej i
liderów młodzieżowego ruchu polonijnego.
Dzięki warsztatom wielu "zlotowiczów"
odkryło w sobie ukryte talenty, które będą
rozwijać w przyszłości.
Poza zajęciami warsztatowymi uczestnicy zlotu brali udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, podczas których

Oratorium Bożego Miłosierdzia
W niedzielę 19 sierpnia o godz 20.00 w amfiteatrze przy
kościele w Borówcu będziemy mogli wysłuchać Oratorium
Bożego Miłosierdzia, a następnie występy przygotowane
przez artystów poznańskiego Teatru Muzycznego.

młodzież polonijna zapoznała się z historią i
zwiedzała wybrane zabytki Poznania i Wielkopolski. Uczestnicy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach sportowo-rekreacyjne,
spotkaniach integracyjnych i ogniskach na
terenie ośrodka oraz na Malcie.
Spotkania te sprzyjają nawiązywaniu kontaktów młodzieży z różnych
krajów i wymianie doświadczeń dotyczących
programów organizacji
młodzieżowych w środowiskach polskich i
polonijnych w krajach,
z których przyjechali
uczestnicy zlotu.
Na zakończenie
zorganizowano wielki
„show”, podczas którego
grupy twórcze w wesołej
atmosferze pomysłowo
zaprezentowały swoje
dokonania. Było więc
przedstawienie grupy
teatralnej, koncert chórzystów, krajoznawcze prezentacje i wystawa plastyczna. Najgoręcej oklaskiwano
kadrę, która na zakończenie w barwnych
strojach wystąpiła w układzie choreograficzno-wokalnym. Prezentacje kończące
zlot podziwiali także przewodnicząca RM
Irena Kaczmarek i burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Opr. MMB i ŁG

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę.
Pogotowie krawieckie.
tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30

Zagroda Kórnicka na Dożynkach 2007
Z okazji tegorocznych Dożynek orga-

do prezentacji produktów charaktery-

nizowanych w Gminie Kórnik w dniu 26

stycznych dla danej wsi. Szczegółowe

sierpnia 2007 we wsi Kamionki Stowarzyszenie ,,Aktywna Mościenica" organizuje
„Zagrodę Kórnicką”.
Zapraszamy sołectwa Gminy Kórnik

informacje udzielają telefonicznie:
Prezes Stowarzyszenia Przemysław
Sitek - 0-618776539 oraz

Serdecznie dziękuję
Pani Jolancie Ratajczak z Bnina
za okazaną pomoc
i uratowanie mi życia w dniu 22.06.07 r.
w godzinach rannych w Poznaniu.
Wdzięczna Jadwiga Budasz - Kórnik
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REKLAMY

KULTURA / REKLAMY

VI Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej
„Orle Gniazdo 2007” w Błażejewku

Komitet Organizacyjny Julia Bartkowiak - 0-604729151
Zgłoszenia można nadsyłać do dnia
22sierpnia na adres mailowy:

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

przemo@simnet.pl lub telefonicznie.

AUTO-MERC

USŁUGI ŚLUSARSKO - SPAWALNICZE
Płoty kute
Bramy samonośne
Balustrady
Pergole
Siatki ogrodzeniowe
Kraty itp.
Również ogrodzenia
drewniane

WypoŻyczalnia samochodów

TEL. KOM. 0692-241-023

Automatyka do bram!
nr 15/2007

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

nr 15/2007

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

50

Kórnik
ul. Średzka 17
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REKLAMA

REKLAMY

PRACOWNIA KRAWIECKA

A&A

* GARNITURY DAMSKIE
* KOSTIUMY
* SZYCIE MIAROWE
-spodnie, spódnice, bluzki
* GORSETY
SZYBKO - TANIO - FACHOWO
Zapraszamy!

TARTAK W BNINIE OFERUJE
WIĘŹBE DACHOWĄ I DREWNO KONSTRUKCYJNE
PODŁOGI I PARKIETY
DREWNO OPAŁOWE

• KOMPLEKSOWA USŁUGA MONTAZU I DORADZTWA
• PRZECIERAMY,IMPREGNUJEMY I SUSZYMY DREWNO

tel. (61) 817-10-17
kom. 0606-461-245
Szczytniki, ul. Jeziorna 9

Miejsce
na Twoją
reklamę

Bnin, ul. Jeziorna 17,
tel. (061) 898 02 89, fax (061) 898-02 06
e-mail: biuro@mcs.az.pl

KSIĘGARNIA SZKOLNA
PODRĘCZNIKI
ART. PAPIERNICZE - PLECAKI
LEKTURY - ATLASY
UL. TACZAKA 17, 61-819 POZNAŃ
TEL/FAX (061) 853-72-86

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

NOWOŚĆ - tipsy szklane

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
Promocja wakacyjna od 2 do 5 lipca - 1 min. - 60 gr
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
18

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
nr 15/2007

nr 15/2007
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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
w Kórniku
ul. Średzka 20,
Instytut Dendrologii
Tel. 0602 631 288
lub 061 28 28 760
Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1700
Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl
www.osz-kaczmarek.com.pl

SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE
I PRZEMYSŁOWE
AUTOMATYKA DO BRAM
• Gotówka do 50 tyś. bez poręczycieli
• Wypłata „od ręki”
• Super niskie oprocentowanie od

KÓRNIK
20

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

8,5%

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

Autoryzowany przedstawiciel SEA
DB SERVICE

Tel. (61) 814-31-21
Kom. 512-102-577
Kom. 509-928-671

nr 15/2007

Muzyka z
Kórnika gra
przez całe
lato

Kolejne koncerty
sobota, 18 sierpnia, godz. 17.00
Koncert zespołu Kwartet Aulos
w składzie
Dorota Karaniewicz-Biedny flet
Mariusz Dziedziniewicz obój
Krzysztof Mayer klarnet
Dariusz Rybacki fagot
Arboretum, polana przy zamku

niedziela, 19 sierpnia, godz. 17.00
Recital fortepianowy
Aleksandra Munterjana
Zamek w Kórniku
sobota, 25 sierpnia, godz. 17.00
KONCERT FINAŁOWY
Recital meksykańskiego
wirtuoza gitary Jorge Amarala
Zamek w Kórniku

KULTURA

REKLAMY

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

W sobotę 4 sierpnia „Muzyka z
Kórnika” rozbrzmiewała w gościnnych
komnatach Zamku.
Podczas sobotniego koncertu wysłuchaliśmy operę komiczną „ Bastion i
Bastienne” W.A. Mozarta, w wykonaniu
Nataszy S. Gawlik, Aniki Benkov i Cecyli
MacArthur.
Wykonawczynie – 13 letnie dziewczyny z Bostonu fantastycznie wykonały
utwór Mozarta.
Opera ta, to prawdziwa perełka
muzyczna zachwyca melodyjnością,
pięknem duetów oraz humorem akcji
dramatycznej, a przy tym zainteresuje młodych melomanów ( których nie
brakowało na tym koncercie ), jak i
wytrawnych znawców muzyki.
W niedzielny wieczór 5 sierpnia
ksiądz Proboszcz Jerzy Kędzierski oraz
dyrektor Festiwalu Tomasz Raczkiewicz
zaprosili wszystkich miłośników muzyki
na koncert muzyki średniowiecznej
MUSICA ANTIQUA. Był to niewątpliwie
koncert wyjątkowy - "festiwalowe połowinki". W gościnnych murach kórnickiej
kolegiaty rozbrzmiewały chorały gregoriańskie i kompozycje wielogłosowe w
wykonaniu zespołu Liquescentes oraz
dźwięki lutni. Jeden z najznamienitszych
polskich lutnistów Henryk Kasperczak
wykonał nie tylko utwory dawne, ale
także własne kompozycje. Jak zauważył
prowadzący koncert Tomasz Raczkiewicz była to znakomita okazja do tego,
by oderwać się od zgiełku codziennego życia i wsłuchać się w spokojne,
subtelne dźwięki muzyki - szczególnie
delikatne i niepowtarzalne dźwięki lutni.
Niedzielny koncert z pewnością dostarczył wielu wrażeń licznie zgromadzonej
publiczności.
Kolejne spotkanie z muzyką odbyło
się w niedzielę 12 sierpnia. Tym razem
w zamkowych komnatach zabrzmiały
żywe, skoczne melodie. A to za sprawą
zespołu Frank Prus Trio, którego członkowie wykonują utwory na akordeonie,
kontrabasie i instrumentach perkusyjnych. Bogaty repertuar grany na koncertach udowadnia, że opinia o skąpym
ludowym charakterze akordeonu zamienia się w fascynację jego brzmieniem i
podziw dla prezentowanego materiału.
Repertuar zespołu tworzą największe
utwory muzyki klasycznej, przeboje
muzyki rozrywkowej oraz jazzowej. Publiczność wysłuchała m. in. „Musette”
Giranda, „Marsza tureckiego” Mozarta,
„Czardasza” Montiego. Trio nagrodzono
gromkimi brawami.
RPG i BM

nr 15/2007
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Z myślą o wspieraniu niezależnych
inicjatyw społecznych, propagowaniu i
rozwijaniu obywatelskiego uczestnictwa
w życiu lokalnych środowisk w 1993 roku
powstało Centrum Wolontariatu w Warszawie. Od roku 1995 podobne placówki
rozpoczęły działalność w innych miastach
Polski, natomiast w Kórniku Centrum Wolontariatu działa od grudnia 2006 roku.
Powstanie Centrum Wolontariatu przy
Kórnickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” było naturalną odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ludzi tym
rodzajem działalności, jak również wynikiem
zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia jaki
stanowi pomoc wolontariuszy.
Centra Wolontariatu podobnie jak placówki tego typu na świecie prowadzą
działalność polegającą na
promowaniu bezinteresownej pomocy innym, szkoleniu
wolontariuszy i współpracujących z nimi organizacji.
Obecnie Centrum Wolontariatu Klaudynki skupia 23 wolontariuszy i 5 koordynatorów
pracy wolontarystycznej. W
najbliższym czasie planowane są bezpłatne szkolenia
dla wolontariuszy: „podstawy
pierwszej pomocy”, „masaż uwrażliwiający”
i podstawowe szkolenie wprowadzające w
tematykę pracy wolontarystycznej.
Ideę wolontariatu można najprościej
ująć jako bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych, które
dodatkowo wykracza poza więzi rodzinnokoleżeńsko-przyjacielskie.
Centra Wolontariatu ułatwiają nawiązywanie kontaktu wolontariuszy z instytucjami
i osobami oczekującymi ich pomocy, sprzyjają tworzeniu systemowych rozwiązań ułatwiających wkomponowanie wolontariatu w
codzienne życie jako zjawiska o niezmiernie
ważnym znaczeniu społecznym.
Organizacje zgłaszające się o pomoc
do Centrów Wolontariatu najczęściej poszukują osób chętnych do wykonywania
zajęć opiekuńczych.
W zależności od swoich własnych
zainteresowań, umiejętności i chęci, wolontariusze mogą zajmować się organizacją
czasu wolnego, udzielaniem porad specjalistycznych, pozyskiwaniem funduszy czy
pracami biurowymi, jak np. prowadzeniem
korespondencji, wpisywaniem danych do
komputera, księgowością.
		
Centra Wolontariatu kładą silny nacisk
na to, aby działania wolontariuszy cechowały się dobrą koordynacją, ukierunkowa-
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niem i zgodnością z potrzebami odbiorców.
Istotnym zadaniem spoczywającym na
Centrach Wolontariatu jest uczulanie społeczeństwa na potrzeby innych, kreowanie
postaw obywatelskiej odpowiedzialności i
poszanowania zasad demokracji.
Dzięki działalności Centrów Wolontariatu poprzez aktywność wolontariuszy
wpływamy między innymi na:
– rozwój lokalnych społeczności i więzi
lokalnych
– poszerzanie zakresu usług oferowanych przez organizacje pozarządowe i
instytucje państwowe
– podnoszenie jakości świadczonych
usług dzięki zaangażowaniu wolontariuszy
– zwiększenie kontroli społecznej instytucji działających w środowisku lokalnym
– kształtowanie postaw obywatelskiej
solidarności i współdziałania
– zdobywanie doświadczenia i wiedzy młodych
ludzi stających przed wyborem kierunków
studiów bądź aktywności zawodowej
– promocję działań organizacji pozarządowych i
instytucji publicznych.
Biuro Centrum Wolontariatu otwarte jest w każdy
piątek w godzinach od 16.00 do 19.00 w
siedzibie Klaudynki (Kórnik ul. Dworcowa
11). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 697 695 502 oraz mailem:
wolontariatkornik@op.pl. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych niesieniem
pomocy innym ludziom, a także tych którzy
takiej pomocy potrzebują. Zapraszamy
również organizacje i instytucje, które w
swoich działaniach korzystają z pracy wolontarystycznej.
(źródło: www.wolontariat.org.pl)
POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH
OPIEKUNÓW I RODZIN
Informujemy, iż od 1 sierpnia br
można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną w Siedzibie Kórnickiego
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka” ul. Dworcowa
11 (budynek SP1 Kórnik od strony boiska szkolnego). Psycholog mgr Anita
Wachowiak przyjmuje w poniedziałki
i środy w godz. od 16.30 do 18.30 po
wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr 697 695 502 (lub mailowo:
psychologklaudynki@op.pl). Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Stowarzyszenie „Klaudynka”

Gminny Rzecznik
Osób
Niepełnosprawnych

Z inicjatywy Kórnickiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” 1 sierpnia
br. powołano w Kórniku Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. W strukturze
organizacyjnej Urzędu Miejskiego jest to
samodzielne stanowisko podlegające bezpośrednio Burmistrzowi. Gminny Rzecznik Osób
Niepełnosprawnych zajmie się tworzeniem
i monitorowaniem programu poprawy życia
osób niepełnosprawnych w gminie Kórnik.
Wśród listy możliwych spraw do załatwienia
przez Rzecznika wymienić można m.in. pomoc
w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, w dostosowaniu
mieszkań i samochodów do potrzeb osób
niepełnosprawnych (poprzez udostępnienie
wniosków, informacje o ich wypełnianiu),
interwencje w instytucjach i organizacjach
działających na rzecz osób niepełnosprawnych, informowanie o programach celowych
realizowanych przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działanie w obronie osób niepełnosprawnych,
przeciwdziałanie dyskryminacji, popieranie
pod kątem osób niepełnosprawnych działań
administracji, występowanie z inicjatywą i
wnioskami oraz wydawanie opinii w sprawach
mających znaczenie w życiu osób niepełnosprawnych, informowanie o ulgach, prawach i
przywilejach osób niepełnosprawnych, a także
o organizacjach i instytucjach działających na
rzecz osób niepełnosprawnych. Do zakresu
podstawowych czynności Rzecznika należy
również m.in.
- przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
i wniosków osób niepełnosprawnych, ich
rodzin i opiekunów,
- wskazywanie trybu interwencyjnego
w przypadku naruszania praw osób niepełnosprawnych,
- monitorowanie przestrzegania praw
tychże osób,
- inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w powstawaniu aktów prawa lokalnego
dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych,
- współpraca z lokalnymi mediami dla
pełniejszego prezentowania potrzeb i problemów tego środowiska,
- wspieranie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych
- współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
- kształtowanie wolnego od stereotypów
wizerunku osób niepełnosprawnych,
- ewidencjonowanie obiektów użytku
publicznego przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych,
- monitorowanie spraw dowozu dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej do placówek
oświatowych,
- wspieranie i propagowanie ogólnopolskich akcji społecznych na rzecz osób
niepełnosprawnych,
- monitorowanie rozdziału środków
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budżetowych gminy na rzecz osób niepełnosprawnych,
- współpraca ze spółką Kombus w zakresie działań uwzględniających potrzeby
osób niepełnosprawnych.
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w swym działaniu będzie kierować się
Kartą Praw Osoby Niepełnosprawnej oraz
ONZ–owskimi Standardowymi Zasadami
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych. Istotą funkcjonowania Rzecznika jest
rzeczywista ochrona praw osób niepełnosprawnych, a sposób działania charakteryzuje dążność do wygaszania konfliktów,
szeroko pojęty kompromis, wyczucie potrzeb
środowiska i możliwości stron.
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przyjmuje w Kórniku przy ulicy
Poznańskiej 34 ( Ośrodek Zdrowia II piętro)
w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.30
do 15.30.. Numer telefonu i kontakt mailowy
Rzecznika zostanie podany we wrześniowym wydaniu „Kórniczanina” i na stronie
internetowej www.kornik.pl.

Skrzaty na
Bornholmie
21 czerwca Skrzaty wyruszyły w trzecią
po Paryżu oraz Skalnym Mieście w Czechach podróż, tym razem morską na Wyspę
Bornholm. Celem wyprawy było miasteczko
zabaw Joboland. Wczesnym Rankiem zaokrętowały się na promie Jantar wypływającym z portu w Kołobrzegu. W czasie rejsu
podziwiały otaczające je morze, zwiedziły
statek oraz specjalnie na zaproszenie kapitana promu weszły na mostek, mogły obserwować na radarze inne jednostki pływające,
zmierzyć głębokość morza oraz zatrąbić
syreną okrętową. Po wpłynięciu do portu
duński autokar przewiózł przedszkolaków

do miasteczka zabaw Joboland. Tam nasi
podróżnicy oddali się bez reszty wspaniałej
zabawie w szerokim asortymencie, jaki
oferuje to piękne urządzone miasteczko.
Skorzystały też z basenów z podgrzewaną
wodą oraz kompleksu zjeżdżalni wodnych.
Wielka Kraina Wspinaczek w ogrodzie zmusiła do dużego wysiłku, który zaowocował
zdobyciem szczytu tej ciekawej budowli.
Po takim osiągnięciu apetyt dopisywał a x
parkowej kawiarni można było podziwiając
piękna panoramę Parku. Niestety czas jest
nieubłagany i nadeszła pora powrotu na
prom. Wszyscy jak jeden mąż powiedzieli
„My tu jeszcze wrócimy”. Późnym wieczorem dopłynęliśmy do portu w Kołobrzegu i
udaliśmy się do hotelu. Następnego dnia
podczas spotkania z rodzicami opowiadania nie było końca.
Skrzaty

INFORMACJE
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Centrum Wolontariatu
„Klaudynki”

„Klaudynka”
w Jarosławcu
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i
Ruchową „Klaudynka” wzorem roku ubiegłego zorganizowało dla swoich podopiecznych
wyjazd na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy do Jarosławca. Przez dwa tygodnie
dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe niepełnosprawne z gminy Kórnik wraz z opiekunami
spędzali wakacje w ośrodku sanatoryjnym
„Panorama Morska”. Uczestnicy turnusu
korzystali z zajęć rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, a także z ciekawego programu
rekreacyjno-wypoczynkowego. Nie zabrakło
oczywiście morskich i słonecznych kąpieli
oraz spacerów brzegiem morza. Wyjazd do
Jarosławca był dla niektórych pierwszą okazją
pobytu nad Bałtykiem i spędzeniem wakacji
poza domem. Na długo pozostaną zatem w
pamięci wspomnienia z Jarosławca i cicha
nadzieja uczestników, że może kiedyś tu
jeszcze przyjadą. Pobyt trzydziestoosobowej
grupy w Pomorskim Centrum Rehabilitacji w
Jarosławcu był możliwy dzięki zrozumieniu i
pomocy finansowej wielu sponsorów, wśród
których znaleźli się: Urząd Miasta i Gminy w
Kórniku, Fundacja Zakłady Kórnickie, Fundacja Banku BZ WBK „Bank Dziecięcych
Uśmiechów”, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kórniku, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu, Bank Spółdzielczy w
Kórniku, TFP sp. zoo., Kancelaria Notarialna
Joanna Jaśkowiak, Wodociągi Kórnickie i
Usługi Komunalne WODKOM w Kórniku,
Firma Grześkowiak- Surówki, Motel-restauracja Nestor, „Pychota”- surówki Zgarda oraz
Jagrol- Pierzchno.
To piękne móc liczyć na innych - nikt
samotnie nie zniósłby życia
Dziękujemy
W imieniu uczestników i organizatora
Anetta Szarzyńska
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Półkolonie Klaudynki
Informujemy, iż II turnus półkolonii pod
hasłem „Spotkania Twórcze Klaudynki”
odbędzie się w terminie od 21.08 do

25.08.2007 Zainteresowanych serdecznie
zapraszamy.
Stowarzyszenie Klaudynka

Plastyczne

zajęcia w bnińskiej
bibliotece
Najmłodsi czytelnicy Filii Biblioteki
Publicznej w Bninie chętnie korzystają
w okresie wakacyjnym z zajęć plastycznych. Odbywają się one w każdą
środę i czwartek w godz. od 9.30 do
11.00 aż do końca sierpnia. Zazwyczaj
bierze w nich udział ponad 10 dzieci w
wieku 6-12 lat. Czasami najmłodszym
pomaga oprócz pań bibliotekarek pani
Katarzyna Skałecka-Braska. Uczestnicy
wykonywali już maski, prace z modeliny,
masy solnej, korale i wszelkie ozdoby
z koralików, orgiami. Nam udało się
zobaczyć jak powstają obrazkowe książeczki. BM

Poszukiwany dom dla małego kotka.
Osoby, które chcą zaopiekować się
maluchem proszone o kontakt
z nr tel. 887940115
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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)

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

AUTO - CZĘŚCI
NOWO OTWARTY SKLEP Z CZĘŚCIAMI MOTORYZACYJNYMI
SZEROKA OFERTA, CENY KONKURENCYJNE
ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. 800-1800, SOBOTA 900-1400
KÓRNIK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
TEL. 0694 340 529, 061 8171 725

P.H.U. MOTOOIL

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
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PROFESJONALNE Zdjęcia na każdą okazję
śluby / komunie / inne ceremonie / reportaż
Tel. 504 045 075 / www.fotokornik.pl / mail: info@fotkornik.pl

CZAS PROMOCJI OGRAN
 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

Jechali na „podwójnym gazie”
W okresie od 17 lipca do 13 sierpnia policjanci
zatrzymali 6 osób, które kierowały samochodami lub pojazdami jednośladowymi po spożyciu
alkoholu.
Pierwszego kierowcę jadącego na „podwójnym gazie” zatrzymali 21 lipca funkcjonariusze
Komisariatu Autostradowego Policji w Poznaniu w Skrzynkach. Kierujący samochodem
suzuki miał we krwi 0,47 mg/dm3 alkoholu.
Kolejnymi złapanymi na gorącym uczynku
okazali się rowerzyści. Jednego z nich policjanci z Oddziału Prewencji Policji KWP w
Poznaniu zatrzymali 27 lipca w Biernatkach.
Mężczyzna miał 0,25 mg/dm3 alkoholu we
krwi. Następnych dwóch wpadło 7 sierpnia
w Kórniku. Obaj rowerzyści byli w stanie
nietrzeźwości a we krwi wykryto ponad 0,90
mg/dm3.

Kradzieże
W okresie od 17 lipca do 13 sierpnia na terenie
gminy Kórnik dokonano 13 kradzieży.

10 sierpnia funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Kórniku dokonali zatrzymania na drodze nr
434 w kierunku Śrem kierowcy mercedesa, u
którego badanie wykazało obecność
0,84 mg/dm3 alkoholu we krwi. Następnego
dnia w ręce policjantów wpadł w Kórniku
kierujący motorowerem, który znajdował się
w stanie nietrzeźwości i miał 0,51 mg/dm3
alkoholu we krwi.

• 18 lipca Komisariat Policji w Kórniku został
powiadomiony przez mieszkankę Poznania
o kradzieży w miejscowości Mościenica
samochodu osobowego marki VW Polo o
wartości 23 000 zł.
• 19 lipca mieszkanka Poznania zgłosiła kradzież w Robakowie samochodu
osobowego marki VW Bora o wartości
20 000 zł.

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO
STRAŻY MIEJSKIEJ

lis. Strażnicy udali się pod wskazane miejsce,
wezwali weterynarza w celu potwierdzenia choroby zwierzęcia. Lisem zajął się weterynarz.
Zaopiekowali się szczeniakami
23 lipca w Kórniku, strażnicy zajęli się 10 małymi
szczeniakami, które następnie przewieziono
do schroniska.
Przewieźli bociana do ZOO
30 lipca mieszkaniec Skrzynek powiadomił SM
o rannym bocianie leżącym na polu. Po zlokalizowaniu ptaka i oględzinach weterynaryjnych,
rannego boćka przewieziono do poznańskiego
ZOO.
Ukarali za zaśmiecanie
31 lipca strażnicy wypisali mandat mieszkańcowi Gostynia, który w Kórniku zaśmiecał miejsce
publiczne. Delikwent swoje odpady usunął.
Tego samego dnia ukarano również za śmiecenie w miejscu niedozwolonym mandatem
mieszkankę Środy Wlkp.
Interweniowali w Robakowie
2 sierpnia SM po otrzymaniu zgłoszenia o
podejrzanie zachowującej się młodzieży
przy Gimnazjum w Robakowie, w godzinach wieczornych opatrolowała teren
szkoły i boiska. Strażnicy nie stwierdzili
wówczas nic podejrzanego. Do kolejnej interwencji na tym terenie doszło następnego
dnia. Wówczas wylegitymowano 12 osób.
Byli to mieszkańcy Robakowa, Gądek,
Borówca.

Wręczyli mandat
za brak szczepień psa
3 sierpnia w Kórniku, strażnicy interweniowali w
sprawie braku nadzoru nad psem. Właścicielka
psa nie tylko nie potrafiła utrzymać czworonoga na smyczy, ale także nie przedstawiła
dokumentów poświadczających, że jej pies jest
szczepiony. Za brak szczepień została ukarana
mandatem.
Zajęli się „śmierdzącą” sprawą
8 sierpnia strażnicy interweniowali w związku
z nieprzyjemnym zapachem roznoszącym się
nad Kórnikiem i jego okolicą. Po zlokalizowaniu
miejsca, z którego wydobywał się brzydki zapach, stwierdzeniu, że jego przyczyną jest kurzy
obornik na polu i ustaleniu właściciela gospodarstwa, z którego on pochodzi, zobowiązano
sprawcę do zaorania obornika. Mężczyzna
zrobił to natychmiastowo.
Interweniowali w sprawie spalania śmieci
9 sierpnia patrol interweniował w Kamionkach w
związku ze zgłoszeniem dotyczącym spalania
tworzyw sztucznych. Na miejscu strażnicy nie
potwierdzili spalania szkodliwych substancji. W
beczce spalano stare dokumenty i gazety.
Sprawdzili uszkodzenie drogi
10 sierpnia strażnicy po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu drogi na ulicy Mostowej w
Szczytnikach udali się pod wskazane miejsce.
Wyrwę w jezdni powstałą najprawdopodobniej
na wskutek ulewy zabezpieczono. Opr. BM

Kronika kryminalna

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 15/2007

Zgłosiła zaginięcie syna
19 lipca mieszkanka Szczytnik zgłosiła zaginięcie jej 16-letniego syna. Chłopak jeszcze w
tym samym dniu odnalazł się.

Próbowali ukarać za brak umowy
17 lipca w Skrzynkach strażnicy podczas kontroli
umów za wywóz nieczystości próbowali ukarać
mandatem mieszkańca za brak dokumentów
świadczących o legalnym opróżnianiu śmieci,
ale mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu. W
takim przypadku sprawa trafi do sądu.
Wręczyli mandat niesfornemu
właścicielowi psa
18 lipca w Bninie patrol SM wręczył mandat właścicielowi psa za brak nadzoru nad zwierzęciem
i stwarzanie przy tym sytuacji niebezpiecznych
dla innych osób.
Ukarali za złe parkowanie
W okresie od 17 lipca do 11 sierpnia strażnicy
ukarali mandatami za nieprawidłowe parkowanie 21 kierowców. Byli to mieszkańcy
Kórnika, Kamionek, Biernatek, Poznania,
Środy Wlkp., Mikuszewa, Wronek, Kijewa,
Tulec, Puszczykowa. Osoby te pozostawiały
samochody w Kórniku zwykle pod znakami zakazu postoju lub zatrzymywania się, blokowały
wyjazd innym pojazdom, a także parkowały
„pod prąd”.
Interweniowali w sprawie lisa
19 lipca SM przyjęła zgłoszenie, w którym
poinformowano, że w Kamionkach na jednej z
posesji znajduje się podejrzanie zachowujący
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Wpadli w ręce policji
25 i 26 lipca funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku zatrzymali dwóch mężczyzn,
których podejrzewano o pobicie mieszkańca
Łękna.
Wybili szyby w gimnazjum
3 sierpnia kórniccy policjanci zostali powiadomieni przez dyrekcję Gimnazjum w Robakowie
o wybiciu szyb w placówce przez nieznanych
sprawców. Szkoła poniosła straty wysokości
3 tysięcy złotych.
Koparka zatamowała ruch
9 sierpnia przed godz. 19.00 na drodze krajowej nr 11 w Gądkach przewróciła się koparka.
Podczas podnoszenia maszyny wstrzymano
ruch samochodowy w obu kierunkach. Policjanci kierowali ruch objazdami. Ruch wznowiono pół godziny później.

INFORMACJE

REKLAMY
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• 21 lipca mieszkaniec Poznania zgłosił
włamanie w miejscowości Szczytniki do
baraku, skąd dokonano kradzieży narzędzi
budowlanych o wartości 1400 zł. W tym
samym dniu mieszkanka Błażejewa powiadomiła kórnicką policję o włamaniu do domu
mieszkalnego i kradzieży z niego sprzętu
RTV i pieniędzy o ogólnej wartości 19.200
zł. Także tego dnia zgłoszono kradzież z
działki w Trzykonnych Młynach elektronarzędzi o wartości 5900 zł oraz kradzież w
Borówcu z budynku kanalizacji deszczowej
wykonanej z miedzi o wartości 2000 zł.
• 24 lipca mieszkaniec Lubonia powiadomił o kradzieży w miejscowości Biernatki
samochodu osobowego marki VW Golf o
wartości 50 000 zł.
• 30 lipca mieszkaniec Gądek zgłosił kradzież samochodu marki VW LT o wartości
40 000 zł.
• 5 sierpnia mieszkanka Kórnika zgłosiła
kradzież w Kórniku wózka dziecięcego o
wartości 1800 zł. W tym samym dniu Komisariat Policji w Kórniku został powiadomiony przez mieszkańca Kórnika o kradzieży
w miejscowości Kórnik samochodu marki
renault scenic o wartości 59 900 zł.
• 6 sierpnia mieszkaniec Dębca zgłosił kradzież w miejscowości Biernatki metalowych
elementów o wartości 1910 zł.
• 8 sierpnia mieszkaniec Pyzdr powiadomił miejscowy komisariat o kradzieży w
miejscowości Szczytniki cegły ozdobnej
o wartości 1500 zł. W tym samym dniu
mieszkaniec Poznania zgłosił kradzież w
miejscowości Borówiec zagęszczarki do
gruntu o wartości 25 000 zł.
Opr. BM
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1.Majer Sebastian ur. w Poznaniu zam.
Skrzynki
2.Jasiak Pola ur. w Środzie Wlkp. zam .
Kromolice
3.Szuniewicz Wiktoria ur. w Poznaniu
zam. Kórnik
4.Zajączkowska Livia ur. w Poznaniu
zam. Kórnik
5.Wesołowska Katarzyna ur. w Śremie
zam. Robakowo
6.Reformat Dawid ur.w Śremie zam.
Kórnik
7.Sikorski Mikołaj ur. w Poznaniu zam.
Kórnik
8.Dering Antoni ur. w Poznaniu zam.
Kórnik
9.Kosierb Kacper ur.w Środzie Wlkp. zam.
Kromolice
10.Gogółka Stanisław ur.w Poznaniu
zam. Koninko
11.Gorwa Izabella ur.w Poznaniu zam.
Kórnik
12.Gawron Amelia ur.w Poznaniu zam.
Borówiec
13.Pilarz Michał ur.w Poznaniu zam.
Szczytniki

STRAŻACY W AKCJI
Kórniccy strażacy uczestniczyli w kolejnych akcjach.
17 lipca gasili pożar zboża w miejscowości
Niesłabin – gm. Śrem.
17 lipca gasili pojemnik na odpady w Robakowie koło szkoły. Przyczyna pożaru było
podpalenie.
18 lipca cięli przewrócone drzewo na ulicy
Browarnej w Kórniku.
22 lipca zabezpieczali miejsce wypadku
autobusu na trasie A 2.
24 lipca zabezpieczali miejsce lądowania
helikoptera w Błażejewie.
25 lipca usuwali plamę oleju w Dziećmierowie w firmie Tektury Faliste.
26 lipca zabezpieczali miejsce wypadku w
Skrzynkach, gdzie motocyklista uderzył w
autobus i poniósł śmierć.
Najbliżsi pożegnali zmarłych w miesiącu maju 2007 r.
1.Tomaszewski Jerzy lat 64 z Żernik
2.Jankowiak Mirosława lat 64 ze Szczytnik
3.Peda Juliusz lat 28 z Kórnika
4.Jankowski Ryszard lat 55 z Runowa
5.Piasecka Eugenia lat 76 z Prusinowa

27 lipca ucięli gałąź, która zagrażała przechodniom koło Zamku.
3 sierpnia zabezpieczali miejsce wypadku
w miejscowości Konarskie, gdzie na skrzyżowaniu zderzyły się samochody.
3 sierpnia gasili pożar słomy w miejscowości Dachowa.
4 sierpnia zabezpieczali misce wypadku
w Gądkch. Awionetka nie zmieściła się na
pasie lądowiska i zsunęła się do rowu.
4 sierpnia strażacy zabezpieczali misce
lądowania śmigłowca na ulicy 20 Października w Kórniku.
8 sierpnia gasili pożar w SKR w Bninie, który powstał na skutek wypalania śmierci.
10 sierpnia Pompowali wodę w Biernatkach.
11 sierpnia zabezpieczali miejsce wypadku
w Skrzynkach.
Oprac. Robert Wrzesiński

Rodzina
poszukuje mieszkania
do wynajęcia.
Tel.: 663 304 369

61 lat
minęło

Stanisław Mikołajczyk

Informujemy, iż realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości
Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie
Kórnik” finansowanego w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10% z budżetu państwa przebiega prawidłowo. Zgodnie z harmonogramem wszystkie prace zaplanowane na czerwiec i lipiec zostały właściwie i
terminowo wykonane, co daje nam podstawę do złożenia kolejnego wniosku o zwrot

Dom Ludowy im. Jana Wójkiewicza w
Błażejewie wybudowany został krótko przed II
wojną światową. Jednak dopiero po wojnie, 15
sierpnia 1946roku został otwarty przez byłego
premiera Emigracyjnego Rządu Londyńskiego,
wicepremiera powojennego Rządu Tymczasowego, zasłużonego działacza Ruchu Ludowego
– Stanisława Mikołajczyka.
Uroczystość otwarcia odbyła się podczas
Powiatowych Dożynek. Niedługo potem,
ostrzeżony przez przyjaciół Mikołajczyk uciekł z
kraju, ratując swoje życie przed narastającą falą
represji ze strony reżimu komunistycznego.
Zmarł w USA nie doczekawszy prawdziwie
Wolnej Polski. W przeddzień rocznicy, Sołtys
z Radą złożyli kwiaty oraz zapalili znicz pod
tablicą upamiętniającą pobyt Stanisława Mikołajczyka w Błażejewie.
J.Sz.
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STRAŻACKI

OBÓZ
SZKOLENIOWOWYPOCZYNKOWY
BISSENDORF – 2007
Na apel - FREIWILLIGE FEUERWEHRJUGENDFEURWEHR BISSENDORFSCHERENBOSTEL - odpowiednika
naszej Ochotniczej Straży Pożarnej
i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
w sprawie nawiązania kontaktu,
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Kórniku wyraził
zgodę na podjęcie tego apelu. Przygotowania do tego wyjazdu trwały
prawie pół roku, ale w końcu dnia
21lipca br. doszło do realizacji tegoż
przedsięwzięcia .
Dzieci i młodzież naszej gminy
należące do Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w dniach 21-28 lipca
br. pojechała na strażacki obóz– w
sumie wyjechało 15 członków MDP
z Czmonia, Kamionek, Kórnika,
Radzewa oraz Szczytnik wraz z 5
opiekunami.
Obóz odbywał się w Bissendorfie- Wietze w gminie Wedemark około 29 km na
północ od Hanoweru.
Mimo perypetii z autokarem po godzinnym opóźnieniu wyruszyliśmy w drogę.

Turniej
piłkarski
Radni Janusz Wojtuś i Andrzej Surdyk wraz z radami sołeckimi Robakowa
Osiedle, Robakowa Wsi, Dachowej i
Gądek zorganizowali turniej piłkarski.
14 sierpnia blisko 120 piłkarzy rywalizowało na obiektach sportowych Gimnazjum
w Robakowie.

poniesionych nakładów. Od końca maja do końca lipca br. położone zostało 5,9 km
sieci wodociągowej w Czmońcu, Trzykolnych Młynach i Radzewie. W kolejnych
miesiącach będą kontynuowane prace polegające na płukaniu i dezynfekowaniu
sieci, odtwarzaniu nawierzchni oraz oznakowaniu terenu.
Drugi złożony przez Gminę wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku
z Projektem został pozytywnie rozpatrzony przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki
i na jego podstawie otrzymaliśmy na początku sierpnia kwotę 148.866,05 PLN ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – czyli refundację 75%
poniesionych do końca czerwca br. nakładów na tę inwestycję.
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Do Bissendorfu zajechaliśmy o godz.
14:30, gdzie zostaliśmy miło przywitani
przez organizatorów.
Podczas trwania obozu młodzież poznawała inną kulturę, ludzi i oba kraje
zrzeszone we wspólnej Europie. Między
obozowiczami w ogóle nie było bariery
językowej – porozumiewali się w języku niemieckim, angielskim a jak to nie wystarczyło
to na migi, a mimo iż mieliśmy naszego
tłumacza to młodzież dawała sobie sama
doskonale radę. Uczestniczyliśmy w zwiedzaniu ich straży – gdzie nasza młodzież
była zadziwiona czystością w strażnicach i

dbaniem o umundurowanie i sprzęt p- poż.
Na wycieczkach rowerowych zwiedziliśmy
niemal cały Bissendorf wzdłuż i wszerz. W
DORFRALLEY czyli WIOSKOWYM RAJDZIE pieszym przez Bissendorf. Po drodze
odpowiadaliśmy na 25 pytań związanych z
miejscami zwiedzonymi, dotyczące historii

Bissendorfu.
Również byliśmy na całodziennej
wycieczce po Hanowerze – gdzie zwiedzaliśmy miasto oraz przebywaliśmy na
basenie.
W środku trwania obozy odwiedzili
nas goście: burmistrz, przedstawiciele
straży, starostwa z Hanoweru oraz
niemieccy rodzice. Podczas odwiedzin
– zademonstrowaliśmy wspólną sztafetę wężową z młodzieżą niemiecką. Ale
najwięcej braw otrzymali nasi druhowie
za pokazową musztrę, którą prowadzi
jeden z naszych opiekunów dh. Sławomir
Sobolewski.
W piątek tj. 27 lipca na obozie
zdarzyła się miła niespodzianka niemieccy opiekunowie podczas
śniadania wnieśli tort urodzinowy
dla naszej druhny Anity Rozmiarek,
która właśnie tego dnia obchodziła
urodziny, a i również nasi opiekunowie i młodzież zafundowała jubilatce prezenty. Wieczorem wszyscy
zostaliśmy zaproszeni na wspólną
dyskotekę – gdzie urodzinowych
szaleństw nie było końca. Jubilatka
od każdego polskiego uczestnika
obozu musiała na tyłek przyjąć tyle
pasów ile ukończyła lat.
Nasz wyjazd doszedł do skutku
dzięki zarządowi oraz Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży – Warszawa oraz
Starostwu Powiatowemu.
W przyszłym roku my ich będziemy
gościć na ziemi kórnickiej.
Opisała
Ewa Sieroń – opiekun grupy

W kategorii wiekowej 9-12 lat triumfowali przedstawiciele Szczodrzykowa. Drugie
miejsce zajęli młodzi piłkarze z Bnina, a
trzecie z Robakowa.
Aż 5 drużyn rywalizowało w kategorii
13-16 lat. Po zaciętym meczu finałowym,
który rozstrzygnął się dopiero w rzutach
karnych zwyciężyli gospodarze z Robakowa. Drugie miejsce przypadło piłkarzom
ze Szczodrzykowa. Kolejne miejsca zajęły
drużyny: Szczytniki, Bnin i Czmoń. Królem
strzelców został Bartosz Włodarczyk ze
Szczytnik.

Nagrody, którymi były puchary, statuetki i piłki
wręczała przewodnicząca RM Irena Kaczmarek i
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Organizatorzy zadbali o kiełbaski z grilla i napoje dla zawodników.
Zorganizowano także konkurencje dodatkowe:
rzut lotką oraz piłka do kosza.
W organizacji turnieju pomogli sponsorzy prywatni:
CZPM Robakowo
Stanisław Szczęsny z Robakowa
Szaja Ogrodnictwo Dachowa
Firma Scoland
Orp. ŁG

SPORT

INFORMACJE

W naszym gronie powitaliśmy
„milusińskich” urodzonych w mieiącu maju 2007 r.

Dwie najlepsze drużyny w kategorii 9-12 lat
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- wykonanie projektów wszyskich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowl.,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam bezpłatne konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

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

Wymagania:
• komunikatywność • wykształcenie min.
średnie, • prawo jazdy • dyspozycyjność
Oferty prosimy kierować na adres:
Future Fabryka Mebli, 63-020 Zaniemyśl, Łękno 8A,
lub e-mail: future.zamowienia@neostrada.pl

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

układanie kostki poz-bruk
układanie kamienia naturalnego

tel. 609 713 811
602 769 161

Future Building Company
Zaniemyśl
Zatrudni:

- murarzy
- pomocników murarzy
- elektryków
- hydraulików

KANCELARIA
Finansowa

STONE-CENTRUM

tel. 664 001 556
Potrzebny pracownik
do magazynu
z prawem jazdy kat. B
oraz pracownica do biura
ze znajomością
Windows i Subiekt.
Oferty składać na adres:
„SELECTA”- ROBAKOWO
ul. Polna 42, 62-023 Gądki

PUNKT SPRZEDAŻY
KÓRNIK PLAC GS, UL. ŚREDZKA 17, TEL. 0604 275 135

Godz. otwarcia:

pn, wt, czw, pt 900-1700
środa 1200-1900, sob 900-1300

tel. 061 980 171, 607 786 551

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

* Poszukuję pracowników ochrony z licencją I lub II stopnia lub bez. Tel. 500 09 54 70
* Oddam małe kotki 5 sztuk. Tel. 061 8170 010, ul Parkowa 19
* Duży oleander (2,5 m) sprzedam. Tel. 506 158 969
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, gramofon, płyty 78 obr, skrzypce, militaria, starocie. Tel. 0601 308 880
* Oddam w dobre ręce owczarka niemieckiego (suczka) 3 letnia, zadbana. Tel. 790 243 931
* Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Bninie, bardzo ładne z możliwością dokupienia garażu. Tel. 601 578 180
* Kupię dom lub działkę pod zabudowę w Kórniku-Bninie lub okolicy. Tel. 509-949-717
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu. Tel. 061 8171 652 (dzwonić wieczorem)
* Emeryta, rencistę zatrudnię do sprzedaży oraz drobnych prac budowlanych. Tel. 696 495 237
* Sprzedam Seata Ibizę 1,2; 1993, brązowy met., el. szyby; c. zamek, 5 drzwi. 2.200 zł. Tel. 061 8171 088, 694 508 224
* Sprzedam konstrukcję wiaty 9x8 m metalową, drzwi garażowe uchylne (elektryczne) 3,50x2,70. Tel. 061 898 06 06
* Sprzedam ROVER MG-ZR 1.4, 16V, 2000 r. przebieg 65.000 km. Tel. 508 191 206
* Przyjmę do pracy dorywczo do ogrodu - Bnin. Tel. 790 243 931
* Pracująca, niepaląca para wynajmie mieszkanie (1-2 pokoje) w Kórniku. Kontakt: Kuba 506-391-294
* Zatrudnię stolarzy i murarzy. Tel. 0600 952 369
* Poszukuję opiekunki do dziecka z prawem jazdy. Tel. 601 749 784
* Poszukuję opiekunki do dziecka (1,5 roku) w Kórniku. Tel. 601 54 03 54
* Sprzedam 2 opony nowe 13 - 100 zł/szt. - 4 opony używane zimowe 13 - 50 zł/szt. - 1 obręcz 13 - 50 zł. Tel. 061 8170 167
* Sprzedam meble i inne drobne rzeczy domowe. Tel. 061 8171 807
* Poszukuję mieszkania 2-pokojowego w TBS w Kórniku. Tel. 061 817 19 71 w godz 19.00-20.00
* Kupię lub wynajmę lokal na sklep do 30 m2 w Kórniku - centrum. Tel. 696 077 774
* Firma zatrudni emeryta lub rencistę II grupy na stanowisko stróża - Kórnik i okolice. Zgłoszenia: tel. 061 8170 352
* Przyjmę krawcową i chałupniczki. Tel 061 817 10 17, kom. 606 461 245
* Oddam w wynajem dom wolnostojący (ok. 100 m2) na działalność biurową, gospodarczą. Stan bardzo dobry. Tel. 8171 858, 0692 551 592
* Przyjmę ziemię. Każdą ilość. Tel. 501 167 122
* Szukam z kórnika bądź okolic osobę znającą biegle niemiecki. Więcej inf.pod nr.790243931
* Zaopiekuję się dzieckiem lub posprzątam mieszkanie. Tel. 515 444 604
* Wykonam drobne prace budowlane. Tel. 0607 573 303
* Studentka filologii angielskiej udzieli korepetycji na każdym poziomie włącznie z konwersacjami. Tel. 503 981 063
* Zatrudnię na stałe ekspedientkę – sklep spożywczy – Jeziory Wielkie. Tel. 501 028 714
* Oddam w wynajem lokal na działalność gospodarczą 32m² z mediami. Bnin. Tel. 061 817 17 76

2007

Oferty pisemne prosimy przesyłać na adres:
FUTURE BUILDING COMPANY - ZANIEMYŚL
Łękno 8A, 63-020 Zaniemyśl, tel. 061 28 57 922
lub e-mail: aaa.a@onet.eu
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PARAPETY, BLATY

Kupię działkę rolną
o pow. 10 ha
w miejscowości
Mieczewo

Zatrudnimy młodych, dynamicznych

PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

NAGROBKI

OGŁOSZENIA / REKLAMY

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

Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

INSTALACJA
co-wod-kan i gaz
oczyszczalnie
przydomowe
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Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm

Ilość edycji ogłoszenia
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zatrudni solidnych

Future
Fabryka Mebli sp. z o.o.
zatrudni

pracowników
magazynowych

- tapicerów
- stolarzy
- pomocników tapicerów
- pomocników stolarzy
Oferujemy pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
na rynku, zatrudnienie na umowę o pracę i wynagrodzenie akordowe
Oferty pisemne prosimy kierować na adres fabryki:
63-020 Zaniemyśl, Łękno 8A

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Zgłoszenia telefoniczne
061 63 31 900
lub osobiste
ul. Koninko, Drukarska 61

Grzegorz Kowalski

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

Autostrada Eksploatacja S.A., spółka powołana do eksploatacji i poboru opłat na autostradzie A2, poszukuje
kandydatów na stanowisko:
KASJER
(praca w Punkcie Poboru Opłat w Nagradowicach gmina Kleszczewo)
Wymagania:
• wykształcenie minimum zasadnicze – zawodowe, mile widziane wykształcenie średnie,
• mile widziane doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta,
• atutem będzie doświadczenie w pracy związanej z obsługą kasy fiskalnej,
• dokładność, sumienność
• komunikatywność, kultura osobista oraz duża motywacja do pracy.

KOŚCIUSZKO I RAJKOWSKI
TUŻ ZA PODIUM
W MISTRZOSTWACH
POLSKI NA TORZE
Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie torowym rozegranej w
Szczecinie, doskonale zaprezentowała się
młodziutka ekipa Kórnickiego Limaro, która w
klasyfikacji klubowej zajęła szóste miejsce, a
w dwóch przypadkach zawodnicy byli o krok
od zdobycia medalu. Pierwszego dnia Startował tylko Michał Kościuszko w swojej koronnej
konkurencji na 500m i zajął bardzo dobre, lecz
najgorsze dla sportowca czwarte miejsce.
Wynik Michała to 36.029 sek. był gorszy
od brązowego medalu zaledwie o 0,15 sek.
Warto dodać, że w tym roku był najwyższy
poziom w historii Olimpiady torowej, a zwycięzca Paweł Laskowski ze Społem Łódź pobił
Rekord Polski. Drugą konkurencją pierwszego
dnia był wyścig na 200m ze startu lotnego,

czterdziestu zawodników. Niestety Mateusz
pozbawiany już tego dnia pomocy ze strony
swojej drużyny nie zdołał utrzymać drugiej
pozycji w wyścigu, ale i tak w takiej obsadzie
pojechał rewelacyjnie, gdyż zajął na etapie,
na którym do mety niczym w Tour de France,
zawodnicy przyjeżdżali pojedynczo doskonałe piąte miejsce. W klasyfikacji generalnej
wyścigu zajął również piąte
miejsce, tracąc do podium
zaledwie 3 sekundy, co jest
chyba jego największym sukcesem na Francuskich szosach. Mateusz zajął jeszcze
trzecie miejsce w klasyfikacji
punktowej wyścigu. Wyniki
z ostatniego okresu spowodowały, że Kórniczanin
został powołany do szerokiej
kadry Narodowej szykującej
się Igrzysk Olimpijskich w
Pekinie oraz do Mistrzostw
Świata kolarskiej elity, które
odbędą się we wrześniu w
Stuttgarcie. W tym roku miałby po raz pierwszy możliwość
Mateusz Taciak na finiszu konfrontacji z najlepszymi
kolarzami świata, min ze zwyzwyciężył (patrz zdjęcie). Po tym etapie cięzcami takich imprez, jak Tour de France,
wyszedł na pozycje wicelidera i utrzymywał czy Giro de Italia. W oczekiwaniu na dalsze
ją aż do ostatniego, najtrudniejszego szó- sukcesy pozostaje Mateuszowi życzyć tylko
stego etapu, na którym wycofało się ponad powodzenia. HS
co jest jednocześnie eliminacją do sprintu.
Żałować należy, że za tą konkurencję nie są
przyznawane medale, gdyż drugie miejsce
wśród sprinterów zajął właśnie Kościuszko
z doskonałym czasem 11.852 sek. ulegając
minimalnie właśnie wspomnianemu już Laskowskiemu. Michał awansował tym samym
do ¼ finału sprintu, ale w konfrontacji z dużo
bardziej doświadczonym zawodnikiem z Nysy,
Makselem, uległ do tego stopnia minimalnie,
że komisja sędziowska musiała odtwarzać
wielokrotnie fotokomórkę. Michał ostatecznie
w konkurencji sprintu zajął siódme miejsce.
Równie blisko zdobycia medalu był inny zawodnik Limaro, Kacper Rajkowski w wyścigu
punktowym. Losy w tej konkurencji ważyły
się do ostatniego finiszu, na którym właśnie
Kacper Rajkowski zajął drugie miejsce,
minimalnie przegrywając o błysk szprychy
z późniejszym srebrnym medalistą. Gdyby
Kacprowi udało się zwyciężyć na tym finiszu
zdobyłby on brązowy medal, a tak musiał się
zadowolić w końcowym rozrachunku piątym
miejscem. W tym samym wyścigu bardzo

dobrze radził sobie również Daniel Adamski,
który mimo defektu zajął czternaste miejsce.
W całych zawodach nasi zawodnicy spisywali
się bardzo dobrze, bijąc za każdym razem
rekordy życiowe, co było efektem dobrego
przygotowania do imprezy. Podczas konkurencji w drużynowym sprincie olimpijskim
zawodnicy w składzie, Adamski, Kościuszko,
Rajkowski zajęli doskonałe szóste miejsce. W
wyścigu drużynowym na 3000m zajęli dziewiąte miejsce w składzie Adamski, Rajkowski,
Duraj Przemysław i Piasecki Adam i tracąc
do piątego miejsca niecałe dwie sekundy. W
ostatniej konkurencji Szczecińskiej Olimpiady,
w wyścigu amerykańskim parami Kościuszko
i Rajkowski zajęli siódme, a Adamski z Piaseckim dziewiąte miejsce. Biorąc pod uwagę
to, że poza Michałem Kościuszką, pozostała
czwórka naszych zawodników pozostaje
jeszcze na przyszły rok w tej samej kategorii
wiekowej, możemy być chyba spokojni o to,
iż w przyszłym roku nasi zawodnicy wrócą z
Olimpiady Młodzieży z medalami, czego im
serdecznie życzymy. HS

AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

Firma oferuje:
• Dobre warunki zatrudnienia – praca na pełen etat na podstawie umowy o pracę
• Pełen pakiet socjalny ( wczasy pod gruszą, bony świąteczne, opieka medyczna)
• Profesjonalne szkolenia i możliwość rozwoju
• Pracę w firmie z dużą przyszłością

Juz niedługo kolejny sezon Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej organizowanej przez OSiR KÓRNIK
Dziś prezentujemy, jak przedstawiała się tabela sezonu wiosennego 2007
TABELA I LIGA

Pisemne oferty (cv i list motywacyjny) wraz ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów
zatrudnienia prosimy przekazać ogłoszenia na adres:

Miejsce

Drużyna

Ilość meczy

Punkty

I
II
III

BNIN I
REANIMACJA
NIESŁABIN

8
8
8

21
18
13

Miejsce

Drużyna

Ilość meczy

Punkty

I
II
III

PIERZCHNO
DĘBY ROGALIN
WARTA RADZEWICE

8
8
8

24
19
18

Bramki
zdobyte
23
23
15

Bramki
stracone
9
13
13

Różnica
bramek
14
10
2

Bramki
zdobyte
26
36
35

Bramki
stracone
10
10
12

Różnica
bramek
16
16
23

Kolejne miejsca zajęli: Jagrol Szczodrzykowo, Czmoniec, Ka-De Kamionki, Prusinowo, OSP KOMBUS, Intrans Błażejewko

Autostrada Eksploatacja S.A.
ul. Głogowska 431
60-004 Poznań
kadry@aesa.pl

TABELA II LIGA

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
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Tradycyjnie już na przełomie lipca i sierpnia startuje we Francji wyścig kolarski dla
zawodowców Tour De Alzacja (6 etapów).
W tym roku na starcie stanęło ponad 160 kolarzy z 17 państw, a jednym
z nich był Kórniczanin, Mateusz Taciak wychowanek
miejscowego UKS Jedynka
Limaro. Dla Mateusza już
ogromnym wyróżnieniem
było to, że mógł wystartować w takim wyścigu,
a zarazem wielka okazja
pokazać się w konfrontacji
z najlepszymi z jak najlepszej strony. Kórniczanin
znany jest z ogromnej determinacji i woli walki, więc
można się było spodziewać
jakiejś miłej niespodzianki.
Jednak postawa Mateusza
w tym wyścigu przeszła
najśmielsze oczekiwania,
szczególnie podczas trzeciego górskiego etapu, który był dotychczas
najcięższy. Mateusz od początku etapu (158
km) jechał w ścisłej czołówce, natomiast na
25 km do mety na największym podjeździe

zaatakował i wraz z sześcioma rywalami
oderwał się od ok. czterdziestoosobowej
czołowej grupy. Ucieczka się powiodła, a
do mety nasz zawodnik dojechał z dwoma
rywalami (reszta z ucieczki nie wytrzymała
trudów). Na mecie Taciak po pięknym
sprincie udowodnił wszystkim, że tego dnia
nie było na niego mocnych i zdecydowanie

SPORT

REKLAMY

PERI Polska Sp. z o.o.
lider w branży deskowań i rusztowań

KOLEJNY WIELKI SUKCES
MATEUSZA TACIAKA

Kolejne miejsca zajeli: Kaleje, Bnin II. Oldboje Zatorze, Dynamix Robakowo, Błażejewo, FC SKRvv
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W cyklu przedstawiającym ciekawych
ludzi mieszkających w Kórniku przedstawiam p. Jacka Ogonowskiego, nauczyciela
wychowania fizycznego (SP Bnin), także
rehabilitanta, którego największą pasją
jest nurkowanie podwodne. Pan Jacek
nurkuje w wodach jezior, mórz i oceanów
od 1977 roku. Należy do Poznańskiego
Klubu Działalności Podwodnej -KOR
CAMS (Międzynarodowej Federacji). Jest
wychowawcą wielu płetwonurków, a także
instruktorów nurkowania swobodnego. Jak
dawno zajmuje się nurkowaniem niech
świadczy numer nadania stopnia instruktora
w Polsce POL FOO M2 OOOO 44. Obecnie
w Polsce jest ich tylko ok. 300.W trakcie
swoich podwodnych wypraw oprócz Polski
zwiedził wiele zakątków świata. Pierwszą
wyprawę odbył w roku 1977 do Bułgarii.
W kolejnych latach podziwiał głębiny mórz
i oceanów w następujących krajach: 1980
– Kuba, 1981- Meksyk, 1983 – Wietnam,
1984- Wyspy Kanaryjskie, 1987- Tanzania
(m. in. na wyspie koralowej Oceanu Indyjskiego Zanzibar), 1992 – Synaj na Morzu
Czerwonym.

cieków np. w Czerwonaku, oczyszczanie
wszelkiego rodzaju ujęć wodnych w wielu
polskich miastach np. w Mielcu, Łodzi a
także ciągów wodnych Huty Katowice. Z
swoich wypraw zagranicznych przywozi
różnego rodzaju pamiątki w postaci muszli,
rzadkich rodzajów raf koralowych oraz innych niecodziennych okazów fauny i flory
z ciepłych mórz i oceanów. Posiada także
wiele innych pamiątek charakterystycznych
dla krajów, w których przebywał. Bogate
zbiory prezentowane w pomieszczeniach
swojego domu mogą służyć uczniom szkół
kórnickich jako lekcje poglądowe.
Może w przyszłości otworzy muzeum?
By nurkować trzeba mieć niezłą kondycję i dlatego p. Jacek mimo już niemłodego
wieku stara się ją utrzymać i dużo pływa.
Ostatnio startował w zawodach z cyklu
Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym. Pierwszy raz wystąpił w lipcu
tego roku w Maratonie Pływackim w Środzie
Wlkp. W Wyścigu Głównym na dystansie
3000m uzyskał niezły czas 1 godz. i 11 min.
Po tygodniu ponownie pływał w miejscowości Borzętew na Jeziorze Kłeckim.
W wyścigu dla „żółtoczepkowców” na
dystansie ponad 1500m był 13. Obecnie
w ramach kolejnych edycji Grand Prix
Wielkopolski planuje start w następujących
zawodach pływackich: 15.08 w Jankowie
Dolnym i 18. 08 w Poznaniu na Malcie. P.
Jacek może być wzorem dla swoich wychowanków imponując im niezłą kondycją
i niecodziennym hobby.
Życzymy płetwonurkowi dużo zdrowia i
jeszcze wiele podwodnych przygód.

SUKCESY KÓRNICKICH MASTERSÓW W KOLARSTWIE

W latach 1994- 2000 odbył kilka wypraw
do Chorwacji.
W bieżącym roku w ramach szkolenia
podziwiał podwodne Fiordy Norwegii.
Wszystkie swoje wyprawy ma udokumentowane na slajdach, zdjęciach, filmach a
obecnie zarejestrowane kamerą na kasetach video.
W przeszłości oprócz obserwacji życia
podwodnego brał czynny udział w pracach
podwodnych zlecanych płetwonurkom.
W latach 1970-80 wykonywał bardzo
dużo robót w głębinach wodnych, takich
jak betonowanie mostów, oczyszczanie
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Kórniczanie Jolanta Gałązka i Zbigniew
Jędrzejczak nadal startują łącząc swoja
codzienną pracę z jazdą na rowerach. W
soboty i niedziele jeżdżą po Polsce, by się
sprawdzić w różnego rodzaju zawodach
kolarskich.
Sukcesem zakończył się dla p. Zbigniewa sezon 2006. Wygrał wszystkie
etapy SKANDIA MTB MARATON i w klaą
w MTB MARATON ( Golonko) w Murowanej
Goslinie był czwarty a w Nowym Mieście
Lubawskim zajął drugie miejsce.
W wyścigu z cyklu FUDI BIKEMARATON ( Grabek) w Boguszowie Gorce zajął
pierwsze miejsce. Startując w IV edycji
Wielkopolskiej Ligi Masters na zawodach w
Turku zajął pierwsze miejsce a w Chodzieży
był drugi. Startuje także w crossduathlonie
( bieg + j. na rowerze).
W ubiegłym roku zajął trzecie miejsce
a w rozegranych w tym roku Mistrzostwach
Polski, które odbyły się w okolicach Konina
stanął na najwyższym podium
Również dla Jolanty Gałązki tegoroczny
sezon należy do udanych. Jest niezwykle
skromną osobą, nie lubi się chwalić i mówi,
że „uprawia sport dla siebie”.
O jej sukcesach dowiedziałam się od
p. Zbigniewa Jędrzejczaka.
W zakończonej edycji SKANDIA MTB

MARATON p. Jola w klasyfikacji generalnej
zajęła trzecie miejsce. Odniosła zwycięstwo
w Nałęczowie na dystansie Medio, na tym
samym dystansie w Chodzieży była druga
a trzecia w Szczwnie Zdrój. Z kolei dystansie Grand Fonda ( długi) w Białymstoku
zajęła także trzecie miejsce. W trwajacej
edycji MTB MARATON ( Golonka) w zawodach gigant w miejscowości Nieporęt
k. Warszawy była druga, w Murowanej
Goślinie zajęła w swojej kategorii pierwsze
miejsce a w Nowym Mieście Lubawskim na
średnim dystansie ukończyła jazdę na drugim miejscu. Z kolei w FUDI MARATONIE
w Boguszowie Gorce na dystansie mega
odniosła zwycięstwo. W Wielkopolskiej
Lidze Masters w czterech dotychczas
rozegranych wyścigach w Puszczykowie,
Turku, na Cytadeli w Poznaniu i w Chodzieży przejeżdżała linię mety na drugim
miejscu.
W tym roku do dwójki kórnickich kolarzy dołączył p. Zbigniewa syn Michał
Jędrzejczak. Dotychczas znany był jako
doskonały tancerz tańców towarzyskich
w turniejach organizowanych w gminie.
Uczeń kórnickiego gimnazjum startując
w Maratonie Kolarskim w Połczynie Zdrój
był czwarty a w Murowanej Goślinie zajął
piąte miejsce.
Od tego roku nasi kolarze mają sponsora, którym jest FIRMA RIP PAWLAK z
Poznania.
Sponsor wyposaża ich w sprzęt, ubiory i
finansowo wspiera wyjazdy na zawody.
Kórniczanin Zbigniew Jedrzejczak planuje także start w tegorocznym Maratonie
Poznań.
Chce poprawić swój czas z ubiegłego
roku i przebiec dystans maratonu w ciągu
3 godzin.
Kórnik z kolarstwa słynie, bowiem różni
ludzie, w różnej formie uprawiają jazdę na
rowerze sławiąc swoją miejscowość w kraju
i zagranicą. ARA

PORADNIK
budowlany
W cieniu sosen
Coraz więcej osób rezygnuje z zakupu mieszkania, decydując się na dom
jednorodzinny. Sprzyja temu ciągle
przystępna cena domów oraz duża ilość
interesujących inwestycji na terenie powiatu poznańskiego. Jedną z nich jest z
pewnością osiedle Sosnowe, realizowane
przez firmę Skaland w podpoznańskich
Kamionkach. Już niedługo będzie gotowy
dom wzorcowy.
Osiedle Sosnowe położone jest w miejscowości Kamionki, 15 km od centrum
Poznania. Ten kameralny kompleks będzie
się składał z 28 ciekawych architektonicznie
domów w zabudowie wolnostojącej. Dla
przyszłych klientów zaprojektowano trzy
warianty budynków o nazwie Fin, Sven i
Norg. Pierwszy z nich to jednorodzinny dom
parterowy o powierzchni użytkowej 96,36 m.
kw. Pomimo, że jest to najmniejszy spośród
oferowanych budynków, posiada dogodną
komunikację wewnętrzną. Na parterze zaNowa szybka zaprawa

projektowano dużą otwartą kuchnię, pokój
dzienny o pow. 31 m kw, trzy przestronne
sypialnie oraz osobno łazienkę i wc. Drugi
budynek o nazwie Sven, posiada dodatkowo
wykończone poddasze użytkowe, a jego łączna powierzchnia wynosi 157,26 m kw. Oprócz
aranżacji wnętrza, podobnej do budynku Fin,
dochodzą trzy przestronne pokoje i łazienka
na poddaszu. Największy z oferowanych
domów nosi nazwę Norg. Jego powierzchnia wynosi 177,68 m kw. Łączy on w sobie
wszystkie charekterystyczne elementy z

Mieszkańcy Osiedla Sosnowego będą mięli do
wyboru trzy rodzaje domków Fin, Sven i Norg

domów Fin i Sven. Dodakiem jest przestronny
garaż o powierzchni 21 m kw. z możliwością
osobnego wejścia. Pozostałe dwa budynki
można również powiększyć o garaż.
Wszystkie domy ogrzewane będą dwuwypełnienia niewielkich (ze względu na
krótki czas obróbki) ubytków w podłożu.

Czy w trzy godziny można obciążyć
kotwę balustrady balkonowej czy też
zamontowany wspornik? Większość
fachowców odpowie, że nie. Okazuje
się, że jest to jednak możliwe z nowym
produktem KREISEL Technika Budowlana– Zaprawą Montażową 425.
ZM 425 przeznaczona jest do szybkiego montażu metalowych elementów
budowlanych takich jak: kotwy, balustrady balkonowe i schodowe, wsporniki,
kraty, itp. Służy również do uszczelniania
miejsc punktowego przesiąkania wody w
murach i rurach betonowych, a także do

Poradnik kredytowy
Zapytaj, zanim weźmiesz
Na pytania czytelników „Nowin Komornickich” związane z kredytami gotówkowymi odpowiada Michał Kuchta,
ekspert banku db kredyt.

Wyjątkowym jest bardzo szybki czas
wiązania wynoszący ok. 3 minut (!), a co
osoba faktycznie je dostanie. Otrzymywanie alimentów jest uzależnione od
zdolności finansowej i rzetelności osoby
zobowiązanej do płacenia alimentów, a
tej niestety banki nie znają i nie mogą
ocenić.

Dlaczego kredytu gotówkowego z
banku nie może dostać osoba, która
pobiera zasądzone wyrokiem Sądu RP
alimenty na siebie? Alimenty te są ustawowo opodatkowane. Zapłaciłam podatek za poprzedni rok, a więc powinny być
traktowane jak każdy inny dochód... lecz
niestety nie są.
Banki nie traktują alimentów jako stałego oraz pewnego dochodu. Zasądzenie
alimentów nie oznacza w praktyce, że
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Remontuję kuchnię. Chcę kupić
nową lodówkę i kuchenkę. Czy bardziej

funkcyjnym piecem gazowym. Inwestor
zadba również o małą architekturę. Dojścia
do budynku oraz podjazd do garażu zostaną
ułożone z kostki brukowej. Powstanie również
ogrodzenie z trzech stron domu, z wyjątkiem
frontu działki. Obecnie trwa budowa domu
wzorcowego, który zostanie zaprezentowany jeszcze w sierpniu tego roku. Cena
najmniejszego domu (Fin) wraz z działką
o powierzchni 700 m. kw. wynosi 440.000
złotych plus VAT.
Wyjątkowość inwestycji podkreśla jej
położenie. Bezpośrednio przy osiedlu
znajduje się las sosnowy, którego duktami
można pieszo dojść do Rogalina (tam mieści się zespół pałacowy z 37 hektarowym
parkiem francuskim i angielskim) i malowniczych terenów nadwarciańskich. Zaletą
inwestycji jest również dogodny przejazd z
Poznania. Dojechać można Trasą Katowicką skręcając w prawo tuż za wiaduktem w
Gądkach bądź ze Starołęki, przez Głuszynę
i Daszewice. Nieopodal osiedla znajdują się
także popularne wśród Wielkopolan szlaki
turystyczne oraz jeziora gwarantujące doskonały wypoczynek i rekreację.
Firma deweloperska Skaland Sp. z o. o.
działa od 2003 roku. Została powołana do
realizacji i sprzedaży osiedli mieszkaniowych.
Osiedle Sosnowe to pierwsza inwestycja spółki na terenie powiatu poznańskiego. sevo
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KÓRNICZANIN
PODZIWIAŁ GŁĘBINY
MÓRZ I OCEANÓW

za tym idzie niespotykany przyrost wytrzymałości mechanicznych, który pozwala na
obciążenie montowanego elementu już po
3 godzinach!
Dzięki specjalnemu składowi nie powoduje ona korozji metalu. Ponadto zaprawa
ta nie wymaga od wykonawcy żadnych
specjalnych umiejętności manualnych,
tak więc Zaprawą Montażową 425 będzie
potrafił posługiwać się każdy domowy majsterkowicz (wystarczy wymieszać zaprawę
z wodą, wypełnić bruzdę z kotwionym
elementem i odczekać dosłownie chwilę do
czasu związania zaprawy i… gotowe!).
Sugerowana cena zaprawy to ok. 13
PLN brutto za wiaderko 2 kg i 21 PLN
brutto za wiaderko 5 kg. ms
www.kreisel.com.pl
opłaca mi się wziąć kredyt w sklepie
AGD, czy skorzystać z oferty kredytu
gotówkowego w db kredyt?
Kredyt ratalny oferowany w sklepie
AGD można dostać jedynie w kwocie odpowiadającej cenie towaru. Oznacza to, że
traci Pan szansę na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na inne bieżące
wydatki, co z kolei umożliwia db kredyt
gotówkowy. Należy również pamiętać, że
koszt kredytu ratalnego oferowanego w
sklepie może być ukryty w cenie produktu. Ponadto kredyty ratalne oferują tylko
niektóre sklepy. Biorąc kredyt gotówkowy
w db kredyt ma Pan możliwość wyboru
sklepu, w którym dokona zakupu lodówki
czy kuchenki.
Najbliższe placówki db kredyt znajdują się w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 25
oraz Głogowskiej 65.
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INFORMACJE / ROZRYWKA

			
Telefony alarmowe:
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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 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
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
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
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) twórca opracowania tekstu i
autor wstępu do albumu „Kórnik. Skarbiec
kultury i przyrody”, 7) wg wierzeń religijnych:
istota pośrednicząca między Bogiem a
ludźmi, przedstawiana w rzeźbie i malarstwie w ludzkiej postaci ze skrzydłami, 8)
dawna moneta, 9) zmysł na języku, 12)
przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska w Radzie Miejskiej w Kórniku, 15)
wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i
Finansów w Radzie Miejskiej w Kórniku,
16) prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Kórniku, 19) głos lwa, 23) broń róży, 24)
biały w kinie, 25) Magdalena, radna Rady
Miejskiej w Kórniku.

Pionowo: 1) spirytystyczny lub filmowy, 2)
śmietanka towarzyska, 3) jednostka wchodząca w skład dywizji, 4) zjawa, 5) część
kończyny lub palca pozostała po amputacji, 6)
okrągłe ciastko napełnione bitą śmietaną, 10)
prosto od krowy, 11) więzienna firanka, 12) ze
spławikiem, 13) drzewo liściaste, 14) skok do
tyłu lub w bok, 16) tkanka drzewa, 17) okrycie
zimowe, 18) wielokolorowa na niebie, 20)
miasto (w Belgii), pod którym Niemcy użyli po
raz pierwszy gazów bojowych, 21) człowiek
nic nie znaczący, 22) imię Seniuk.
Litery w polach z dodatkową numeracją
(w prawej dolnej części), uszeregowane w
kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie
– przysłowie.

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 14/2007:
„JAKI SZCZEP TAKI OWOC”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Mieczysław Jędrzejczak z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
31-go sierpnia 2007 r.
Materiały prosimy dostarczać do 24-go sierpnia 2007 r.
nr 15/2007

