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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

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

Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego
(przy cmentarzu)
www.bartocha-kamieniarstwo.pl

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

PROSTO Z RATUSZA
POWOŁANIE NOWEGO KOMENDANTA
POLICJI W KÓRNIKU

W dniu 11 stycznia br. odbyło się
spotkanie burmistrza Jerzego Lechnerowskiego i wiceburmistrza Hieronima Urbanka z Zarządem Spółk i A Q U A N E T. S p o t k a n i e d o t y c z y ł o
realizacji inwestycji wodociągowokanalizacyjnych w gminie Kórnik
w latach 2008-2013. Zarząd AQUAN E T- u p r z e d s t a w i ł p r o j e k t u m o w y
o współpracy z gminą Kórnik, której elementem składowym miałoby być aplikowanie przez spółkę o środki finansowe
z Funduszu Spójności na realizację
projektu „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach
– etap I”. Projekt ten obejmował będzie
następujące zadania: 1) modernizację
oczyszczalni ścieków w Borówcu; 2)
budowę magistrali wodociągowych
i sieci rozdzielczych (38,9km); 3) budowę kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Kórnik (kanalizacja grawitacyjna
– 70,5km, kanalizacja tłoczna – 20km
oraz 1750 przyłączy). Wspomniana
powyżej umowa zostanie podpisana
w połowie lutego bieżącego roku.

W dniu 16 stycznia br. wiceburmistrz Hieronim Urbanek wziął udział w uroczystości powołania nowego komendanta Komisariatu Policji w
Kórniku, którym został asp. Eugeniusz Sierański.
W uroczystości tej udział wziął również wójt gminy Kleszczewo p. Bogdan Kemnitz. Oficjalnego
aktu mianowania dokonał z-ca komendanta
miejskiego policji nadkom. Tomasz Trawiński.
SPOTKANIE Z PRZDSTAWICIELAMI
FIRMY ME-FA
W dniu 18 stycznia br. wiceburmistrz Hieronim Urbanek spotkał się z przedstawicielami
duńskiej firmy ME-FA, która jest znaczącym
producentem skrzynek pocztowych na rynku
skandynawskim. Zarząd wspomnianej firmy
ma zamiar uruchomić w maju br. swą siedzibę
na terenie gminy Kórnik. Firma będzie mieściła
się w części hali wybudowanej przez firmę
PANATTONI. Nabór pracowników do nowopowstającej w naszej gminie firmy będzie trwał do
maja, a inwestor zamierza docelowo zatrudnić
około 100 osób. W Gądkach prowadzony
będzie przez firmę ME-FA montaż skrzynek
pocztowych oraz zostanie tam przeniesiony
magazyn centralny z Danii.

Z URZĘDU / INFORMACJE

SPOTKANIE Z ZARZĄDEM SPÓLKI
AQUANET

SPOTKANIE
Z PRZEDSTAWICIELAMI FIRMY
MILLENNIUM LOGISTIC PARKS
W dniu 22 stycznia br. wiceburmistrz Hieronim Urbanek spotkał się z przedstawicielami firmy MILLENNIUM LOGISTIC PARKS,
której to Zarząd zamierza w miejscowości
Koninko, na powierzchni ok.19ha, wybudować Centrum Logistyczno-Spedycyjne.
Przedmiotem spotkania była prezentacja
firmy oraz projektu, który inwestor zamierza
realizować na terenie gminy, jak również
omówienie zasad współpracy z Urzędem
Miejskim w Kórniku w zakresie pozyskiwania
wszelkich pozwoleń i opinii niezbędnych do
realizacji przedsięwzięcia.
INICJATYWA UTWORZENIA
ODDZIAŁU SPECJALNEGO
W PRZEDSZKOLU
Burmistrz Jerzy Lechnerowski wystąpił
do Rady Miejskiej z prośbą o utworzenie
w przedszkolu nr 2 w Kórniku-Bninie oddziału specjalnego. Stosowna uchwała
w opisywanej sprawie podjęta zostanie
przez Radę w miesiącu lutym br. Działania
zainicjowane przez burmistrza wynikają
z potrzeb zgłaszanych przez rodziców
dzieci niepełnosprawnych mieszkających
w gminie Kórnik.
Sławomir Hinc

Wielkopolska Izba Rolnicza

Samorząd Rolniczy Wielkopolski informuje:
W niedzielę, 4 lutego 2007 r. odbędą się wybory
do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej
lokale wyborcze w:
Szkole Podstawowej w Bninie
Szkole Podstawowej w Radzewie
Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
Gimnazjum w Robakowie
będą czynne w godzinach 8.00-18.00
Twój udział w wyborach zadecyduje, czy rolnicy, za pośrednictwem izby rolniczej, będą wpływać na:
• projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie,
• poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,
• kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie,
• współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
• poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi,
• ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.
Kolego Rolniku!
Nie zmarnuj możliwości wpływu na ważkie dla Ciebie sprawy! Weź udział w wyborach do Izby Rolniczej!
Swym zaufaniem obdarz najlepszych!
Przewodnicząca Komisji Wyborczej Julia Bartkowiak
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INFORMACJE

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
IV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,
która odbędzie się 31 stycznia 2007r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka
w Kórniku z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II i III sesji RM.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym oraz przedstawienie
PLANU PRACY na 2007rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kórniku na 2007r.,
b/ zmiany Statutu Gminy Kórnik,
c/ ustalenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
w Kórniku,
d/ ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Kórniku,
e/ ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Kórniku,
f/ ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kórnik,
g/ stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kórniku – w 2007r.,
h/ sprzedaży nieruchomości gruntowych użytkownikowi wieczystemu,
i/ nadania nazwy osiedla w Czmońcu,
j/ aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kórnik oraz planów miejscowych,
k/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kórnik, ze zmianami obejmującymi fragmenty miejscowości Dachowa,
l/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej w Borówcu, działki nr ewid. 335/5 do 335/22 oraz
335/25,27,28,29.
ł/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żernikach,
działka nr ewid. 48/6,
m/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz.nr ewid. 115/7,
115/8 i 116/2 , obręb Koninko,
n/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz. nr ewid. 54/1
i 57 , obręb Szczytniki,
o/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz. nr ewid. 114/2
i 148/8 , obręb Radzewo,
p/ nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa(pp.Dudzik),
r/ nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa(p.Szubert),
s/ ze skargi p. Ireneusza Gołębiowskiego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11. Zakończenie sesji.

Wyremontowane

pomieszczenia
w ratuszu

Zakończyły się prace remontowe w
pomieszczeniach na parterze ratusza w
Bninie. Generalnego remontu dokonała
firma przedsiębiorcy z Kórnika, a w odnowionych salach mieścić się ma między
innymi archiwum Urzędu Miejskiego. Na
razie do uzgodnienia jest jeszcze kwestia
krat w oknach niezbędnych dla bezpieczeństwa zasobów archiwalnych– Wojewódzki
Konserwator Zabytków bardzo skrupulatnie
ogranicza możliwości zmian zewnętrznego
wyglądu zabytkowego obiektu jakim jest
ratusz.

Odbiór techniczny

Na komisjach Rady Miejskiej dyskutowana jest również kwestia zagospodarowania pomieszczenia, w którym obecnie
swoje zbiory przechowuje Kazimierz Krawiarz (pomieszczenie to również zostało
wyremontowane). Proponuje się między
innymi zorganizowanie ekspozycji tych
zbiorów na Prowencie. W wygospodarowanej salce mogłaby zostać zorganizowana
świetlica przy bnińskim oddziale Biblioteki
Publicznej.
ŁG
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W 26 sołectwach odbyły się spotkania wiejskie, na których wybierano nowych sołtysów i członków rad sołeckich
na nową kadencję. Zgodnie z procedurą,
ustępujący sołtysi na początku zebrania
składali sprawozdanie z działalności za
minione cztery lata. Po zgłoszeniu kandydatów odbywało się tajne głosowanie,
w którym wybierano sołtysa, a następnie
dokonywano elekcji rady sołeckiej.
W 11 sołectwach sołtys z poprzedniej
kadencji został wybrany na kolejne 4 lata.
W Wielu przypadkach ustępujący sołtysi
nie zdecydowali się na kandydowanie w
kolejnej kadencji.
Frekwencja w głosowaniu wahała się
od niespełna 4 % (Gądki 3,6%) do ponad
Wieś

połowy uprawnionych do głosowania (najlepiej w Mościenicy 56,5%, niewiele gorzej
w Prusinowie).
Jak twierdzą osoby śledzące wybory
sołeckie na przestrzeni kilku ostatnich
kadencji, widać większe zainteresowanie
wśród społeczności, jednak w sumie mniej
niż co piąty mieszkaniec wsi z Gminy Kórnik
uczestniczył w wyborze sołtysa (na 8121
uprawnionych głosowało 1408 osób, czyli
17,3%).
Ze względu na awarię zasilania po
ostatnich wichurach w Radzewie wybory
odbyły się nastrojowo- przy świecach. W
sołectwach nie dysponujących lokalami
(świetlice) zebrania odbyły się w mieszkaniach urzędującego sołtysa lub w sąsiedniej
wsi. Spotkania trwały często zbyt długo, a to

Życzymy wszystkim sołtysom powodzenia w pracy dla lokalnej społeczności i
samych sukcesów. Przy okazji zapraszamy
do współredagowania naszej stałej rubryki
„Wieści Sołeckie”
Opr ŁG

Sołtys

Rada Sołecka

Wieś

Biernatki
Uprawnionych 320
Głosowało 88
28%

Anna Plucińska

Tomasz Dylewski
Iwona Jankowiak
Janusz Gemrzycki
Andrzej Sznura

Koninko
Uprawnionych 159
Głosowało 21
13

Jan Jankowiak

Błażejewko
Uprawnionych 140
Głosowało 61
44%

Andrzej Duda

Krzysztof Sadowski
Bogdan Barański
Genowefa Piwońska
Zofia Sójka

Kromolice
Uprawnionych 127
Głosowało 19
15%

Jolanta Gańko

Jan Szymaniak

Rafał Bałęczny
Patryk Jaskuła
Magdalena Miszczak
Piotr Sobkowiak

Mościenica
Uprawnionych 76
Głosowało 43
57%

Emilia Winert

Dezydery Adamski
Janina Kędziora
Rafał Niemir
Czesłąwa Tyll

Maciej Słowiński

Dorota Buchalska
Maciej Czechowicz
Wojciech Machowiak

Pierzchno
Uprawnionych 334
Głosowało 52
16%

Daniel Lesiński

Andrzej Frąckowiak
Grażyna Ochowiak
Adam Nowak
Renata Ratajczak

Jerzy Rozmiarek

Bronicław Rogowy
Zbigniew Kowalski
Stanisław Niemier
Dorota Błaszyk

Prusinowo
Uprawnionych 159
Głosowało 83
52%

Łukasz Duszczak

Paweł Toboła
Leszek Pelczyk
Marta Jankowska
Tadeusz Kuźma

Czmoniec
Uprawnionych 207
Głosowało 67
32%

Zbigniew
Tomaszewski

Jacek Frąckowiak
Stanisław Karaś
Stanisław Izydorczyk
Józef Wierzbiński

Radzewo
Uprawnionych 352
Głosowało 50
14%

Dawid
Bartkowiak

Paweł Nowak
Tomasz Radziejewski
Robert Rozmiarek
Roman Rozmiarek

Czołowo
67
29
43%

Jan Nowak

Wojciech Toboła
Janusz Łopka
Bogdan Maćkowiak
Edmund Rozmiarek

Robakowo-wieś
Uprawnionych 183
Głosowało 21
11%

Stefan
Sosnowski

Bogumiła Banecka
Grażyna Nowak
Małgorzata Ritter
Leszek Szczepaniak

Dachowa
Uprawnionych 421
Głosowało 71
17%

Przemysław
Pacholski

Józef Białkowski
Zdzisława Kosmalska
Jan Nowak
Mariusz Staszewski

Robakowo-osiedle
Uprawnionych 614
Głosowało 62
10%

Teresa
Szczepaniak

Mirosława Duszczak
Remigiusz Jaskuła
Maria Spławska
Zakrzewska Edyta

Dębiec
Uprawnionych 72
20
28%

Katarzyna
Szafraniak

Jerzy Brylewski
Bożena Przepióra
Paweł Rozmiarek
Monika Skorupska

Ruonwo
Uprawnionych 187
Głosowało 58
31%

Iwona Cupryjak

Włodzimierz Gronek
Monika Heigenbarth
Zbigniew Jakubowski
Elżbieta Witkowska

Dziećmierowo
Uprawnionych 451
Głosowało 115
25%

Henryk Hypsior

Jacek Banaszak
Marian Genstwa
Piotr Urbaniak
Julian Serba

Skrzynki
Uprawnionych 209
Głosowało 53
25%

Beata
Bruczyńska

Gądki
Uprawnionych 406
15
4%

Tadeusz
Olejniczak

Krzysztof
Lewandowicz
Tadeusz Szuba
Marek Jóśkowiak

Szczodrzykowo
Uprawnionych 488
Głosowało 52
11%

Ireneusz
Majchrzak

Kamionki
Uprawnionych 840
Głosowało 35
4%

Małgorzata
Walkowiak

Ryszard Adamek
Dorota Puk
Tomasz Nagler
Dariusz Meissner

Szczytniki
Uprawnionych 359
Głosowało 65
18%

Wiesława
Wacław

Konarskie
Uprawnionych 184
Głosowało 72
39%

Józef Bartkowiak

Czesław Stempniak
Andrzej Nowak
Andrzej Górny
Mieczysław Banecki

Żerniki
Uprawnionych 244
Głosowało 67
27%

Kazimierz
Bogusławski

Błażejewo
Uprawnionych 262
Głosowało 61
23%
Borówiec
Uprawnionych
1023
Głosowało 87
9%
Czmoń
Uprawnionych 237
Głosowało 41
17%
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SOŁECKIE

WIEŚCI SOŁECKIE

z powodu ręcznego wpisywania nazwisk na
karty do głosowania. W XXI wieku dałoby
się to załatwić sprawniej i szybciej wykorzystując w tym celu komputer i drukarkę,
co udowodnili tylko niektórzy urzędnicy
delegowani przez UM w Kórniku do nadzorowania wyborów. Może przy następnych wyborach stanie się to standardem?
Doświadczenie pokazało, że określone w
statutach procedury wyborcze mają też
inne wady. Szczególnie dotyczy to dużych
sołectw, gdzie np. trudno sprawdzić czy
każda wpisana na listę obecności osoba
jest uprawniona do głosowania.

Sołtys

Rada Sołecka
Sebastian BratuśKaniuka
Józef Jankowski
Elżbieta Rajszczak
Sławomir Sobolewski
Bogdan Fludra
Adam Obiegałka
Maria Pytlewska
Marzena Ryzlewicz

Waldemar
Stanisławski
Elżbieta Cichocka
Danuta Gacek
Krystyna Mikołajczak
Kazimierz Kruszona
Paweł Kominek
Jan Kill
Dariusz
Przespolewski
Józef Frydrych
Agnieszka Haremska
Janusz Pawlicki
Roman Piątek
Maciej Kasperek
Daniel Kulza
Aleksandra Majewska
Irena Nowak



REKLAMY

Ogólnopolska
Firma
zatrudni:

• Pracowników Ochrony
(mężczyzn)
- praca w Gądkach
- stawka 5 zł netto/godzinę

kontakt: 500 056 176

Wynajmę
mieszkanie dwupokojowe 38m2
na osiedlu
Staszica I piętro

Tel 0 602 687 901

Firma zatrudni

krawcowe i szwaczki
Wynagrodzenie
już w okresie próbnym

1.100,-

Zgłoszenia:

tel. (061) 8 170 352

Kobiety potrzebne
do pracy
w ogrodnictwie
(szklarnia)
Dachowa 1, Gądki

tel. 061 819 04 63

Ideal

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO
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

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

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

PŁYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI
Rabaty

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

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

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk

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

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę

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



zapraszamy

tel. (61) 898 03 35
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W Radzie Miejskiej gminy Kórnik stawiam pierwsze kroki, przez co staram się
na razie obserwować poczynania bardziej
doświadczonych koleżanek i kolegów. Nie
mniej rozpoczęłam już aktywnie uczestniczyć w sprawach do których zostałam przez
społeczność lokalną powołana. Poniżej
parę słów na temat mojej pracy w Radzie.
1. Praca w komisji doraźnej ds. przebiegu linii wysokiego napięcia
Najważniejszym celem, który postawiłam
sobie, decydując się na kandydowanie do tej
społecznie ważkiej funkcji, jest skuteczne
działanie na rzecz odsunięcia linii wysokiego
napięcia 2x220 i 2x400 kV od osiedli, domów
w Kamionkach, Borówcu i Skrzynkach.
Wszyscy radni mają już dziś świadomość, że przebieg forsowany przez inwestora może uczynić całej gminie ogromne
szkody, dlatego zgodnie, jeszcze w grudniu,
ukonstytuowała się komisja doraźna, której
Paweł Kuźma
Zakończyły się wybory na Sołtysów i
członków Rad Sołeckich w naszej gminie.
Miałem przyjemność uczestniczyć w zebraniach wyborczych w miejscowościach
Pierzchno, Kromolice, Szczodrzykowo,
Dziećmierowo i Runowo. Kilka obserwacji
dotyczących tych spotkań:
1. Duża frekwencja mieszkańców na zebraniach a więc zainteresowanie wyborami
na wioskach jest duże.
ADAM LEWANDOWSKI
W nowej kadencji Rady Miejskiej zostałem wybrany wiceprzewodniczącym Komisji
Budżetu i Finansów, wiceprzewodniczącym
Komisji Oświaty i Polityki Społecznej. Ponadto jestem członkiem Komisji Ochrony
Środowiska.
Ze względu na pierwsze kroki stawiane
w samorządzie zacząłem studiować literaturę
fachową, prawo samorządowego, zaznajamiać się z treściami uchwał, zacząłem poznawać funkcjonowanie Rady Miejskiej. Ponadto
zaznajamiałem się na bieżąco z bolączkami
i problemami mieszkańców.
Jednym z takich problemów jest dowóz
dzieci niepełnosprawnych do placówek
oświatowych (Mosina, Poznań). Rodzice
nie są zadowoleni z jakości i organizacji
dowozów. Zadanie to jest obowiązkiem
gminy – wynika to ze stosownej ustawy. Na
ten dowóz w budżecie gminy na rok 2007
proponuje się przeznaczyć kwotę 150tys. zł.
Gdyby założyć, że wszyscy rodzice dzieci
niepełnosprawnych w naszej gminie zadeklarowaliby, by gmina dowoziła do jednej,
względnie dwóch placówek oświatowych
(np. w Mosinie i jedna szkoła w Poznaniu)
problemu by nie było. Dzieci jechałyby na
tę samą godzinę do szkoły i wracałyby o
jednakowej porze. Skróciłoby to czas dojazdu dzieci oraz wielogodzinne czekanie na
autobus, spowodowałoby większy komfort
ich życia – i uwolniła czas na dodatkowe
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zadaniem będzie zaproponowanie Radzie
najlepszego, z punktu widzenia interesu
gminy i jej mieszkańców, rozwiązania tej
trudnej kwestii.
2. Praca w komisji rozwoju gospodarczego
W związku z ogromnym potencjałem
naszej gminy, która posiada zarówno
doskonałe położenie (bliskość autostrady,
wyremontowana trasa katowicka, sąsiedztwo Poznania) oraz walory krajobrazowe,
dzięki którym gmina ma szansę stać się
„perłą” wśród podpoznańskich gmin, należy
koniecznie zadbać o rozważną politykę
planistyczną, o wyraźne podzielenie gminy
na obszary według ich przeznaczenia. Będę
też starała się, by planowanie każdej dużej
inwestycji odbywało się w porozumieniu z
lokalną społecznością.
Uważam też, że nie można dzielić dużych obszarów pod kolejne osiedla domów
bez zapewnienia nowym mieszkańcom
gminy godnych warunków do życia. Nie-

stety, sama mieszkając na jednym z takich
osiedli, borykam się z nieprzejezdnymi
po każdym deszczu drogami, z brakiem
oświetlenia i niebezpiecznymi drogami,
którymi chodzić muszą piesi (brak chodnika).
Ważną kwestią dla gminy jest też pozyskiwanie funduszy unijnych – chciałabym
poznać głębiej zagadnienia związane ze
skutecznym pozyskiwaniem środków z UE
i pracować na ich rzecz.
3. Praca w komisji ochrony środowiska
Żeby gmina była przyjazna i by była
miejscem pożądanym przez inwestorów i
potencjalnie nowych mieszkańców – musi
prowadzić harmonijną politykę na rzecz
ekologii. Niestety mamy na terenie gminy
parę takich miejsc, o których nie można
mówić bez troski. Myślę tu głównie o
bombie ekologicznej jaką jest wysypisko
w Czmoniu, o braku kanalizacji, o dzikich
wysypiskach. ■

2. Kłopoty komisji skrutacyjnej z wypisywaniem ręcznym kart do głosowania,
powtarzające się tury głosowań, mnożące
się przerwy z tym związane i znużenie ludzi
takim trybem głosowania.
3. Uważam, że nie są to tylko zebrania
wyborcze, ale również spotkania władz
gminy z mieszkańcami, niestety na żadnym z tych spotkań nie było Burmistrza.
Obecność moja i pana Romana Genstwy
mieszkańcom nie wystarczała. Ludzie
chcieli przekazać swoje problemy, opinie,

bolączki właśnie Burmistrzowi.
4. Dlatego powinny zmienić się statuty
sołectw dotyczące wyborów tak, aby same
wybory przebiegały szybko i sprawnie. W
miejscowościach, w których przybywa nowych mieszkańców należałoby sprawdzać
tożsamość głosujących. Wtedy więcej
czasu zostanie poświęcone problemom
mieszkańców wsi.
Na koniec pragnę pogratulować nowym
i starym Sołtysom i członkom Rad Sołeckich
wyboru przez mieszkańców. ■

zajęcia np. rehabilitacyjne. Niestety, tak nie
jest. Wraz z Komisją Oświaty próbowaliśmy
przeanalizować ten problem. Zapoznaliśmy
się z odpowiednią dokumentacją, wybraliśmy
się do wszystkich placówek oświatowych, do
których uczęszczają dzieci z terenu naszej
gminy. W najbliższym czasie Komisja Oświaty
zamierza spotkać się z przedstawicielami
stowarzyszenia „Klaudynka”, z rodzicami
dzieci niepełnosprawnych by zaprezentować
pewien – wspólnie wypracowany - pomysł na
rozwiązanie tego problemu.
W pracy nad budżetem 2007 zabiegam
o fundusze oraz realizację budowy centrum
sportowo-rekreacyjnego. Zadanie to uważam za priorytetowe dla całej gminy Kórnik
i należy je realizować nie tylko w pierwszej
kolejności ale również możliwie jak najszybciej. Będę zabiegał również o to, by wreszcie
naszej gminie „kapnęły” jakiekolwiek środki
unijne. Analizując przedstawiony przez
Burmistrza projekt budżetu nie zgadzam
się na modernizację budynku w Kórniku
– Bninie (ul. Rynek 16) w kwocie 450 000 zł.
Moim zdaniem, za tą kwotę można wybudować dwa nowe domy lub ocieplić aż trzy
bloki np. takie jakie są na osiedlu Staszica.
Opowiadam się za tym, by gmina sprzedała
lokatorom wspomniany budynek za symboliczną złotówkę, a mieszkańcy we własnym
zakresie wyremontowali budynek i zadbali
o swoją własność. Nie mogę dopuścić do
tego, by w czasach, gdy jedni zapożyczają
się by mieć „własny kąt” drudzy korzystali

z dobrodziejstwa gminy i otrzymali wyremontowane, piękne mieszkania za darmo.
Byłoby to niesprawiedliwe. W pracach nad
budżetem popieram wniosek mieszkańców
ul. Średzkiej w Kórniku, którzy od kilku lat
są zaniedbywani i pomijani. Zabiegam o
oświetlenie tej ulicy (od Parkowej) oraz o
położenie nowego chodnika. Prace te muszą
przebiegać kompleksowo. Wstydem jest, że
w tak zamożnym mieście są jeszcze takie
miejsca – ciemne i niebezpieczne i to niemal
w centrum Kórnika.
W dalszej części pracy samorządowej
będę zabiegał o środowisko naturalne i
czystość przez dążenie do wprowadzenia
„podatku śmieciowego”; o swobodny dostęp
mieszkańców i turystów do jezior kórnickich
(promenada); o rewitalizację (odnowienie)
rynków w Kórniku i Bninie by wreszcie miasto, w którym wszyscy żyjemy naprawdę
stało się turystycznym.
Wychodząc z założenia, że radni są
dla ludzi serdecznie zachęcam wszystkich
mieszkańców do współpracy, do udzielania
cennych rad i wskazówek, o podsuwanie
ciekawych pomysłów. Zapewniam, że jestem
otwarty na Państwa propozycje i zapraszam
do korespondencji, e-mail:
a.lewandowski@kornik.pl, a także do
odwiedzin w ostatni wtorek miesiąca w
Gimnazjum w Kórniku w sali nr 16 w godz:
18.00 – 19.00 i w Biurze Rady w Bninie w
przedostatnią środę miesiąca w godz: 13.00
– 14.00. ■

RADA MIEJSKA

Magdalena Kosakowska

Głos dla radnych
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Na komisjach
Rady Miejskiej...
Chętni radni mogli uczestniczyć w zorganizowanym w siedzibie Rady Miejskiej
Kórnika szkoleniu na temat planowania
przestrzennego. Wykładu na temat podstaw prawnych i praktyki planowania
udzielił prof. Marek Szewczyk, jeden z
członków założycieli WOKISS, obecnie
w stowarzyszeniu koordynator programu
„prawo administracyjne i samorządowe
oraz planowanie przestrzenne”. W spotkaniu wzięło udział 10 z 15 radnych.
Uczestniczył w nim także przewodniczący
Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, architekt Stefan Wojciechowski,
który podsumował wykład prof. Szewczyka
swoim komentarzem.
Radni na komisjach i „w kuluarach”
dyskutują nad projektem budżetu na 2007
rok. Podczas Komisji Budżetu i Finansów
rozpatrzono propozycje sołectw oraz wnioski indywidualne, a także całych komisji
Rady Miejskiej.
Pomysłów jest wiele. Komisja Rolnictwa
proponuje, by zrezygnować z monitoringu
miasta (200 tys. zł) a zaoszczędzone pieniądze rozdysponować na budowę oświetlenia, chodników i dróg na wsiach, resztę
umieścić w rezerwie.
Dyskusję wzbudza także projekt remontu domu w Bninie, ul. Rynek 16 (450 tys. zł).
Znajdują się w nim mieszkania komunalne.
Budynek jest w ruinie i już od dłuższego
czasu powinien być zgodnie z decyzją
nadzoru budowlanego rozebrany.
Burmistrz proponuje w projekcie budżetu remont. Oszacowano już potrzebne
środki, ale zdaniem wielu taniej niż remontować byłoby wybudować dom od nowa.
W dyskusji radnych pojawiła się propozycja
rozbiórki i uczynienia w tym miejscu parkingu. Inni radni są zdania, że lokale powinno
się sprzedać najemcom, by oni ponosili
koszty utrzymania budynku.
Zaoszczędzone pieniądze mają być
przeznaczone m.in. na remont lokali w
Dziećmierowie, przy przejętych od PAN
blokach, by mogły służyć jako mieszkania
socjalne (o obniżonym standardzie).
Dyskusje trwają. Radni o swoich korektach do projektu budżetu zadecydują
ostatecznie na początku lutego. Na 8 lutego
planowana jest sesja, na której odbędzie się
głosowanie nad budżetem.
Podczas obrad komisji zajmującej się
sprawą spornej linii wysokiego napięcia
członkowie komisji próbowali prześledzić
trwające w związku budową procesy
sądowe i administracyjne, pytali radcę
prawnego UM w Kórniku o możliwe scenariusze rozstrzygnięć i dalsze działania, jakie
można będzie podejmować w zależności
od sytuacji. Dyskusja ma być kontynuowana na kolejnym spotkaniu 29 stycznia. W
spotkaniach aktywnie uczestniczy Rada
Sołecka wsi Mościenica. ŁG



Po ukazaniu się wzmianki
pt. „Lipy przy drodze” zamieszczonej na łamach „Kórniczanina” Nr 22
z dnia 24 listopada 2006r., o dokonaniu
szpalerowego nasadzenia lip przy drodze
od Krzyża do Stacji Kolejowej w Dziećmierowie, czuję się zobowiązany do wniesienia
w tej sprawie kilku informacji i uwag.
Mianowicie chcę wspomnieć, że posadzenie drzew przy drodze było realizacją
myśli wielkiego miłośnika przyrody, nieżyjącego dyrektora Zakładu Doświadczalnego
PAN w Kórniku, inż. Janusza Waligóry. Dalej, że Zakład Doświadczalny przeznacza
na obsadzenie tej drogi 110 szt. Dobrze
uformowanej lipy drobnolistnej, o czym
zastały poinformowane kompetentne osoby z Urzędu Gminy w Kórniku. Należy się
cieszyć, że droga ta została wreszcie obsadzona, bo jej znaczenie przyrodotwórcze
jest niezaprzeczalne i ogromne.

Odczuwam jednak pewien niedosyt,
gdyż nie skorzystano z darowizny Zakładu,
a posadzono drzewa z zakupu, w jakości
nie wytrzymującej żadnych norm branżowych, a jak podano w wzmiance, na realizację tego przedsięwzięcia wykorzystano
pieniądze z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska.
Co prawda, Zakład zaproponował
drzewa bez brył, lecz dobrej jakości, które
można było wykorzystać, kopiąc je z bryłą
ze szkółki siłami zleceniobiorcy.
Nie wykorzystanie propozycji Zakładu
uważam za lekceważenie darczyńcy a
wydanie na zakup drzew pieniędzy publicznych, w tej sytuacji uważam za nieuzasadnione.

Zadanie polegające na dokonaniu nasadzeń w pasie drogi gminnej z Dziećmierowa w zamian za wcześniejsze usunięte
drzewa owocowe (czereśnia) dokonała
firma zajmująca się utrzymaniem zieleni
na terenie gm. Kórnik. Firma ta miała za
zadanie wykonać prace kompleksowo
łącznie z zabezpieczeniem materiału do
nasadzeń. Dodać należy, że o propozycji
Zakładu Doświadczalnego PAN Kórnik, co
do gotowości nieodpłatnego przekazania
drzew do nasadzeń firma wykonująca
zlecenie była poinformowana. Jednak z
wyjaśnień właściciela firmy wynika, że
ze względu na ryzyko nie przyjęcia się
drzew oferowanych przez Zakład (drzewa
były bez brył) zdecydowano się na posadzenie drzew nabytych z innej szkółki

z bryłą ziemi i w pojemniku. Nadmienić
należy, że w tym przypadku narzucenie
firmie wykorzystania drzew do nasadzeń
wskazanych przez Zakład Doświadczalny
spowodowałoby nie udzielenie gwarancji
udatności nasadzeń.
Jednocześnie doceniamy dotychczasowa owocną współpracę z kierownictwem Zakładu Doświadczalnego zarówno
w aspekcie pozyskanego materiału szkółkarskiego jak i fachowego doradztwa.
Nadmienić należy, że nadal jesteśmy zainteresowani propozycją Zakładu odnośnie
przekazania materiału do nasadzeń na
terenie gm. Kórnik.

Od redakcji...
Po przeczytaniu listu Dyrektora Zakładu Doświadczalnego i odpowiedzi z
UM w Kórniku nie będę próbował komentować ani oceniać sprawy, szczegóły,
której obie strony starają się wyjaśnić.
Nie mogę się jednak oprzeć chęci podzielenia się zarówno z autorami jak i
czytelnikami refleksją, która się przy tej
okazji zrodziła a dotyczy znacznie szerszego tematu.
Tyle mówi się o potencjale naszego
miasta i naszej gminy. Przyszło nam
żyć w pięknym przyrodniczo miejscu, w
mieście historycznym, z bogatą tradycją
i obdarowanym znakomitymi placówkami
naukowymi. Owe placówki, sławne na
cały świat są wizytówkami naszego miasta. Czy nasze miasto - wizualnie - jest
wizytówką tych placówek?
Czy turysta po raz pierwszy wjeżdżając do Kórnika czuje od razu ten
potencjał?
Czy nasze skwery, place, ulice są pełne kwiatów i krzewów, zadbanej zieleni?
By nie używać dosadniejszych słów
– mogłoby być z tym zdecydowanie
lepiej.
Kórnik powinien być godzien placówek
naukowych Polskiej Akademii Nauk o

takiej renomie jak Zakład Doświadczalny
czy Instytut Dendrologii. Do sławnego
Kórnickiego Parku powinny zapraszać
ulice pełne krzewów, skwery z fachowo
zaprojektowaną zielenią, balkony pełne
kwiatów. To zadanie nie tylko dla urzędników, ale i dla osób prywatnych, właścicieli
posesji, dla nas wszystkich.
Przy planowaniu nowych osiedli, zmianach planów zagospodarowania, powinno
się zostawiać miejsca na zielone enklawy. Dyskutując nad rewitalizacją rynków
powinno się pamiętać o wzbogacaniu
przyrodniczym naszych miejskich arterii.
I zaprosić do współpracy fachowców,
którzy żyją w naszej społeczności.
Z obu powyższych wypowiedzi wynika nieporozumienie w związku z lipami.
Uważny czytelnik jednak znajdzie także
informacje o cennych propozycjach Zakładu (darmowe drzewa) i deklarację chęci
dalszej współpracy ze strony Urzędu.
Może uda się zorganizować konstruktywną współpracę między placówkami
naukowymi i Urzędem Miejskim, by wykorzystać potencjał, by nasze miasto, nasza
gmina nie były szarym, nieciekawym tłem
dla pięknego parku i historycznej spuścizny przodków. Dla obopólnego dobra.
ŁG

Z poważaniem
Dyrektor Zakładu Doświadczalnego PAN
mgr Henryk Grześkowiak

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Kórniku
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do...

Katarzyny Szamałek
– Skarbnika Gminy Kórnik
Jakie akty prawne regulują problematykę budżetu gminy?
Do najważniejszych aktów prawnych dotyczących budżetu gminy należą ustawy:
- z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn.zm.)
- z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.)
Jakie są źródła wpływów do budżetu
i jak rozkładają się wydatki?
Źródła dochodów gminy oraz zasady
ustalania i gromadzenia tych dochodów
określa ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn.zm.)
Do głównych dochodów gminy należą:
1) dochody własne, w szczególności:
- Wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych
(opłacanego w formie karty podatkowej), od
posiadania psów, od spadków i darowizn,
od czynności cywilnoprawnych;
- Wpływy z opłat: skarbowej, targowej,
miejscowej,
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku
dochodowego od osób prawnych
- Dochody z majątku gminy (Np. dzierżawa, najem, sprzedaż)
2) subwencja ogólna (część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) (patrz
obok).
3) dotacje celowe z budżetu państwa.
Pierwsza grupa dochodów stanowi ponad 60% dochodów ogółem, druga około
20%. Natomiast trzecia grupa, stanowiąca
dotacje celowe z budżetu gminy oscylują
w wysokości 10% dochodów.
Minister Finansów określa wysokość
części subwencji ogólnej oraz prognozuje
wysokość udziału w podatku od osób fizycznych. Wysokość przyznanych dotacji
z budżetu państwa określa Wojewoda oraz
inni dysponenci dotacji.

Wysokość podatków, szczególnie podatków lokalnych prognozuje się lokalnie na
podstawie posiadanej ewidencji podatkowej
oraz wpływów z lat poprzednich.
Ponieważ wiele składników budżetu jest
szacowane na podstawie prognoz, wpływy
zakładane są często różne od osiąganych.
Na szczęście, dzięki ostrożnym szacunkom
udaje nam się corocznie przekraczać plan
wpływów, dzięki czemu podczas roku budżetowego pojawiają się nowe fundusze do
wykorzystania.
Zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie
gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na
rzecz innych podmiotów. Zaś art. 7 określa,
jakie sprawy obejmują zadania własne
gminy (patrz obok).
Środki finansowe przeznacza się na
wydatki bieżące (Np. wynagrodzenia
z pochodnymi, dotacje, usługi, zakupy,
odsetki od zadłużenia gminy) oraz wydatki
majątkowe w tym na inwestycje.
Najwięcej środków przeznacza się na
wydatki związane z oświatą i wychowaniem
(ok. 30% całości wydatków), na wydatki
związane z drogami gminnymi i lokalnym
transportem zbiorowym (ok. 15% wydatków). Również dużą pozycję w budżecie
stanowią wydatki przeznaczone na opiekę
społeczną (ok.14% wydatków) w związku
z realizacją zadań zleconych przez budżet
państwa, a także wydatki na administrację
(ok. 11% - w tym rada gminy, urząd, promocja, „Kórniczanin”)
Jakie jest zadłużenie gminy, ile
wyniesie w tym roku obsługa zadłużenia
i jak wygląda to na podstawie wskaźników dopuszczalnych?
Prognozowana łączna kwota długu
Gminy Kórnik na koniec 2007 roku wyniesie 10.433.600 zł, co stanowi 26,19%
planowanych dochodów (dopuszczalny
wskaźnik 60%)
Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2007 rat kredytów
i pożyczek wraz z należnymi odsetkami
oraz z pożyczką krótkoterminową w kwocie
200.000 zł na 2007r. wynosi 2.249.600 zł,
co stanowi 5,65% planowanych dochodów
(dopuszczalny wskaźnik 15%).
Wysokość tych wskaźników wskazuje
na bardzo dobrą kondycję finansową Gminy
Kórnik.
Rozmawiał ŁG

Subwencja (łac. subventio)- , rodzaj
dotacji, kwota przekazywana nieodpłatnie
i bezzwrotnie najczęściej przez państwo
podmiotom (np. jednostkom samorządu
terytorialnego, prywatnym przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym
i osobom fizycznym) dla poparcia ich
działalności.

WYWIAD

Trzy pytania

Wyróżniamy:
• subwencje ogólne - udzielne przez
państwo innym podmiotom na podstawie kryteriów obiektywnych np. liczby
mieszkańców
• subwencje przedmiotowe - przeznaczane na realizację konkretnych zadań
np. dopłata do kredytów dla rolników,
dopłata do czynszów komunalnych itp.
(tzn. na konkretny cel – celowość wydatkowania przyznawanych przez państwo
środków)
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania
własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki
nieruchomościami, ochrony środowiska i
przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia
w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych

Nowy numer konta

(dla podatków i opłat)

Urzędu Miejskiego w Kórniku w Banku Spółdzielczym w Kórniku:

82 1610 1188 0027 5062 2000 0002
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REKLAMY

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

UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966
Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych
serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing
60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36
kom. 0602 806 693
www.sintex.pl
sintex@sintex.pl
godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12
tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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Ile mamy
azbestu?

Na początku stycznia, po dwóch
latach przerwy wznowiono produkcję w
robakowskich zakładach mięsnych, które teraz noszą nazwę Sokołów - Pozmeat.
Do pracy powróciła większość dawnych
pracowników rzeźni.
W końcu po długim przestoju ruszyła
produkcja mięsna w Robakowie. 4 stycznia
2007 roku odbyło się oficjalne, uroczyste
otwarcie rzeźni, trzeciego co do wielkości
zakładu w Grupie Sokołów. Spółka przejęła
zakład jesienią ubiegłego roku.

Jeszcze tylko kilka dni mają te osoby,
które zgodnie z przepisami prawnymi
powinny złożyć informacje o tym, w
jakich ilościach i miejscach składują
materiały zawierające azbest.

znowu działa

Najpierw ubój, później przetwórstwo
Dzięki terminowemu zakończeniu zaplanowanych działań już ruszyły linie uboju
i rozbioru, natomiast w lutym rozpoczęta
zostanie działalność przetwórcza. Średnia
zdolność ubojowa zakładu na jedną zmianę
wyniesie około 1 500 sztuk trzody. Kierownictwo firmy przewiduje, że w styczniu przy
uboju trzy razy w tygodniu ubitych zostanie
około 14 500 świń, a w następnych miesiącach ilość ta jeszcze wzrośnie. Natomiast
zdolność produkcyjna posiadanej linii rozbioru mięsa to około 100 ton na zmianę.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu,
a także wykorzystania i oczyszczania
instalacji i urządzeń zawierających az-

Azbest to grupa minerałów, występujących w formie włóknistej. Wykorzystywany
jest on głównie do pokryć dachowych - płyty faliste azbestowo-cementowe - budynków
gospodarczych oraz mieszkalnych.
Mimo szerokiego zastosowania azbest stanowi ogromne zagrożenie dla
ludzkiego zdrowia i życia. Może on być przyczyną groźnych chorób takich jak:
pylica azbestowa, rak płuc, międzybłonnik opłucnej i otrzewnej oraz innych zmian
w płucach.
Prawidłowe zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest zapewnia bezpieczeństwo jedynie przez około 30 lat.

Po paszport
tylko do Urzędu
Wojewódzkiego

Nowy właściciel podkreśla, że większość
trzody będzie kupowana w regionie Wielkopolski, dlatego zakład chce nawiązać stabilną
i trwałą współpracę z miejscowymi hodowcami
i rolnikami, szczególnie poprzez dynamicznie
rozwijający się program „Razem w Przyszłość”.
W rzeźni docelowo przetwarzane będzie około
2 000 ton wyrobów miesięcznie. W szerokiej
ofercie dominować będą wędzonki o tradycyjnym smaku cenionym na wielkopolskim rynku.
Wśród nich będą różne rodzaje szynek i inne
produkty znane pod marką „Pozmeat”.
Miejsca pracy i podatki dla gminy
Uruchomienie produkcji to także nowe
miejsca pracy. Obecnie w firmie pracuje 160
osób. Większość to byli pracownicy rzeźni. Do
końca roku zatrudnienie powinno wzrosnąć do
400 osób. Po zakończeniu modernizacji i przy
pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych
w zakładzie ma pracować 500-600 osób.
Pojawienie się nowego inwestora oznacza
również, że do gminnej kasy będą sukcesywnie wpływać spore sumy pieniędzy z
podatków. - Corocznie będzie to kilkaset tysięcy złotych, co wskazuje, jakim „poważnym”
podatnikiem są Zakłady Mięsne w Robakowie
- stwierdza burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Okazuje się także, że istnieje szansa na odzyskanieprzez gminę zaległych podatków od
upadłego
(dokończenie na str. 21)
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best nałożono na właścicieli, zarządców
lub użytkowników miejsc, w których ten
minerał znajduje się lub jest wykorzystywany obowiązek przeprowadzania
inwentaryzacji.
Informacje o rezultatach dokonanego
spisu należy przedłożyć w przypadku
osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami burmistrzowi. Osoby prowadzące działalność gospodarczą takie
oświadczenie składają wojewodzie.
Informacja ta podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia.
Wszyscy mieszkańcy gminy Kórnik,
których ta sprawa dotyczy powinni do
końca stycznia dostarczyć odpowiednią
informację do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Kórniku. BM

AKTUALNOŚCI

Rzeźnia

Od stycznia 2007 roku sprawy
paszportowe, czyli złożenie wniosku
o wydanie dokumentu oraz odbiór
paszportu będzie można załatwiać
wyłącznie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 16/18 (składanie
wniosków) oraz Pl. Wolności 17 (odbiór
paszportów).
Z początkiem roku przestają działać
biura paszportowe przy Starostwach Po-

Sprawdź,

jakich środków
używasz
Folicur Multi 50 WP, Folicur Multi
50 WG, Euparen Multi 50 WP oraz
Euparen Multi 50 WG – to środki do
ochrony roślin, produkowane przez
niemiecką firmę Bayer CropScience
AG, których rolnicy nie mogą używać. Decyzję o zakazie ich używania
i sprzedaży wydał Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Ministerstwo podjęło działania, po
tym, jak niemiecka firma poinformowała
o podejrzeniu, że substancja aktywna
tolilofluanid wchodząca w skład wymienionych środków ochrony roślin, może
brać udział w procesie powstawania

wiatowych.
Wymieniony wydział obsługuje klientów
w poniedziałki od godz. 9.30 do 18.00, w
czwartki w godz. 8.15 do 18.00, a we wtorki, środy i piątki w godz. 8.15 do 14.45.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (061) 854 10
31 oraz na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
pod adresem www.poznan.uw.gov.pl.
Obecnie za nowy paszport zapłacimy
140 zł. Ten będzie już zawierał dane biometryczne, czyli szczegółowe informacje
o liniach papilarnych, kształcie twarzy,
geometrii ucha, stopy, a nawet parametrach głosu i odciskach palców posiadacza
dokumentu. Dane te zostaną zakodowane
w postaci chipu. Taki zabieg ma zapobiec
fałszowaniu dokumentów. BM
nitrozoamin podczas ozonowania wody,
czyli jej oczyszczania.
Nitrozoaminy to produkty reakcji azotów. W momencie, gdy przedostaną się
do głębszych poziomów wodonośnych
degradują najcenniejsze zasoby wody pitnej. Mogą odkładać się także w roślinach
bulwiastych. Działanie nitrozoaminów jest
szczególnie niebezpieczne dla zdrowia
ludzi i zwierząt, ponieważ związki te mają
silne działanie mutagenne, rakotwórcze i
toksyczne.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął wszelkie środki ostrożności i wstrzymał
do 31 maja 2007 roku wprowadzanie do
obrotu środków ochrony roślin zawierających tolilofluanid. Zalecił też, aby wszyscy
stosujący tego typu środki sprawdzili czy
zawierają one ten składnik. W tym czasie
firma Bayer CropScience ma przeprowadzić badania, które potwierdzą lub
wykluczą powstałe niejasności.
BM
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Kronika kryminalna
Uderzył w dzika
13 stycznia o godz.13.20, na drodze
między Kórnikiem a Śremem kierujący
samochodem marki Daewoo uderzył
w przebiegającego przez drogę dzika.
Kierowcy nic się nie stało. Uszkodzeniu
uległ pojazd.
Najechał na barierkę
W dniu 19 stycznia o godz. 5.00, na
krajowej drodze nr 11, w miejscowości
Gądki kierowca samochodu marki VW
Golf najechał na przewróconą przez wiatr
metalową barierę.
Uderzył w drzewo
21 stycznia o godz.19.00, w miejscowości
Kromolice mężczyzna kierujący samochodem marki Fiat nie dostosował prędkości
do warunków ruchu i uderzył w przydrożne
drzewo. Został ranny. Kierowca był pod
wpływem alkoholu.
Zabił rowerzystę
W dniu 21 stycznia o godz.17.00, na
drodze nr 434 (obwodnica Kórnika) kierujący samochodem marki Rower podczas
manewru wyprzedzania doprowadził do
zderzenia z rowerzystą. W wyniku uderzenia rowerzysta poniósł śmierć na miejscu.
Kierowca auta był pod wpływem alkoholu.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Sekcja Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu.
Zatrzymali poszukiwanych
Funkcjonariusze Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Kórniku 10 stycznia zatrzymali
w Kórniku osobę poszukiwaną na polecenie
Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.
Kolejnego poszukiwanego, na polecenie

Sądu Rejonowego w Słupcy policjanci
zatrzymali 12 stycznia w Borówcu. Zatrzymany trafił do Aresztu Śledczego w
Poznaniu.
Skradziony i odnaleziony
15 stycznia Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony o kradzieży ciągnika
siodłowego wraz z naczepą w miejscowości Kórnik. Następnego dnia ciągnik odnaleziono na terenie gminy Stęszew.
Zatrzymali sprawcę rozboju
W dniu 15 stycznia funkcjonariusz Ogniwa
Kryminalnego KP w Kórniku wraz z dzielnicowym zatrzymali trzeciego sprawcę
rozboju, który miał miejsce w miejscowości
Dachowa w październiku 2006 roku. Na
wniosek prokuratora Sądu Rejonowego
w Środzie Wlkp. zastosowano środek zapobiegawczy wobec mężczyzny w postaci
tymczasowego aresztowania na okres 3
miesięcy. To trzeci i ostatni sprawca rozboju który trafił za kratki.
Zginął na budowie
15 stycznia w Gądkach na terenie budowy hali doszło do tragicznego wypadku.
Mężczyzna pochodzenia szwedzkiego,
pracujący na rusztowaniu spadł z wysokości około 5 metrów i poniósł śmierć.
Obecnie trwają czynności wyjaśniające
okoliczności wypadku.
Stoczył się do stawu
18 stycznia w Borówcu, podczas wichury
do przydomowego stawu stoczył się z
balkonu wózek z 2,5 miesięcznym dzieckiem. Prokuratura wyjaśnia przyczyny
zdarzenia.
Opracowanie: BM
Kórniccy strażnicy miejscy w
2006 roku:

Jeśli parkujesz samochód na miejscu
oznaczonym kopertą lub znakiem „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”
musisz się liczyć z karą grzywny. Więcej o
akcji www.niepelnosprawni.info
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► nałożyli 201 mandatów na łączną kwotę
31 150 złotych,
► wydali 1 wniosek do sądu,
► przewieźli 3 osoby na izbę wytrzeźwień,
► dowieźli do domu 10 nietrzeźwych osób,
► obsługiwali 46 kolizji drogowych,
► wylegitymowali 738 osób,
► pouczyli 440 osób,
► przyjęli 393 zgłoszenia,
► podjęli 1155 interwencji,
► zabezpieczali 19 imprez,
► brali udział w 188 patrolach mieszanych
z policją,
► doprowadzili na policję 8 osób,
► asystowali 322 osobom (głównie urzędnikom) podczas wykonywania czynności
służbowych,
► przewieźli 11 psów do schroniska,
► założyli 1 blokadę na koła samochodu,
► zatrzymali 17 sprawców wykroczeń i
przestępstw,
► zatrzymali i przekazali właściwym
służbom 11 sprawców kradzieży z odzyskiem,
► brali udział w 53 konwojach.
Zebrała: BM

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Ukarali za wywożenie śmieci
3 stycznia strażnicy ukarali mandatem
w wysokości 200 złotych mieszkańca
Szczytnik, który wywoził śmieci do lasu.
Mężczyzna został zobowiązany do usunięcia śmieci na własny koszt i przedstawienia
pokwitowania za wykonaną usługę.
Odnaleźli psa
9 stycznia strażnicy miejscy odnaleźli psa
mieszkańca Kórnika, który trzy dni wcześniej
będąc na spacerze zgubił go w okolicach
Mieczewa. Po intensywnych poszukiwaniach przy współpracy ze Strażą Miejską w
Mosinie, psa odnaleziono w Borówcu, gdzie
zaopiekował się nim mieszkaniec miejscowości. Powiadomiono właściciela, który wraz z
funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Kórniku
odebrał psa od mieszkańca Borówca.
Odwieźli do schroniska
9 stycznia strażnicy zabrali bezdomnego psa, który przebywał przy pętli autobusowej w Błażejewku. Zwierzę odwieziono
do schroniska w Swarzędzu.
Wezwali karetkę
10 stycznia, na drodze nr 431, na wysokości Ogródków Działkowych w Mościenicy patrol SM napotkał mężczyznę, który
sprawiał wrażenie nietrzeźwego. Okazało
się, że jest on mieszkańcem Kórnika. Mężczyzna skarżył się na ból nóg. Wezwano
karetkę pogotowia. Lekarz stwierdził, że
konieczne będzie zabranie mężczyzny do
szpitala w Poznaniu. Strażnicy powiadomili
rodzinę poszkodowanego o wydarzeniu i
przekazali torby, które posiadał.
„Wlepili” mandaty
11 stycznia funkcjonariusze SM w Kórniku ukarali mandatami dwóch kierowców za
parkowanie w niedozwolonym miejscu.
Zabezpieczali WOŚP
W dniu 14 stycznia strażnicy miejscy uczestniczyli w zabezpieczaniu spokojnego przebiegu
XV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Żadnych incydentów nie zanotowano.
Zabezpieczali miejsce zdarzeń
15 stycznia patrol Straży Miejskiej
uczestniczył w zabezpieczaniu kolizji drogowej przy firmie „Raben”. Następnie uczestniczył w zabezpieczeniu miejsca śmiertelnego wypadku na budowie firmy H&M do
czasu przybycia policji i prokuratora.
Zaopiekowali się bezpańskimi psami
i łabędziem
W dniu 17 stycznia strażnicy zaopiekowali
się bezpańskim psem (foksterier), którego
przyprowadziła mieszkanka Kórnika. Zwierzę
przewieziono do schroniska w Swarzędzu.
Następnego dnia funkcjonariusze
SM przewieźli łabędzia do poznańskiego
ZOO i kolejne dwa psy do schroniska w
Swarzędzu.
Pouczono właściciela psa
18 stycznia funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kórniku, w miejscowości Pierzchno
pouczyli o konsekwencjach postępowania
właściciela psa, który puszczał zwierzę
wolno i nie nadzorował jego ruchu. BM
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powaliła drzewa
i słupy

kraju huraganami. Najgorsza miała być noc
z 18 na 19 stycznia. Przewidywania meteorologów niestety sprawdziły się. W rejonie
Wielkopolski wiatr wiał z prędkością ponad
120 kilometrów na godzinę. Skutki tak silnego wiatru widoczne były „gołym okiem”.

tusza posypały się dachówki. W Arboretum
Kórnickim huragan złamał słynną drzewo ze
słynnymi „gruszkami na wierzbie” (gruszę
wierzbolistną). Ogromny konar drzewa na
ulicy Poznańskiej w Kórniku powalił słup
z lampą uliczną. Silny wiatr stał się także
przyczyną obluzowania dachu na jednym z
budynków przy ulicy Wojska Polskiego. W
Prusinowie ogromne drzewo przewróciło się
nas stację transformatorową. Pozrywane
przewody elektryczne spowodowały, że na
wielu ulicach miasta i wsi panowały nawet
przez kilka dni „egipskie ciemności”.
Z informacji uzyskanych od Ryszarda
Grześkowiaka, kierownika Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego wynika,
że przez cały czas kontrolowano sytuację.

AKTUALNOŚCI

Wichura

ul. Zamkowa

ul. Parkowa

ul. Poznańska

Wyrwane z korzeniami drzewa,
zniszczone dachy, pozrywane linie
energetyczne – to tylko kilka przykładów
skutków wichury, jaka nawiedziła nasz
kraj oraz przeszła przez gminę Kórnik w
połowie stycznia.
Pierwsze silne wiatry nawiedziły nasz
rejon 11 stycznia. Już wówczas wicher
spowodował szkody. Kórniccy strażacy usuwali powalone drzewa z drogi w Błażejewku,
ulicy Zamkowej w Kórniku, gałęzie z drogi
w Prusinowie. Wiatr powalił także mur przy
jednej z działek, od strony ulicy Słowackiego
w Kórniku. Spadające cegły uszkodziły samochód, który znajdował się na sąsiedniej
działce. Okazuje się jednak, że wicher, który
wtedy nawiedził Kórnik był tylko zapowiedzią
tego, co działo się kilka dni później.
Huraganowa noc
Kolejna fala bardzo silnych wiatrów nadeszła kilka dni później. 18 stycznia Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał
przed zbliżającymi się do granic naszego

nr 2/2007

Najwięcej pracy tamtej styczniowej nocy
mieli strażacy. Od późnych godzin nocnych
do popołudniowych wyjeżdżali około 40 razy
do usuwania powalonych drzew. Potężne
drzewo przewróciło się na ulicy Parkowej w
Kórniku niszcząc płot i część dachu budynku
wielorodzinnego. Na tej samej ulicy kolejne
drzewo spadło na samochód. Kierowcy na
szczęście nic się nie stało. Z bnińskiego ra-

- Podczas huraganu stale mieliśmy łączność z Powiatowym Centrum Reagowania
Kryzysowego w Poznaniu oraz z wszystkimi
niezbędnymi służbami – tłumaczy.
Na brak zajęcia nie narzekali w ostatnim czasie także energetycy. – Mieliśmy
mnóstwo pracy. W pierwszej kolejności
zajmowaliśmy się przede wszystkim tymi
awariami, które powodowały brak prądu
w budynkach mieszkalnych, dopiero na
końcu awariami oświetlenia ulicznego
– powiedział nam pracownik Pogotowia
Energetycznego w Kórniku. Po huraganowej nocy 6 wsi z naszej gminy przez ponad
dobę, a w niektórych przypadkach nawet
dłużej pozbawione było prądu. Energetycy
stopniowo i w miarę możliwości starali się
opanować sytuację. Barbara Morasz

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 15 lutego 2007r.
wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:
- 2 działek gruntu położonych w obrębie Bnin gmina Kórnik w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków
zagospodarowania.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 673
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OŚWIATA

NOWY

SYSTEM POMOCY

DZIECIOM Z DYSLEKSJĄ W
PORADNI PSYCHOLOGICZNO
– PEDAGOGICZNEJ
Badania prowadzone w Polsce wskazują, że dysleksja rozwojowa występuje
u około 15% populacji. Oznacza to, że w
każdej klasie można spotkać 3-5 dzieci z
tym problemem. Liczba osób z dysleksją
wzrasta, m.in. ze względu na zwiększenie
się liczby dzieci pochodzących z zagrożonych ciąż i trudnych porodów. Niekorzystne czynniki kulturowe, takie jak brak
naturalnych okazji do ćwiczenia funkcji
uczestniczących w czytaniu i pisaniu (np.
dzieci mało rysują, mniej manipulują, nie
rozwijają się ruchowo podczas zabaw na
podwórku) oraz brak kontaktu z książką,
którą wypiera telewizja i komputer, są
również przyczyną wzrastającej liczby
osób z dysleksją. Coraz większa jest
świadomość i wiedza na temat dysleksji
wśród rodziców i specjalistów. Dysleksja
rozwojowa, to termin często używany w
środowisku szkolnym, jak też w prasie i
telewizji. W ostatnich latach wiele sławnych osób ujawniło, że miało taki problem
w dzieciństwie. Dzięki temu rodzice coraz
częściej zdają sobie sprawę, że dzieciom
mającym niepowodzenia szkolne, potrzebna jest pomoc. Nasilenie zgłoszeń do
badań w kierunku dysleksji obserwujemy
u starszych uczniów, tj. pod koniec szkoły
podstawowej albo w gimnazjum, często
ze względu na istniejący system udogodnień na sprawdzianach i egzaminach
dla dzieci i młodzieży z opinią, w której
stwierdza się dysleksję rozwojową. Czasem trudności zostają dostrzeżone późno,
np. wtedy, gdy dziecko cechuje wysoka
inteligencja, wiedza wyniesiona z domu i
dobra pamięć słuchowa. Inną przyczyną
późnego diagnozowania dysleksji, jest
odwlekanie przez rodziców decyzji o zgłoszeniu młodszego dziecka do badań.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kórniku rozpoczęła od stycznia
2007r. wdrażanie nowego systemu opieki
nad dziećmi z dysleksją. Jednym z jego
elementów jest dążenie do wczesnego
rozpoznawania dzieci o nieharmonijnym
rozwoju, u których istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia specyficznych
trudności w czytaniu i pisaniu.
W ramach podjętych działań, zapoznano nauczycielki przedszkoli oraz rodziców
dzieci sześcioletnich z zagadnieniem ryzyka dysleksji. W kwietniu i maju b.r. zostaną
przeprowadzone badania przesiewowe
wśród sześciolatków z naszej gminy, za
pomocą Skali Ryzyka Dysleksji prof. M.
Bogdanowicz. Dzięki temu wyłonimy dzieci
wymagające pogłębionej diagnozy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
aby trafnie odpowiedzieć na pytanie, jak
wspierać ich rozwój i dalszą edukację.
Chcemy również monitorować kariery
szkolne dzieci zakwalifikowanych do grupy
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ryzyka wystąpienia trudności w nauce.
Kolejnym elementem w nowym systemie opieki nad dziećmi z trudnościami
w pisaniu i czytaniu, jest zmieniona
procedura badawcza. Obejmuje ona
dzieci uczęszczające do klasy IV szkoły
podstawowej i starsze, które nie były
dotychczas badane w poradni. Pierwsza
wizyta będzie odbywała się w formie
wstępnej konsultacji-rozmowy z rodzicem (bez udziału dziecka). Pedagog lub
psycholog w trakcie konsultacji ustali,
czy trudności w pisaniu lub czytaniu nie
występują na tle ogólnych kłopotów w nauce, czy nie są one wynikiem zaniedbania
środowiskowego lub dydaktycznego, czy
też nie wynikają ze złego funkcjonowania
zmysłu wzroku, słuchu lub schorzeń neurologicznych. Zaproponujemy, aby dziecko przez okres półroczny wykonywało
systematycznie ćwiczenia doskonalące
umiejętność pisania lub czytania. Rodzic
uzyska poradę, w jakich formach ćwiczyć
ortografię, stronę graficzną pisma lub
poprawność czytania. Zadaniem rodzica
będzie odpowiednio zorganizować pracę
dziecka w domu, wyposażyć się w pomoce do ćwiczeń (rodzic otrzyma ofertę
dostępnych materiałów ćwiczeniowych,
z których można korzystać). Wskazane
będzie także nawiązanie współpracy z nauczycielem polonistą, uczącym dziecko w
szkole, którego działania mogą wspierać
wysiłki ucznia i rodziców.
Warto pamiętać, że szanse dziecka
na lepsze wyniki w nauce, zwiększamy
stosując zasadę systematyczności.
Najlepsze efekty będzie więc przynosiło
wykonywanie ćwiczeń krótko, lecz codziennie. W przypadku braku spodziewanych rezultatów pracy, trwającej minimum
sześć miesięcy, dziecko powinno być
skonsultowane w poradni. Wtedy też
należy udokumentować podjętą pracę samokształceniową – przedstawić zeszyty
ćwiczeń, karty konsultacji z nauczycielem
języka polskiego, itp. Procedury badawcze zostaną szczegółowo omówione w
trakcie pierwszej rozmowy z rodzicem.
Niekiedy rodzice odwlekają decyzję
udania się do poradni psychologiczno–
pedagogicznej w nadziei, że trudności
same ustąpią. Zachęcamy do wczesnego
zgłaszania dzieci do badań, już na etapie nauki czytania i pisania, w klasach
najmłodszych szkoły podstawowej. W
terminie „dysleksja rozwojowa”, określenie „rozwojowa” oznacza, że trudności
występują od początku nauki szkolnej.
Badania w poradni psychologiczno–pedagogicznej są bezpłatne, nie są
wymagane skierowania, odbywają się wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów. Zgłoszenia przyjmowane są
telefonicznie lub osobiście, w godzinach
pracy sekretariatu – poniedziałki, środy,
piątki 8.30-12.30, wtorki, czwartki 12.0015.50, nr tel. 061 8170907, poradnia
znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia,
Kórnik, ul. Poznańska 34a, II piętro.
Ewa Głąbała, pedagog Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
w Kórniku

Organizatorzy Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy:
Urząd Miejski
w Kórniku, ZHP-Hufiec
Kórnik, OSP Kórnik i KTPS
dziękują serdecznie za wsparcie
finansowe i rzeczowe XV Finału WOŚP
n/w ofiarodawcom:
- T F P z Dziećmierowa
- Bankowi Spółdzielczemu w Kórniku,
- firmie Elewarr w Gądkach,
- Hotelowi Daglezja,
- firmie PHU HEDAN z Trzebisławek,
- Stanisławowi Jeziorskiemu z Czmońca,
- Jacekowi Ciechowskiemu z Dolska,
- Tadeuszowi Szymańskiemu z Zimina,
- Sklepowi Leszka Króla z Kórnika,
- Monice Kasprzyk z Prowentu,
- Piekarni Łobza z Zaniemyśla,
- Piekarni Mar-Piek z Kórnika,
- Sklepowi Justyny Kujawa z Kórnika,
- Sklepowi Marii Pepel z Bnina,
- Surówkom Zbigniewa Grześkowiaka
z Bnina,
- Hurtowni Naczyń JANMAR z Bnina,
- Sklepowi Alicji Poprawskiej (Goplana),
- Sklepowi Eweliny Wawrzyniak (Śremski),
- Personelowi Sklepu Hand-Mięs
z Miąsowa,
- Jerzemu Rozmiarkowi z Czmonia,
- Sylwestrowi Bakalarczykowi z Żerkowa,
- Kołu Gospodyń Wiejskich Bnin,
- Wytwórni Węgla Drzewnego z Mieczewa,
- Kawiarni Kaprys z Kórnika,
- Motelowi Nestor z Kórnika,
- Restauracji Casablanca z Bnina,
-Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Kórnika.
Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w organizację XV Finału
WOŚP: kórnickiej policji,straży miejskiej, firmie ochroniarskiej Patrol,
KPA Kombus, Wodkom Sp z o.o.,
Ochotniczej Straży Pożarnej, panom
M. Bosiackiemu i R. Majchrzyckiemu,
Wielkopolskiemu Centrum Edukacji
Medycznej z Poznania, sołectwom:
Kamionki, Radzewo i Czmoniec,
Zajazdowi Non Stop Gądki, paniom
Sylwii Borowskiej, Irenie Kowalskiej,
Jolancie Przybył Renacie Żyto oraz
panu Jackowi Wyrzykiewiczowi za
pracę przy rożnie.
Dziękujemy Firmie Polaris Artura Hoffmanna oraz wszystkim wykonawcom: Ilonie i Wioli Kaźmierczak, Ani Dydymskiej,
Michałowi Gielniakowi, Kabaretowi A-trzy.
Zespołom: RYTM , FANTOM, ZAWSZE
CI SAMI i Orkiestrze Dętej ZHP .
Dziękujemy prowadzącym: Magdzie
Królikowskiej, Dominikowi Machowiakowi oraz Grzegorzowi Paluszkiewiczowi.
Dziękujmy serdecznie młodzieży wolontariuszom i wszystkim, którzy byli
z nami w ten dzień.
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Mimo silnego wiatru, który spowodował awarię oświetlenia na rynku i chłodu,
który odstraszył część mieszkańców
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała w Kórniku z niemalże rekordowym wynikiem.

W niedzielę 14 stycznia, już od wczesnych godzin rannych można było spotkać
kwestujących, wyposażonych w orkiestrowe puszki. Organizatorzy zadbali o to, aby
wolontariusze byli widoczni nie tylko na
ulicach Kórnika i Bnina, ale także okolicznych wsi.
- Zbiórkę pieniędzy przeprowadziliśmy w Robakowie, Dachowie, Gądkach,
Borówcu, Kamionkach, Szczodrzykowie,
Runowie, Dziećmierowie, Mieczewie, Czo-

Oj się działo!
Przez cały dzień na orkiestrowej scenie
wiele się działo. Wystąpili m.in. Wiola i Ilona
Kaźmierczak, zespół RYTM, FANTOM,
Michał Gielniak oraz Kabaret A – trzy. Zgrała
także kórnicka Orkiestra Dęta ZHP. Miesz-

kańcy mogli obejrzeć pokaz ratownictwa
medycznego w wykonaniu słuchaczy Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w
Poznaniu. Ratownicy udzielali rad i odpowiadali na pytania.
Występy i pokazy przeplatane były
licznymi licytacjami, a pochodzące z nich
pieniądze zasilały konto Fundacji. Najwyższą
cenę, uzyskała koszulka bnińskiego Fan
Clubu Lecha z podpisami piłkarzy. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się także misie

kościoła bnińskiego) itp. Na rynku można
było posilić się pysznymi wypiekami pań z
Koła Gospodyń Wiejskich z Bnina, chlebem
ze smalcem, grochówką, pieczonym dzikiem
i kiełbaskami z grilla. Dochód ze sprzedaży
posiłków zasilił konto WOŚP. Chętni mogli
także przejechać się karetą.

AKTUALNOŚCI

REKORDOWO CHOĆ POD WIATR

Zebraliśmy więcej
niż w ubiegłym roku
Z godziny na godzinę rosła suma pieniędzy na kórnickim koncie WOŚP. O godz.
14.00 podano pierwszy komunikat finansowy, który głosił, że zebrano już prawie 2
tysiące złotych. Trzy godziny później suma
pieniędzy wzrosła do ponad 11 tysięcy złotych. Tuż przed tradycyjnym „Światełkiem do
nieba”, czyli kilka minut przed godz. 20.00
było wiadomo, że na orkiestrowym koncie
w Kórniku było już więcej pieniędzy niż w
XIV finale. Godzinę później, gdy impreza
na rynku dobiegała końca podano ostatni
komunikat, który głosił, że w sumie podczas
XV finału zebrano ponad 21 tysięcy złotych
i obcą walutę.
Tegoroczna Orkiestra przebiegała spokojnie. Nie zanotowano kradzieży puszek.
Nad bezpieczeństwem kwestujących czuwała policja, straż miejska, kórniccy strażacy,
firma ochroniarska „Patrol”, nauczyciele oraz
kilku sołtysów .
Krystyna Janicka, szefowa kórnickiego
sztabu WOŚP oceniła akcję, jako udaną.
- Myślę, że najcenniejsze jest to, iż mamy
wiele osób wrażliwych na los drugiego
człowieka, a młodzi ludzie zaangażowani
w różne akcje charytatywne chcą i czynią
dobro – stwierdza.
- To jest potencjał, którego mogą nam
pozazdrościć inni – dodaje.
Barbara Morasz
XV FINAŁ WOŚP W LICZBACH

łowie, Radzewie, Konarskim, Czmoniu,
Czmońcu i w przedszkolach i szkołach na
terenie gminy Kórnik – informuje Krystyna Janicka, szefowa kórnickiego sztabu
WOŚP. Wśród wolontariuszy byli uczniowie gimnazjów, liceum, harcerze, panie z
Koła Gospodyń Wiejskich w Bninie oraz
mieszkańcy wsi.
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strażackie, które zlicytowano za podobnie wysoką sumę. Okazuje się jednak, że są jeszcze
przedmioty, które można nabyć, a pieniądze z
ich kupna mogą zasilić konto Fundacji Wielkiej Orkiestry. Są to: serce z węgla, wielkie
serce wykonane z setek małych bibułowych
serduszek, oryginalne plakaty WOŚP, obraz
olejny Teresy Radowicz (brama starego

21.306,73 zł+ 40,35 Euro + 5 $ + 20
koron szwedzkich – tyle zebrano podczas XV finału w Kórniku
1.066,34 zł – taką sumę zebrano na
stoisku Koła Gospodyń Wiejskich
783,37 zł - tyle pieniędzy zebrała wolontariuszka Olga Zielazek, uczennica LO
w Kórniku
713,90 zł – to druga w kolejności najwyższa kwota pieniędzy, która znalazła
się w puszce Joanny Walkowiak z
Bnina, uczennicy LO
665,73 zł – to trzecia w kolejności najwyższa suma z puszki Daniela Kopruckiego, ucznia Gimnazjum w Robakowie
489, 07zł – tyle zebrano w Szkole Podstawowej nr 2 w Bninie,
335 zł – taką kwotę zebrała Szkoła
Podstawowa w Szczodrzykowie
150 zł – za taką sumę wylicytowano
koszulkę Fan Clubu Lecha z Bnina z
podpisami piłkarzy
82 – tylu wolontariuszy kwestowało na
ulicach Kórnika i okolicznych wsi
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REKLAMY

W piątki udzielamy 10% rabatu

Miejsce na Twoją reklamę

OŚRODEK
SZKOLENIA ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK
Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, C+E,.
Przewóz towarów niebezpiecznych - ADR - wózki widłowe • spawanie • i inne w/g potrzeb
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy i dodatkowy dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy - przewóz osób i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).
Otwarcie kursu na prawo jazdy Kórnik, Szkoła Podstawowa, 5 i 7 luty, godz. 18.00

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka.

Śrem, ul. Kilińskiego 18,
Tel. 0602 631 288 lub 061 28 28 760
Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

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

www.osz-kaczmarek.com.pl

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

NOWOŚĆ - tipsy szklane

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!

FRYZJERSTWO
● Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach firm:		

Kórnik, ul. Stodolna 1,
tel. 601-402-641,
889-303-193

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

PRACOWNIA KRAWIECKA

L’OREAL, MATRIX, SHWARZ KOPF

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

A&A

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

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

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

Jak segregować odpady?
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Jeśli chcesz skutecznie i bezpiecznie
pomnażać kapitał lub małymi kwotami osiągnąć
zadowalające zyski, wykorzystaj do tego

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

AUTO-MERC
WypoŻyczalnia samochodów
osobowych i dostawczych
tel./fax (061) 898 03
kom. 660-762-870
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Kórnik
ul. Średzka 17

• Wysokie zyski
• Dostęp do kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych w jednym miejscu
• Brak opłaty dystrybucyjnej
• Bezpłatne przenoszenie środków pomiędzy
funduszami
• Możliwość wpłaty jednorazowej lub systematycznego inwestowania małymi kwotami
• Możliwość zarządzania portfelem inwestycyjnym przez internet
• Bezpłatna pomoc doradcy
• Bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy, Twoimi środkami finansowymi zarządzają specjaliści
• Korzyści podatkowe
Wszelkich informacji udziela Specjalista
ds.Funduszy Inwestycyjnych
Tomasz Nowaczyk - tel. kom. 0604-532-435,
e-mail: tomasz.nowaczyk@vp.pl
Bezpłatne konsultacje
nr 2/2007

Już kolejny raz kórnicka Kolegiata
gościła w swoich murach miłośników kolęd
i pastorałek. W siódmym już z kolei Międzyszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
mieliśmy możność uczestniczyć dzięki
organizatorom ze Szkoły Podstawowej nr1
w Kórniku. Nacechowane ogromną determinacją działania Dyrekcji Szkoły oraz pasja
pań: Teresy Stencel i Lidii Jakubowskiej
sprawiły, że byliśmy uczestnikami przepięknego, muzycznego spektaklu.
I choć minął już jakiś czas od dnia, kiedy
wszyscy biegliśmy o północy, na Pasterkę
do żłóbka narodzonego Dzieciątka, to jak
przyznali widzowie, ich serca na dźwięk
wyśpiewanych przez dzieci kolęd, wypełniły się ponownie owym, tak szczególnym
dla Świąt Bożego Narodzenia, uczuciem
czułości i miłości.
Pierwszymi, którzy zaprezentowali
swoje umiejętności, były dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie. Zespół
wokalny, przygotowany przez panią Lidię
Jarmuszkiewicz, zaprezentował zgromadzonym słuchaczom kolędę „Gdy śliczna

Panna” oraz utwory: „Jest taki dzień” i „
Święta, święta”. Ciekawa interpretacja, a
także dziecięca radość w głosach wykonawców znalazły u widzów duże uznanie.
Kolejnymi wykonawcami byli uczniowie
Szkoły Podstawowej nr2 w Kórniku-Bninie.
Tych kolędników przygotowały panie: Marta
Tomczak i Jolanta Ratajczak. Interesująco zabrzmiało instrumentalno-wokalne
wykonanie kolędy „Gdy śliczna Panna”,
zaś pastorałka pt. „Wigilia” i zagrana na
flażoletach kolęda „Gdy się Chrystus rodzi”
pozwoliły ukazać to co czują nasi najmłodsi
grając i śpiewając Nowonarodzonemu.
Kiedy umilkły oklaski, w prezbiterium
pojawiły się dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Radzewie. Tę grupę dzieci przygotowała
i akompaniowała im siostra Joanna Kois.
Zapewne wiele trudu kosztowało siostrę
Joannę przygotowanie młodych śpiewaków
do tego występu. Podziękowania wyrażone
w rzęsistych brawach oraz entuzjastyczne
przyjęcie zespołu, przez zgromadzonych w
kościele, niech będą zapłatą za ten piękny
koncert.
Tymczasem na scenie pojawiła się
reprezentacja Szkoły Podstawowej nr1 z
Kórnika, która przygotowanie do występu
zawdzięcza pani Lidii Jakubowskiej. Usłyszeliśmy trzy pastorałki: „Przybyli z nieba”,

„Chrystus się narodził” oraz „Jest taki
dzień”. Pełne werwy i bezbłędne wykonanie
tych utworów wprawiły w zachwyt widownię,
a widoczny w oczach odbiorców autentyczny podziw i niekłamany szacunek dla
umiejętności zespołu był miarą i zarazem
oceną występu młodych kórniczan.
Niestety to był ostatni akord tego koncertu. W imieniu organizatorów głos zabrała
pani Danuta Zwierzyńska – Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr1 w Kórniku. Podziękowała
wykonawcom za dostarczenie niezwykłych
przeżyć, podkreśliła duchowy, ale i kulturowy wymiar Przeglądu. Dodała też, że
coroczne śpiewanie i granie naszych dzieci,
których wrażliwe serca właściwie odczytują i oddają przesłanie kolęd i pastorałek,
przyczynia się w sposób szczególny do
budowania i umacniania naszej, kórnickiej
wspólnoty.
Pani Dyrektor wręczyła przedstawicielom wszystkich szkół, w dowód uznania,
okolicznościowe dyplomy, pięknie ilustrowane albumy oraz torby ze słodyczami.
Dziękując księdzu kanonikowi Jerzemu
Kędzierskiemu za udostępnienie szkolnej
braci świątyni oraz wszystkim tym, którzy
przyczynili się do tego spotkania ogłosiła
zakończenie VII Międzyszkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Lech Stencel

KULTURA

Kolędowe
spotkanie

Koncert dla Babć i Dziadków

Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Kamionkach odbył się Koncert Ulubionych Melodii.
W poniedziałek 22 stycznia świetlica w remizie strażackiej wypełniła się po brzegi babciami, dziadkami i oczywiście wnukami.
Wszystkich przybyłych powitała sołtys
Małgorzata Walkowiak. Podkreśliła, że po raz
pierwszy w Kamionkach odbywa się impreza
z okazji Dnia Babci i Dziadka, osób tak ważnych dla młodych ludzi. Zapowiedziała występ
duetu muzyków, który próbował nawiązać do
atmosfery młodości obecnych seniorów. Na
skrzypcach zagrał Bernard Stieler, na akordeonie Henryk Łukaszewski. Nie obyło się także
bez kolęd. Potem były życzenia dla babci,
dziadka. A później kolejne utwory biesiadne,
harcerskie, wojskowe, myśliwskie, operetkowe. Zebrani mogli wybierać tytuły utworów granych przez duet. Znane melodie prowokowały
do wspólnego śpiewu. Wytworzyła się bardzo
sympatyczna, wspaniała atmosfera.
Na koniec dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej odśpiewały babciom i dziadkom
„Sto lat”. Uczestnicy koncertu nie kryli zadowolenia, dziękując jego organizatorom.
Imprezę przygotowali: Rada Sołecka i OSP
w Kamionkach oraz dzieci uczestniczące w
zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej
prowadzonej przez Romanę Lange. RW
W Kamionkach planuje się kolejne imprezy.
W sobotę 27 stycznia dzieci ze świetlicy
socjoterapeutycznej organizują balik
karnawałowy dla przedszkolaków.
W niedzielę 28 stycznia o godzinie 16
Rada Sołecka i OSP są organizatorami koncertu kolęd w wykonaniu chóru
„Canticorum” z Poznania, pod dyrekcją
Roberta Kurczewskiego.
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Z Krakowa, z Salonik i ... z Borówca

Tradycyjnie, na początku Nowego Roku,
Burmistrz wraz z Przewodniczącą Rady
Miejskiej zapraszają gości na Koncert
Noworoczny do kórnickiego Zamku. Tym
razem, 14 stycznia,
zamkowe mury rozbrzmiewały poezją
śpiewaną w wykonaniu Mai i Andrzeja
Sikorowskich oraz
zespołu “Kraków-Saloniki”. Już dawno
Koncert Noworoczny
nie zgromadził tak
licznej publiczności
- zamkowy holl okazał się zbyt mały i
trzeba było otworzyć
Salę Mauretańską.
Na Koncert przybyli
wszyscy, którzy w minionym roku współpracowali z władzami
gminy i wspomagali
jej działania, a więc
przedstawiciele firm
działających na terenie gminy, organizacji i
stowarzyszeń, dyrektorzy placówek oświatowych, działacze społeczni i przedstawiciele władz lokalnych.
Spotkanie stało się także okazją do

uhonorowania Kazimierza Bałęcznego, dyrektora poznańskiego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który
niedawno odszedł
na emeryturę. Powodem szczególnego
wyróżnienia inżyniera Bałęcznego był
jego wielki wkład w
zmaterializowanie
się idei budowy remontu i modernizacji
trasy s-11.
Artyści zaprezentowali program urozmaicony w klimacie,
muzyczne polskogreckie połączenie
kulturowe ( żona
Andrzeja Sikorowskiego, jednocześnie
mama Mai jest Greczynką). Znalazło
się miejsce na stare
przeboje grupy „Pod
Budą” i nowe utwory z płyty „Kraków
– Saloniki”.
Na zakończenie Andrzej Sikorowski
przyznał się, że jest „pół krakusem, pół
pyrą” gdyż ... jego mama pochodzi z Borówca. www.kornik.pl i ŁG

V GMINNY KONKURSU PIOSENKI
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
Organizator: Gmina Kórnik
Miejsce: Dom Strażaka w Kórniku, ul. 20 Października 97
Termin: 22 lutego 2007r. /czwartek/, godz. 16,00
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 16.02.2007r.
Regulamin i karta zgłoszeniowa: www.kornik.pl
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RECENZJE KSIĄŻEK
Pozycje książkowe dostępne są w
Bibliotece Publicznej w Kórniku
DLA DOROSŁYCH
LUANNE RICE
„GWIAZDY PROWADZĄ DO DOMU”
Autorka przedstawia wzruszającą
historię o uczuciach i
wielkiej miłości. Dianne, główna bohaterka z radością oczekuje narodzin swego
pierwszego dziecka.
Przeżywa głęboki
dramat, kiedy okazuje się, że córeczka,
którą wyda na świat
będzie głęboko upośledzona. Opuszczona
przez męża, samodzielnie podejmuje trud
wychowania. Nie szczędząc sił i poświęcenia, z czasem odkrywa wartości, których
wcześniej nie dostrzegała.
MG

DLA DZIECI
WERNER HOLZWARTH
„O MAŁYM KRECIE, KTÓRY CHCIAŁ
WIEDZIEĆ, KTO MU NAROBIŁ NA
GŁOWĘ”

Wiele osób skrzywi się usłyszawszy
tytuł. Wielu powie: Jak to, książka o kupie?! To na pewno nie dla dzieci! Zanim
pozwolimy sobie na oburzenie i niesmak,
przeczytajmy dokładnie tę książeczkę.
Okazuje się, ze można w ładny, wręcz
elegancki sposób mówić o rzeczach i
zjawiskach kłopotliwych. Poza tym jest
pięknie ilustrowana. Wolf Erbruch, który
jest autorem obrazków pokazał całą gamę
różnych uczuć na mordce kreta.
Dwulatek znajdzie tu informację, że
wszyscy robią kupę i nie będzie to dla
niego zaskoczeniem. Dla kilkulatka,
przedszkolaka będzie to książka o zachowaniach społecznych. Trochę starsze
dziecko marzące o własnym kotku czy piesku dowie się dzięki tej książce, że zwierzę
to nie tylko przyjemności i zabawa, ale
także niezbyt miłe obowiązki.
KK
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rehabilitacja
Kamilka
O tym, jak wiele czasu musi upłynąć, aby widoczne były postępy w
rehabilitacji doskonale wiedzą rodzice
Kamilka Baranowskiego z Borówca. O
trudach codziennego życia opowiadają
nam podczas wizyty w rodzinnym domu
chłopca.
Kamil Baranowski ma niedowład czterokończynowy-spastyczny. Chłopiec jest
jednym z podopiecznych Kórnickiego
Towarzystwa Pomocy Społecznej. Mama
Kamilka - Dorota Baranowska potwierdziła,
że Towarzystwo w miarę swoich możliwości
przekazuje pieniądze na rehabilitację chłopca. Przypomniała także, że zorganizowało
ono specjalny koncert charytatywny na
rzecz Kamilka. Swoje konto udostępniła
również warszawska Fundacja „Zdążyć z
pomocą”. Tata chłopca – Grzegorz Baranowski rozsyła ulotki do różnych miejsc z
apelem u udzielenie pomocy. Rehabilitację
chłopca wsparła również pani Magda,
mieszkanka Borówca, która w ubiegłym
roku wpłaciła dość dużą kwotę na ten cel.
Postęp w leczeniu
Od naszej ostatniej wizyty u Kamilka
upłynęło sporo czasu i niewątpliwie widoczny jest obecnie postęp w jego leczeniu.
- Wyniki w rehabilitacji przychodzą stopniowo, wolno, ale możemy je zauważyć - tłumaczy pani Dorota. – Najczęściej zauważają je goście, którzy odwiedzają mojego syna

Bawili się

na noworocznym
spotkaniu
Śpiewy, tańce i spotkanie ze Świętym
Mikołajem – tak wyglądało noworoczne spotkanie „Klaudynki”,
które miało miejsce 12 stycznia
w restauracji „Biała Dama”.
Tym razem odbyło się ono pod
hasłem „Idzie styczeń, niesie
wiele życzeń”.
Na noworocznym spotkaniu
bawiło się prawie 140 osób. Wśród
nich byli podopieczni „Klaudynki”,
ich rodzice, opiekunowie, wolontariusze i zaproszeni goście.
Anetta Szarzyńska, prezes
Stowarzyszenia przywitała gości,
a wśród nich: burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego, przewodniczącą
Rady Miejskiej – Irenę Kaczmarek,
radnego Adama Lewandowskiego,
kierownika OPS – Bożenę Kiełtykę.
Burmistrz życzył zebranym w nowym 2007
roku życzliwości, przyjemności, spokoju
oraz udanej zabawy.
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– dodaje. Sukcesem jest chociażby to, że
dzięki rehabilitacji dziecko potrafi przez 10
sekund siedzieć „po turecku” czy zaczyna
zginać kolana. Mama chłopca orientuje
się, iż Kamilek rozumie, że musi ćwiczyć.
Jest cichy, pogodny, często uśmiecha się,
rozumie co się do niego mówi.
Dziecko cały czas ma zapewnioną pomoc rehabilitanta, co niestety jest niezwykle
kosztowne. Jedna godzina rehabilitacji to
koszt 80 zł. Część ćwiczeń rehabilitacyjnych wykonuje sama pani Dorota, która
w ubiegłym roku ukończyła kurs masażu
i potrafi wykonywać jego różne rodzaje
(klasyczny, neurologiczny itd.) Rodzice
zakupili sprzęt rehabilitacyjny oraz wydzielili
oddzielny pokój do prowadzenia ćwiczeń.
W rehabilitacji Kamilka już drugi rok pomaga państwu Baranowskim pies „Harley”
rasy golden redriver. W ten sposób chłopiec
uczestniczy w dogoterapii. Niestety ma
on osłabioną odporność immunologiczną.
Ponadto prawdopodobnie z rurki znajdującej się w jego przełyku pochodzą bakterie,
które powodują choroby. Kamilek dwa razy
w roku przebywa w szpitalu na zapalenie
płuc, przedtem był nawet raz na kwartał.
Pobyt w szpitalu stanowi przerwę w jakże
potrzebnej rehabilitacji oraz uniemożliwia
wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.
Pani Dorota musi opiekować się Kamilkiem praktycznie 24 godziny na dobę. Na
szczęście przyszła jej z bezinteresowną
pomocą sąsiadka – pani Iwona. Dzięki
temu Dorota i Grzegorz Baranowscy mogli
pojechać na jednotygodniowe wczasy.
Mama chłopca w czasie, gdy opiekuje się
nim pani Iwona może zrobić zakupy, pójść
na wywiadówkę do 14-letniego Patryka czy
zostawić pod dobrą opieką 3-letnią Maję.
Robert Wrzesiński

(dokończenie ze str. 11)
zakładu „Pozmeat”. - Już obecnie gmina
uzyskała znaczną ich część (ok. 1/3) i sądzę,
że otrzymanie kolejnych rat to tylko kwestia
czasu – tłumaczy burmistrz.- Niestety nie
mogę podać wielkości zaległości, gdyż jest to
objęte tajemnicą skarbową - dodaje.

Wodzirejem spotkania była Alina Staniecka-Wilczak. Zabawa rozpoczęła się od
piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”. Nie
zabrakło koncertu życzeń. Prowadząca imprezę zagrała na akordeonie. Przyniosła ze
sobą również inne instrumenty perkusyjne
przywiezione z Kuby, na których chętnie

Katowic, a nawet Berlina. Uczestnicy
spotkania słuchali różnych piosenek np. z
repertuaru „Arki Noego”.
Przed pojawieniem się Świętego Mikołaja dzieci zaśpiewały nastrojowe pastorałki.
Oczekiwany przez wszystkich gość wytłumaczył uczestnikom, że ze względu na
brak śniegu nie dotarł z nim renifer
Rudolf. Święty Mikołaj wręczył
świąteczne paczki podopiecznym
„Klaudynki” i ich rodzinom.
65 paczek dla „Klaudynki”
ufundowali holenderscy przyjaciele
Stowarzyszenia - Remelt Boonstra
i Afke Boonstra oraz Minke de
Boer z miejscowości Nijland w
Holandii.
Małgorzata Chmielewska, wiceprezes „Klaudynki” podziękowała rodzicom i wolontariuszom
szczególnie zaangażowanym w
pomoc Stowarzyszeniu. Firma T.
M. Małeccy ufundowała napoje na
noworoczne spotkanie. Właściciele
„Białej Damy” udostępnili nieodpłatnie restauracyjną salę. Ciasto
upiekły mamy podopiecznych
Stowarzyszenia.
Spotkanie zakończył wspólny pląs przy
akordeonie. Robert Wrzesiński

zagrali młodzi ludzie. Później wyruszył „pociąg”, który jechał do różnych miejscowości:
Kórnika, Warszawy, Krakowa, Poznania,

Przyzakładowa oczyszczalnia
Wznowienie działalności firmy to pojawienie się ponownie możliwości korzystania
gminy z przyzakładowej oczyszczalni. Janusz
Wojtuś, przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska RM w Kórniku poinformował, że
rozmowy na ten temat będą prowadzone z kierownictwem rzeźni na przełomie lutego i marca. – Oczyszczalnia została już uruchomiona,
ale zanim gmina będzie mogła dostarczać do
niej ścieki to musi ona osiągnąć pełen cykl
oczyszczania – stwierdza. – Prawdopodobnie
nastąpi to w maju lub czerwcu – dodaje.
Barbara Morasz

INFORMACJE / KULTURA

Żmudna

Problemy Pozmeatu rozpoczęły się dwa
lata temu. Nikt jednak wtedy nie przypuszczał,
że rzeźnia przestanie istnieć. Na początku
2005 roku decyzję o upadłości spółki podjął
sąd. Wówczas 300 osób straciło pracę. Syndyk masy upadłościowej ogłaszał przetargi, ale
żaden nie został rozstrzygnięty. Kiedy w końcu
okazało się, że zakładem zainteresowany jest
skandynawski inwestor, który chciał uruchomić
w byłej rzeźni przetwórstwo drobiu, w kraju pojawiła się „ptasia grypa”. To spowodowało, że
duńsko-szwedzka spółka wycofała się z kupna
hal po byłym Pozmeacie. Nadzieje związane
z ponownym uruchomieniem zakładów mięsnych w Robakowie legły w gruzach, aż do
jesieni 2006 roku, gdy chęć przejęcia rzeźni
wyraziła firma Sokołów i w końcu doszło do
sfinalizowania transakcji.
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50

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00

piątki 17:00-18:00

Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty

ELLMED

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

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

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

pn. - pt. 8 -20 , sob. 8 -14
00

00

00

00

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

Usługi instalacyjne

TYNKI
MASZYNOWE

Tel.

603 613 479

NAGRODA 1000 PLN
Za dostarczenie
NIEZBITYCH dowodów
na osoby nielegalnie
wywożące śmieci
na terenach należących
do gospodarstwa rolnego
Żerniki Koninko

TEL. 0503 147 282

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

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

ul. Wschodnia 5 (przy szkole ekonomicznej)
przyjęcia: wtorek od 16.00, czwartek od 19.00
tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

wykonują badania USG:
* jamy brzusznej
* tarczycy
* jąder
* piersi
* ciąży

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa
radiologicznego
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C Z A S P R O M O C J I O G R A N I C Z O N Y

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 2/2007

Szanowni Państwo,
Zwracam się z gorącą prośbą o udzielenie wsparcia na
rehabilitację ruchową Małgorzaty Mania.
Małgosia jest dzieckiem z czterokończynowym mózgowym porażeniem
dziecięcym. Jej sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ od urodzenia
wychowuje się w ośrodkach opiekuńczych i nie może liczyć na żadną,
nawet najmniejszą pomoc ze strony rodziców.
Od ośmiu lat sprawuję opiekę prawną nad trzynastoletnią Małgosią,
będącą podopieczną Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
w Poznaniu przy ul. Św. Rocha 13. Prowadząc wieloletnie systematyczne
działania mające na celu jej maksymalne usprawnienie
i usamodzielnienie, latem tego roku trafiłyśmy do Ośrodka Rehabilitacji
Dzieci ZABAJKA 2 w Złotowie. Małgosia poczyniła tam widoczne postępy i w związku z tym wskazane jest kontynuowanie tej formy usprawniania. Optymalne warunki dla postępującej terapii zapewni udział w
kilku turnusach rocznie.
Koszt pobytu dziecka na dwutygodniowym turnusie wynosi 3300
złotych. Ponieważ przekracza to możliwości finansowe Domu Pomocy
Społecznej, jako opiekun prawny Małgosi, a jednocześnie osoba mocno
z nią zaprzyjaźniona i zżyta ośmielam się prosić o udzielenie wsparcia,
które pomoże realizować wspomniany program terapeutyczny.
Wpłaty proszę kierować na konto Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„SŁONECZKO” 77 – 400 Złotów, Stawnica 33
Konto: SBL Zakrzewo O/Złotów:

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
• W przypadku darowizny tytuł wpłaty:
„Na leczenie i rehabilitację Małgorzaty Mania”.

• W przypadku przekazania 1% należnego podatku dochodowego tytuł
wpłaty:
„1% na OPP – 32/M”
Symbol OPP oznacza organizację pożytku publicznego, natomiast 32/M
to numer ewidencyjny Małgorzaty Mania w Fundacji, który pozwala
skierować pomoc bezpośrednio na jej subkonto.
DARCZYŃCOM Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJĘ!
Z wyrazami szacunku
Aneta Kościańska

nr 2/2007

INFORMACJE

Aneta Kościańska
ul. Staszica 20/34
62 – 035 Kórnik
tel. 668–151-151
e-mail: anetkos@op.pl

W naszym gronie powitaliśmy
„milusińskich” urodzonych w mieiącu listopadzie 2006 r.
1. Włodarczak Maria urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kórniku
2. Rudnicka Danuta urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Borówcu
3. Grzona Krystian urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
4. Kęsy Maciej urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Robakowie
5. Antoniak Gabriela urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kórniku
6. Gorzelanny Mikołaj urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku
7. Michalak Zofia urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kórniku
8. Ochowiak Anna urodzona w Środzie
Wlkp. zamieszkała w Pierzchnie
9. Stanisławska Anna urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Robakowie
10. Pieprzyk Joanna urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Dachowej
11. Jankowiak Dominik urodzony w Środzie
Wlkp. zamieszkały w Kórniku
12. Jankowiak Paweł urodzony w Śremie,
zamieszkały w Dachowej
13. Lewandowicz Mariusz urodzony w
Śremie, zamieszkały w Borówcu
14. Nowicki Stanisław urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Skrzynkach
15.Kołek Patryk urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Szczodrzykowie
16. Grześkowiak Zofia urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Kórniku
17. Galiński Jakub urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
18. Kowalówka Aurelia urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Borowcu
19. Kowalówka Jakub urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Borówcu
20. Konieczny Julia urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kamionkach
21. Jakubczak Tomasz urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Robakowie
22. Kaczmarek Fryderyk urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Robakowie
23. Celka Emilia urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Skrzynkach
24. Wojtkowiak-Kozakiewicz Aleksander urodzony w poznaniu, zamieszkały w Radzewie
25. Oleszczyk Olaf urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Biernatkach
26. Adam Sara urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Dziećmierowie
Najbliżsi pożegnali zmarłych w miesiącu listopadzie 2006 r.
1. Krupska Janina lat 77 z Koninka
2. Chmiel Janina lat 80 z Borówca
3. Wojtuś Tadeusz lat 56 ze Szczodrzykowa
4. Błaszkowiak Maria lat 83 z Kórnika
5. Laube Stefania lat 85 z Kórnika
6. Żegleń Ludwina lat 95 z Czmońca
7. Leopold Stanisław lat 52 z Czmonia
8. Tomczak Henryka lat 79 z Kórnika
9. Sobański Tadeusz lat 66 z Kórnika
10. Bronka Mieczysław lat 76 z Gądek
11. Sznura Wojciech lat 48 z Dębca
12. Pyzalska Stanisława lat 90 z Runowa
13. Markiewicz Witold lat 71 z Kromolic
14. Kałużny Czesław lat 65 z Pierzchna
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Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm
Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

Szybko * tanio * fachowo
tel. dom. (061) 893 94 99, tel. kom. 0507 160 878

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

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

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

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

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

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

   

USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ-KULAS

* wypłata zasiłków pogrzebowych
* trumny
* przewóz zwłok i trumien
- GRATIS
* auto-karawan na terenie
całego kraju
* obsługa na cmentarzu
* krzyże, tabliczki, klepsydry
* renowacja pomników 		
lastrykowych
* obudowy grobów

ul. 20 Października 93, 62-035 KÓRNIK
tel. 0609-848-998 /24h/
www.orlewicz.pl
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KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ
PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

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

tel. (61) 819-01-46

nr 2/2007

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

tel. 781 197 152
Miejsce na Twoją reklamę

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

zatrudni:

TAPICERÓW
Oraz poszukuje samochody ciężarowe
do transportu mebli na terenie Polski

OGŁOSZENIA / REKLAMY

Usługi instalacyjne

(płatne gotówką po wykonaniu usługi)

11 RÓŻNYCH BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

Oferty prosimy składać osobiście
pod podany wyżej adres

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

PIERWSZY KREDYT GOTÓWKOWY NA OŚWIADCZENIE
Z ZABEZPIECZENIEM-POJAZD

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

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

tel. (61) 8171 127

a

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

2007

* Zatrudnię tynkarzy maszynowych - możliwość przyuczenia. Tel. 603 613 479
* Poszukuję mieszkania 2-pokojowego dla samotnej pani na wynajem lub za odstępne najlepiej w Kórniku lub Bninie. Tel. 606 80 60 10
* Potrzebna pani do pracy w sklepie na terenie Borówca. Tel. 504 218 110 lub 502 609 716
* Zatrudnię murarzy, malarzy, płytkarzy z okolic Kórnika do pracy w Polsce i za granicą. Tel. 600 952 369
* Sprzedam drewno opałowe liściaste i iglaste. Transport gratis Tel. 604 696 326
* Prace, zaliczenia, wypracowania (m. in. j. polski, filozofia, logika, historia) - zakres: studia, szkoła średnia. Tel. 605 371 359
* Język polski - korepetycje, prace. Tel. 0697 695 824
* Podejmę pracę - opieka nad dziećmi. Tel. 609 884 389
* Sprzedam Fiata 126 p rocznik 1990. Tel. 0603 309 324
* Oddam do adopcji małe pręgowane kociaki rasy europejskiej. Tel. 501 509 849
* Zaopiekuję się dzieckiem usiebie w domu. Bnin. Tel. 061 898 04 70 lub 506 505 469
* 64-letni rencista podejmie każdą pracę (palacz c.o., portier, pracownik gospodarczy). Tel. 061 817-17-76
* Wynajmę lokal na działalność gospodarczą bądź inną o pow. 32 m2 z mediami - Bnin. Tel. 061 817-17-76
* Przyjmę do pracy kierowcę kat C+E - transport krajowy. Tel. 602 691 777
* Prywatne przedszole przyjmie do pracy nauczycielkę lub studentkę. Tel. 0669 015 131
* Sprzedam wózek dziecięcy dwufunkcyjny INGLESINA cena 100 zł, fotelik dziecięcy MAXI COSI - cena 50 zł. Tel. 0605 723 693
* Przyjmę pracownika do kwiaciarni z doświadczeniem. Praca Środa Wlkp. Tel. 509 562 668
* Sprzedam posesję dom jednorodzinny w stanie surowym zamkniętym. Okolice Zaniemyśla. Tel. 505 028 611
* Sprzedam działkę 900 m2 w Szczytnikach. Tel. 606 461 245
* Sprzedam Ford Sierra D rocznik 1988. Cena 2100. Tel. 061 817 13 16
* Kupię działkę w Mieczewie. Tel. 692 465 957
* Sprzedam skrzynkę elektryczną budowlaną oraz fotelik samochodowy dla dziecka. Tel. 609 673 458
* Sprzedam szafę ubraniową i lustro stojące. Tel. 061 8170 486
* Podejmę pracę - opieka nad dziećmi. Tel. 609 884 389
* Sprzedam tanio łóżeczko niemowlęce z materacem oraz krzesełko dziecięce. Tel. 664 416 160
* Sprzedam futro czarne norki. Tel. 601 713 458
* Korepetycje - język polski - szkoła podstawowa, gimnazjum, przygotowanie do testów. Tel. 504 125 104
* Cockers spaniel - szczenięta. Tel. 061 663 91 12 lub 601 88 23 87

nr 2/2007

Ogłoszenia
DROBNE

CENTRUM KREDYTOWE „AGI”

Ilość edycji ogłoszenia
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HISTORIA

Syberyjskie losy pani Karoliny
Karolina Sznura z Biernatek jest
jedną z ofiar terroru stalinowskiego. Nie
miała jeszcze skończonych 13 lat, gdy
wraz z rodzicami, siostrą i trzema braćmi
została wywieziona na Syberię. Niełatwo
jej wspominać gehennę, którą przeszła.
Zgodziła się jednak opowiedzieć nam o
kilkuletnim pobycie na terenie byłego
ZSRR, swoich przeżyciach i powrocie
do kraju.
Pani Karolina urodziła się 4 października 1927r. w Sielnicy w województwie przemyskim, jako pierwsze dziecko małżeństwa
Jana i Marii Franczak. Do 1940 roku wraz z
rodziną mieszkała we wsi Harta w powiecie
Harodenka, województwo stanisławowskie.
Tam ukończyła Szkołę Podstawową.
Wywózka na Syberię
Dzień 10 lutego 1940 roku zapamiętała
na całe życie. - Około godz. 2.00 w nocy
wraz z rodziną zostaliśmy zerwani ze snu
gwałtownym łomotem do drzwi i krzykami
żołnierzy sowieckich z karabinami i ukraińskich pomocników z saniami – wspomina
pani Karolina.
- Po dokonaniu brutalnej rewizji w poszukiwaniu rzekomej broni zostaliśmy wypędzeni z domu tak jak staliśmy, bez żadnego prowiantu i dodatkowego przyodziewku
– dodaje. - W pierwszej chwili myśleliśmy,
że nas wypędzą na pole i rozstrzelają.
Ale zawieziono nas na stację kolejową w
Harodence i załadowano do bydlęcych
wagonów po 60 osób w każdym. Trzy dni
trzymano nas w tych wagonach jeszcze
na terytorium Polski. Dopiero czwartego
dnia maszyna sowiecka ryknęła tak jakby
sztyletem każdego przeszyła – tłumaczy
wypędzona.
Zesłańcy jechali przez sześć tygodni,
nie wiedząc dokąd. Po upływie tego czasu
zostali wyładowani w punkcie zbiorczym,
w jakimś kołchozie. Tam dokonano selekcji, podziału, rozwożąc ich samochodami
w mniejszych grupach w różne strony.
Wtedy okazało się, że była to Syberia.
Rodzinę pani Karoliny wraz z innymi
zawieziono do Majkainu w Kazachstanie.
Mieszkali tam przedstawiciele różnych
narodów m. in. Kirgizi, Ingusze, Czeczeni. Zesłańców trzymano w ciasnych
barakach, po kilkanaście osób w jednej
sali, na piętrowych łóżkach. Kiedy zrobiło
się ciepło, rozpoczęli budowę schronień z
kamieni i ziemi. W miejscu, w którym się
znaleźli, znajdowały się kamieniołomy.
Była tam kopalnia złota. Co tydzień samolot zabierał złoto do Ameryki, za które
kupowano broń. Zesłańcy bez względu
na wiek, musieli ciężko pracować w kamieniołomach. Na skutek ciężkiej pracy,
pod ostrym nadzorem, 13-letnia Karolina
zachorowała, miała tamowaną krew m.
in. z nosa. Z braku leków, niedożywienia
i ciężkich warunków bytowania zmarł
tam na tyfus jej brat Marian. - Nawet nie
ma jego grobu na tym okropnym stepie
– ubolewa pani Karolina.
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Ucieczka do Pawłodaru, represje,
ciężka praca
Ojciec pani Karoliny chciał wstąpić do
wojska Andersa, jednak zrezygnowano z
wcielenia go, tłumacząc, że musi pozostać,
by opiekować się dość liczną rodziną. Ze
względu na trudne warunki bytowania w
Majkainu, rodzina podjęła udaną próbę
ucieczki do Pawłodaru.
Ojciec został zatrudniony tam na kolei
do załadunku soli. Karolina by przeżyć musiała kopać ogrody rosyjskim prominentom
m. in. u jednego oficera. Prała u dwóch
Żydów, jeden z nich był dyrektorem szkoły,
a jego córki były nauczycielkami. Zapłatą
był kawałek chleba.
Po pewnym czasie ojciec został wcielony do formowanej I Dywizji Piechoty im.
Tadeusza Kościuszki. - Po ukazaniu się
rozkazu Stalina o przymusowym przyjęciu
radzieckiego obywatelstwa z powodu naszej odmowy wtrącono nas do więzienia,

próbując w ten sposób wymusić zmianę
decyzji – tłumaczy represjonowana. - Ze
względu na dalszą odmowę przyjęcia radzieckiego obywatelstwa zaczęto się jeszcze bardziej nad nami pastwić. W baraku, w
którym przebywaliśmy przy 40 stopniowym
mrozie wyrwano nam okna, zabrano blachę
z pieca, abyśmy nie mogli w nim palić i nic
zagrzać. Zabrano nam również i tak marne przydziały, czyli kartki na chleb. Przy
panujących tam mrozach mieliśmy z głodu
i zimna zginąć – opowiada pani Karolina,
wspominając przy tym enkawudzistę, który
robił krzywdę jej rodzinie. Zarzucano im,
że Stalin zrobił dla nich tyle dobra, a oni są
niewdzięczni i nie chcą przyjąć sowieckiego
obywatelstwa.
Po czterech tygodniach kary rodzina
pani Karoliny ponownie otrzymała kartki na
chleb. 16-letnia Karola ubłagała dyrektora,
z pochodzenia Polaka, by zatrudnił ją w
magazynie zbożowym, jako tragarza. Musiała nosić 80- i 100-kilogramowe worki z
samochodów na statki na Irtyszu. Z powodu
nadludzkiego wysiłku i wyczerpania zacho-

rowała na malarię i tyfus brzuszny.
Latem, gdy nie było zboża, pracownicy
byli wysyłani do lasów Karagandy, aby
zwozić drzewo do rzeki, gdzie je wiązano
w tratwy i spławiano w dół rzeki do Pawłodaru. Bez jakiegokolwiek zabezpieczenia w
wodzie, bez pytania czy umieją chociażby
pływać, spławiali tratwy, każdą po 1200
metrów sześciennych drzewa. Na wąskiej
rzece trudno sterowało się tratwami, a płynące statki nie zwracały na nie uwagi. Stąd
dochodziło do niebezpiecznych wypadków.
Pracowały tam Kirgizki i Kazaszki. - Przy
tej pracy uległam wypadkowi, potwornie
została zbita noga przez uderzenie beli
przy cumowaniu tratwy. Wpadłam do rzeki
i ledwie mnie odratowano. Skutki tego uderzenia odczuwam do dziś – stwierdza nasza
bohaterka. - Praca w Pawłodarze przy rozładunkach i załadunkach zboża trwała po
20 godzin na dobę, bez możliwości odpoczynku. Nie puszczano nas do domu, odpoczywaliśmy po 4 godziny leżąc na workach
z nogami do góry. Za 300 gram chleba na
dzień byliśmy zmuszani do ponadludzkiego
wysiłku, by zagwarantować egzystencję dla
pozostałych członków rodziny – dodaje. - To
była walka o życie i przetrwanie własne i
mych bliskich. Skutkiem tej ciężkiej pracy są
uszkodzenia kręgosłupa i żylaki na nogach
– tłumaczy pani Karolina
W takich warunkach jej rodzina przeżyła
sama, bez ojca, który w tym czasie był w
wojsku aż do 1946 roku. Przeszedł szlak
bojowy od Lenino do Berlina, miał ponad
czterdzieści odłamków od wybuchu bomby. Był odznaczony m. in. Krzyżem Virtuti
Militari III kl.
Powrót do Polski
W 1946 roku jako Polacy, którzy nie
zmienili obywatelstwa, zostali zwolnieni
do Polski. Rodzinna miejscowość pani
Karoliny znajdowała się na terenie ZSRR.
Po długich poszukiwaniach udało się im
odnaleźć ojca w województwie poznańskim. Rodzina zamieszkała w Biernatkach.
Wskutek odniesionych ran w czasie walk,
ojciec naszej rozmówczyni nie mógł być już
w pełni sprawnym człowiekiem. Za to, że
publicznie upominał się o oficerów polskich
pomordowanych w Katyniu, nie poddał się
kolektywizacji był represjonowany, nawet
z oskarżeniem o to, że nie zdał broni po
wojnie. Rodzinie pani Karoliny nie udzielono
żadnej pomocy.
Po pewnym czasie wyszła za mąż za
Stanisława Sznurę i urodziła czterech
synów. Ma 3 wnuczki, 6 wnuków, 2 prawnuków. Z powodu przebytych chorób i
doznanych urazów zajęciem pani Karoliny
we wspólnym gospodarstwie rolnym była
praca gospodyni domowej, którą w miarę
swojego stanu zdrowia stara się wypełniać
nadal. Mieszka z nią syn Leszek. Niełatwo
było gospodarować państwu Sznurom.
Sytuacja polepszyła się dopiero w 1975
roku. Teraz gospodarzem jest Leszek, który
miał gorszy start, bo jego rodzice zaczynali
od zera.
Karolina Sznura należy do Związku
Sybiraków – Oddział w Poznaniu.
Robert Wrzesiński
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Mini siatkówka to gra dla uczniów szkół
podstawowych. Różni się od zwykłej siatkówki mniejszym boiskiem, niższą siatką
oraz ilością zawodników w grze.
Pierwszy set gra pierwsza 4 siatkarek
w drugiej kolejne 4 zawodniczki i dopiero,
gdy gramy trzeci set możemy wystawić
dowolne osoby. W tegorocznych rozegranych mistrzostwach gminy, którego
organizatorem była Szkoła Podstawowa
w Kórniku – Bninie można było zauważyć dobre umiejętności gry w wykonaniu
wszystkich uczestników. Grano systemem
„każdy z każdym”. W grupie dziewcząt
o zdobyciu mistrzostwa decydowały
punkty uzyskane w poszczególnych
setach. Pierwsze miejsce i prawo reprezentowania gminy Kórnik na zawodach
powiatowych wywalczyły dziewczęta p.
Jacka Ogonowskiego z Bnina: Katarzyna Serafiniak, Karolina Zawada, Beata
Klinowska, Patrycja Jarnut, Kinga Sójka,
Zuzanna Pawlaczyk, Agata Duszczak,
Kinga Zgarda, Martyna Kamińska, Hanna
Książkiewicz.
Drugie miejsce zajęła SP z Szczodrzykowa, trzecie „Jedynka” Kórnik a czwarte
SP Radzewo.
Wyniki meczy: Bnin- Kórnik 1 : 2, Bnin
– Radzewo 2 : 0, Bnin – Szczodrzykowo
2:1
Szczodrzykowo – Radzewo 2 : 1,
Szczodrzykowo – Kórnik 2 : 0, Kórnik
– Radzewo 2 : 0.
Wśród chłopców zwyciężyła także
reprezentacja Szkoły Podstawowej w Kórniku-Bninie.
Mistrzostwo gminy i awans na zawody
powiatowe wywalczyli: Michał Stolpe,,
Aleksander Turza, Patryk Liebner, Krystian
Pfeifer, Mikolaj Kużma, Mariusz Dylewski,
Kamil Rychlewski, Marcin Sobieraj, Jakub
Fludra. Drugie miejsce zajęła SP Kórnik,
trzecie- SP Radzewo a czwarte miejsce
szkoła z Szczodrzykowa.
Wyniki meczy:
Kórnik- Radzewo 2 : 0, Bnin – Szczodrzykowo 2 : 1, Radzewo-Szczodrzykowo 2 : 0,
Kórnik- Bnin 0 : 2, Bnin – Radzewo 2 : 1,
Szczodrzykowo – Kórnik 1 : 2
Sponsorem statuetek , medali i plakietek
była firma Consiglo International z Robakowa a wręczała p. dyrektor Zofia Talarczyk.
Słodkości i napoje ufundowała dyrekcja
szkoły w Bninie.
GMINNA
SIATKÓWKA GIMNAZJALISTÓW
W nowo otwartej sali sportowej
w Szczodrzykowie o mistrzostwo gminy
walczyły nasze szkoły gimnazjalne.
Grano zgodnie z przepisami siatkówki
na dużych boiskach, po 6 zawodników
i do trzech setów wygranych. Była to
pierwsza impreza gminna zorganizowana
w nowej sali.
W kategorii dziewcząt zwyciężyło
Robakowo 3 : 0 (25:21, 25:17, 25:23)
w składzie:
Adela Michałowska, Justyna Dudek,
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Magdalena Kapusta, Milena Wujek, Daria Maciejewska, Agnieszka Stróżynska,
Klaudia Jaskula, Karolina Kaminska, Joanna Kuźma, Marta Białkowska, Paulina
Mruk, Joanna Kuliak- nauczyciel Marcin
Stanikowski.
Wśród chłopców gimnazjaliści z Kórnika
pod kierunkiem Krzysztofa Gottschlicka:
Krzysztof Wachowiak, Maciej Jankowiak, Jan Frackowiak, Mateusz Pucek,
Błażej Olejniczak, Maciej Kędziora, Karol
Woźnicki, Marcin Lenczewski, Patryk
Górski, Mateusz Niemier, Łukasz Niemier
pokonali Robakowo 3 : 0 ( 25:19, 25:20,
25:14 ).
Imprezę zorganizował p. Krzysztof
Gottschlick.
PÓŁFINAŁ POWIATU
W KOSZYKÓWCE GIMNAZJÓW
Pierwszy raz odbyły się mistrzostwa
szczebla powiatowego w sali namiotowej
Gimnazjum w Kórniku. Grały mistrzynie
gmin z Mosiny, Czerwonaka i Kórnika.
Awans do finałów mistrzostw powiatu,
które odbędą się w Tarnowie Podgórnym
wywalczyła reprezentacja dziewcząt kórnickiego gimnazjum pokonując gimnazjalistki
z Mosiny 29 : 18 oraz Gimnazjum Koziegłowy z gminy Czerwonak 29 : 18 .
W reprezentacji Kórnika grały i punkty
zdobywały:
Beata Zwierzyńska – 30, Marta Lehmann – 25 pkt, Iza Antoniewicz- 20 pkt,Daria
Szlecht- 14 pkt, Anna Łuczyszyn– 6 pkt,
Natalia Lisiak – 2 pkt, Anna Zwierzyńska- 1
pkt oraz Agnieszka Waszak, Monika Smolińska, Karolina Sznura, Angelika Michalak,
Weronika Szmańda – 0 pkt.
Kolejność końcowa turnieju: 1. Kórnik58:36, 2. Mosina- 51:35, 3. G. Koziegłowy- 24:62
Szkoda, że nie można było rozegrać mistrzostw na dużej sali w Szczodrzykowie a
to tylko dlatego, że wykonawcy zapomnieli
wymalować... linii boiska do koszykówki.
Mamy nadzieję, że do zaplanowanych
w lutym mistrzostw gminy w mini koszykówce dla szkół podstawowych zostaną
one domalowane.

Taekwondo
Ostatnia sobota starego roku była okazją do sprawdzenia swoich umiejętności
dla trójki zawodników Uczniowskiego
Klubu Sportowego Taekwondo z Kórnika.
Na organizowanym przez klub sportowy KAROR “Noworocznym Festiwalu
Taekwondo WTF” w Bydgoszczy, Piotr
Mikołajczak, Mateusz Nowak i Dąbrówka
Graczyk potwierdzali swoje umiejętności
startując w trzech konkurencjach sprawnościowych oraz walkach pokazowych.
Rywalizowali z blisko setką zawodników i
zawodniczek z siedmiu klubów z różnych
stron kraju.
Największą jednak sensacje wzbudzały
oczywiście walki pokazowe. Tu bardzo
dobrze zaprezentował się Mateusz Nowak,
który stoczył bardzo ciężki pojedynek i zajął tym samym 3 m-ce. W konkurencjach
sprawnościowych zajął ponadto 2, 3 i 4
miejsce.
Piotr Mikołajczak podobnie jak jego klubowy kolega zdobył w walce 3 m-ce przegrywając w dogrywce o tzw.”złoty punkt”,
a w pozostałych konkurencjach wywalczył
dwa złote medale i jedno 4 m-ce.
Aż cztery razy, na najwyższym stopniu
podium stawała Dąbrówka Graczyk, która
bezapelacyjnie została złotą zawodniczką
festiwalu.
Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, iż z pośród trójki najlepszych
zawodników konkurencji sprawnościowych, dwójka to reprezentanci UKS
TKD Kórnik: Dąbrówka Graczyk i Piotr
Mikołajczak.
Podsumowując: zawodnicy UKS TKD
Kórnik wywalczyli aż 10 medali, w tym 6
złotych, 1 srebrny i trzy brązowe (oby więcej
takich świetnych dzieciaków w Kórniku).
BRAWO!!!

SPORT

BNIN NAJLEPSZY W MINI SIATKOWCE

Krzysztof Łabutka - trener

TANECZNE FERIE W LICEUM
W dniach od 23 do 26 lutego 2007r. w
sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku od godz. 9.00 - 11. 00
odbywać się będą warsztaty taneczno
– aerobikowe:
1 cz. Zajęcia z tańca nowoczesnego
w rytmie funky, jazz, soul - dla wszystkich
chętnych.
2 cz. Zajęcia
z aerobiku grupowego – przygotowanie dziewcząt
LO do mistrzostw
powiatu.
Informacje u
p. Iwony Rauk na
pierwszych zajęciach. ARA

Na zdjęciu od lewej: Piotr Mikołajczak,
Dąbrówka Graczyk i Mateusz Nowak z
trenerem Krzysztofem Łabutką
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KOLEJNY TYTUŁ

Województw a Powiat Poznański również
trzecie w klasyfikacji Powiatów (z naszego
województwa startowali tylko zawodnicy
Limaro).
Następnego dnia na tej samej trasie
przełajowej w Słubicach odbył się Finał
Pucharu Polski. W tym wyścigu młodzi
kolarze Limaro zaprezentowali się jeszcze
lepiej niż dnia poprzedniego, gdyż naszych
zawodników opuścił wreszcie pech i na
zakończenie sezonu przełajowego mogli
oni wreszcie zaprezentować szczyt swoich

Cichoszem z Lidera Słubice i naszym
zawodnikiem Tadeuszem Korzeniewskim.
MAGDALENY WÓJKIEWICZ
Taka również była kolejność na mecie choć
wymienionych zawodników przedzielił jeszcze bardzo mocny tego dnia Andrzej Kajzer
W ubiegły weekend w Słubicach
z grupy zawodowej DHL Autor. Na pocieodbyły się Mistrzostwa Polski w LZS w
szenia Korzeniewskiemu pozostał fakt iż na
kolarstwie przełajowym, oraz Finał przezakończenie kariery zwyciężył w klasyfikacji
łajowego Pucharu Polski. Mistrzostwa
generalnej Pucharu Polski seniorów w sePolski LZS są już tradycyjnie rewanżem
zonie 2006-2007. Wśród juniorów czwarty w
za rozgrywany tydzień wcześniej Krajowy
„generalce” był Piotr Antkowiak a dziesiąty
chompionat, tym bardziej, że wszystkie
startujący tylko w połowie wyścigów Bartek
kluby startujące w tej odmianie kolarstwa
Rajkowski. W kategorii juniorów
należą do Ludowych Zespołów
młodszych również dziesiąty był
Sportowych. Do największych
młodszy z Rajkowskich, Kacper
sukcesów zawodników UKS
ale i on z przyczyn szkoleniowych
Jedynka – Limaro Kórnik w tych
uczestniczył tylko w połowie z
zawodach, można z pewnością
rozegranych wyścigów pucharozaliczyć zdobycie kompletu
wych. Duży sukces w klasyfikacji
medali przez juniorki z Kórnika,
generalnej Pucharu Polski wśród
które nie dały żadnych szans
juniorek odniosła nasza Mistrzyni
rywalkom i na podium można
Polski Magdalena Wójkiewicz,
było zobaczyć tylko dziewczyny
która zwyciężyła przed swoją kow stroju Limaro. Złotą medalistleżanką klubową Natalią Piasecką.
ką ponownie została aktualna
Warto dodać iż nasze dziewczyny
Mistrzyni Kraju Magdalena Wójrównież uczestniczyły tylko w pokiewicz, przed Moniką Adamską
łowie z liczących się wyścigów, za
i Natalią Piasecką. Wśród junioto na zmianę wygrały wszystkie w
rów młodszych bardzo dobrze
których brały udział. Po tych wyścijechał Kacper Rajkowski. Do
gach ogłoszony został skład Polmomentu upadku i defektu roskiej Reprezentacji na Mistrzostwa
weru, znajdował się on na dru- Dekoracja Mistrzostw Polski LZS od lewej: Monika Adamska, Magdalena
Świata, które odbędą się w ostatni
gim miejscu, lecz wspomniana Wójkiewicz i Natalia Piasecka
już przygoda spowodowała iż ostatecznie umiejętności. Wśród juniorek wyścig odbył weekend stycznia w Belgii. Do kadry na w/w
uplasował się na ósmej pozycji. Wyścig się bez historii a zawodniczki UKS Jedynka Mistrzostwa zakwalifikował się Piotr Antkojuniorów dostarczył licznie zgromadzonej ponownie w komplecie stanęły na podium w wiak a zawodnikiem rezerwowym będzie
publiczności wokół trasy wielu emocji, gdyż dodatku w takiej samej kolejności jak dnia Bartosz Rajkowski. Niestety trochę słabszy
do końca nie było wiadomo kto zdobędzie poprzedniego. Wśród juniorów młodszych występ Bartka w Mistrzostwach Polski w
medale. Wśród kandydatów byli również tuz za podium uplasował się Kacper Raj- Kozienicach (kłopoty z kręgosłupem) zadeKórniczanie, ale ostatecznie po bardzo kowski, zajmując czwarte miejsce czym cydował, iż nie wystąpi on w Mistrzostwach
pasjonującej końcówce o centymetry brą- potwierdził iż mimo że jest najmłodszy w Świata choć w ostatnim wyścigu pokonał
zowy medal przegrał Piotr Antkowiak, a swojej kategorii wiekowej, zalicza się już jednego z reprezentantów co się wybiera
Bartosz Rajkowski zajął szóste miejsce. W do ścisłej krajowej czołówki. Bardzo do- do Belgii aż o 1min i 30sek. Na pocieszenie
wyścigu seniorów drugie miejsce zajął inny brze zaprezentowali się również juniorzy, pozostaje fakt, iż mimo że jest najmłodszym
reprezentant Limaro Tadeusz Korzeniewski. a w szczególności Bartek Rajkowski, który zawodnikiem w reprezentacji Polski junioZawodnicy UKS Jedynka zajęli również stanął na podium zajmując po pięknej walce rów uczestniczył on już w tym sezonie w
trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej. trzecie miejsce. Piąty w tym wyścigu był Mistrzostwach Europy w Holandii i należy
Mało tego dzięki punktom zdobytym przez Piotr Antkowiak. Jako ostatni wystartowali wierzyć, że wystąpi w Mistrzostwach Świata
wychowanków Robert Taciaka, Wielkopol- seniorzy w silnej obsadzie z aktualnym w przyszłym roku.
HS
ska zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji Mistrzem Polski z przed tygodnia Markiem

ZARZĄD UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
JEDYNKA - LIMARO KÓRNIK – SEKCJA KOLARSKA
Ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych
Oraz kibiców i sympatyków kolarstwa na
uroczyste podsumowanie sezonu 2006
które odbędzie się w Domu strażaka w Kórnik
29 stycznia 2007 o godz. 17.30
28
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Podwieszamy sufit
Sufit podwieszany coraz częściej
sprawdza się jako sposób na oryginalną
aranżację wnętrza. Jego wykonanie jest
proste nawet dla niewprawnego majsterkowicza, a możliwości wykończenia
panelami o różnorodnym wzorze i strukturze pozwalają na dowolną kompozycję
wnętrza.
Sufit podwieszany jest praktyczny z
kilku względów. Przede wszystkim pozwala
ukryć nie zawsze estetyczny sufit, w którym
często zdarzają się uszkodzenia. Ponadto
pozwala na zmontowanie fantazyjnego
oświetlenia, klimatyzacji czy ogrzewania.
Sufit taki doskonale ukryje instalacje czy
kable, a w razie awarii łatwiej się dostać
do źródła problemu, nie trzeba kuć tynków
– wystarczy zdemontować konstrukcje, któCisza w łazience
Remont łazienki to zadanie przed
którym stajemy regularnie co kilka lat. Najczęściej wymieniamy płytki, armaturę lub
elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Jednak planując kolejny remont często
zapominamy o podstawowym problemie
- mianowicie o wyciszeniu łazienki.

Fot. Składy budowlane VOX

Hałasy wiążące się z użytkowaniem
łazienki mogą być uciążliwe dla domowników. Odgłosy płynącej wody uderzającej o
powierzchnię wanny czy brodzika, hałaśliwa
spłuczka czy irytująca pralka - wszystko to zamknięte, w małym działającym niczym pudło
rezonansowe pomieszczeniu, potrafi wrażliwych na hałas drażnić. Dobrym pomysłem na
ograniczenie hałasów dobiegających z naszej
łazienki może być odpowiednia przebudowa
jej wnętrza. Stosując konstrukcje oparte na
przykład na płytach gipsowo-włóknowych
i używając wypełnienia z wełny mineralnej
możemy wydatnie ograniczyć przenoszenie
drgań na ściany, a tym samym wyciszyć
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rej można użyć ponownie. Dlatego nawet
Jasna powierzchnia sufitu pokryta odpokosztem zmniejszenia powierzchni pokoju wiednią farbą nada wnętrzu wrażenie zwięk(około 5 cm niższy strop – tyle zajmuje cała szenia przestrzeni, jednocześnie je doświetkonstrukcja sufitu) warto zastosować takie lając. Światła halogenowe ukryte punktowo
rozwiązanie.
w suficie lub jarzeniowe
Sufit podwieszany wyzamontowane na jego krakonuje się z płyt kartonowo
wędziach nadadzą wnętrzu
– gipsowych umocowanowoczesnego wyglądu.
nych na profilach nośJednocześnie sufit podwienych utrzymywanych na
szany możne odpowiednio
specjalnych wieszakach.
do naszych potrzeb zmienić
Konstrukcja taka posiada
akustykę wnętrza.
specjalną aprobatę techWszelkie materiały
niczna, nie ma więc obawy,
niezbędne do wykonania
że nie wytrzyma ciężaru
sufitu podwieszanego :
płyt. Miejsca łączenia płyt
płyty kartonowo – gipnależy zaszpachlować,
sowe, profile, łączniki,
następnie sufit z płyt szliwieszaki oraz dekoracyjfujemy i gruntujemy. Tak
ne panele do wykończeń
przygotowany sufit możsą dostępne w Składzie
na pokryć odpowiednią
budowlanym VOX w PoFot. Składy budowlane VOX znaniu przy ulicy Głofarbą, lub dekoracyjnymi panelami. Producenci paneli oferu- gowskiej 216 oraz przy ulicy Św. Michała
ją mnóstwo fantazyjnych wzorów – od 100. Konsultanci w Składach służą wiedelikatnych motywów, po wyszukane dzą i pomocą przy doborze materiałów
i śmiałe kolorystycznie.
do wykończenia sufitu. Raw
naszą łazienkę. Dlatego zastosowanie
odpowiendniego materiału na obudowę
ściany, jakim jest płyta gipsowo-włóknowa,
da zadowalające efekty. Jest to materiał bardziej odporny na wilgoć od klasycznej płyty
kartonowo-gipsowej, przez co nadaje się do
zastosowania w łazience. Powierzchnie płyt
gipsowo włókowych są dobrym podłożem do
ułożenia płytek ceramicznych. Dodatkową
zaletą jest fakt, że jest to materiał wytrzymały,
łatwy w transporcie i montażu. W przypadku
obudowy ścian oraz w przypadku sufitów
zaleca się stosowanie konstrukcji z profili
stalowych CW i UW (dotyczy ścian) lub profili
CD i UD (dotyczy sufitów) lub listew drewnianych o wymiarach 50 x 30 mm. Całość
wypełniamy materiałem dźwiękochłonnym i
izolacyjnym, na przykład wełną mineralną. W
powstałych przestrzeniach pomiędzy płytą a
powierzchnią ściany możemy również poprowadzić przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych. Miejsca szczególnie narażone na
działanie wody - ściany kabiny prysznicowej
- należy zagruntować odpowiednim środkiem
bitumicznym. Narożniki w takich miejscach
powinniśmy dodatkowo uszczelnić spoinową
taśmą uszczelniającą. Wszelkie niezbędne
materiały do remontu łazienki dostępne w
Składach budowlanych VOX w Poznaniu
przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy
Św. Michała 100. Raw

REKLAMA

PORADNIK
BUDOWLANY

roki wybór paneli dostępny jest między innymi
w Składach budowlanych VOX. Można sobie
zatem pozwolić na niczym nieograniczoną
fantazję w wyborze barwy i wzoru na ścianę.
Panele można zamontować na każdej
powierzchni – na ścianach betonowych,
murowanych, a także drewnianych. Montaż
paneli jest sprawą niezwykle łatwą, co sprawia, że stosując takie rozwiązanie, można
śmiało samemu odnowić mieszkanie.
Panele z tworzyw sztucznych produkowane są w postaci cienkościennych
zamkniętych profili usztywnionych wewnątrz
żebrami. Zewnętrzną powierzchnię pokrywają trwale zgrzane z powierzchnią folie.
Panele są wodoodporne, dlatego doskonale
nadają się do łazienek i kuchni. Ponadto są
wyjątkowo odporne na działanie związków
chemicznych zawartych w produktach
spożywczych. Jednocześnie nie ulegają
zniszczeniu pod wpływem częstego mycia
z dodatkiem powszechnie używanych detergentów. Ponadto panele pvc to produkt
trudno zapalny.
Panele ścienne to produkt niezwykle
estetyczny i funkcjonalny. Doskonale sprawdzają się w gabinetach i poczekalniach, ale
także w pralniach, garażach i piwnicach.
Dostępne w Składach budowlanych VOX
w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216
oraz przy ulicy Św. Michała 100. Dar

Kolorowe boazerie wewnętrzne
Kolorowe ściany w naszych domach
już nie muszą być pokryte tapetą czy malowane regularnie farbą, żeby zachować
świeżość i estetyczny wygląd. Coraz bardziej popularne panele ścienne są dobrym
rozwiązaniem na urozmaicenie wystroju
wnętrza w mieszkaniu.
Zaletą paneli jest ich estetyka i niezwykle
szeroka gama kolorystyczna. Panele są
dostępne w kilku podstawowych kolorach i
odcieniach, do których dopasowana jest cała
oferta listew i dekoracyjnych ozdobników. Sze-

Fot. Składy budowlane VOX
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Telefony alarmowe:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Poziomo: 1) prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Kórniku-Bninie,
7) nauczycielka wychowania fizycznego,
autorka książki „Historia sportu w kórnickim
liceum”, 8) solenizant z 21 maja, 9) imię
rysownika Lipińskiego, 12) otwór w ścianie
budynku, 15) widmo, mara, 16) bożyszcze,
18) imię Kuźmy, radnego Rady Miejskiej w
Kórniku, 20) zespół, który akompaniował
Markowi Grechucie, 21) szkic literacki, 23)
bombardowanie lotnicze, 24) niemiecki samochód, 27) zmniejsza tarcie, 30) działacz
społeczny, były dyrektor Domu Dziecka
w Kórniku-Bninie, to z jego inicjatywy powstało Stowarzyszenie Przyjaciół niosące
pomoc tej placówce, 31) futerał, 32) kobieta

sprzedająca leki.
Pionowo: 1) prezes Klubu Spinningowego Kotwica Kórnik, 2) imię Genstwy,
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Kórniku, 3) człowiek śniegu, 4) złudzenie,
5) niski krzew, np. borówka, wrzos, 6)
najkrótszy miesiąc, 10) udzielana przez
przyjaciela, 11) pchana przez miotacza,
13) azotowy, solny, siarkowy, 14) wytwórnia olejów roślinnych, 17) np. mucha, 18)
mieszkaniec Persji, 19) natchnienie poety,
22) pas ortopedyczny do unieruchamiania
kręgosłupa, 25) szata, ubranie, 26) wylatuje
koniowi spod podkowy, 28) fusy, 29) lany
w andrzejki.

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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 24/2006:
„RODZINNYCH ŚWIĄT”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Julita Wójkiewicz z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
9-go lutego 2007 r.
Materiały prosimy dostarczać do 2-go lutego 2007 r.
nr 2/2007

