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Świąt Bożego Narodzenia,
pomyślności i spełnienia marzeń
w Nowym Roku 2008
wszystkim Pacjentom
życzy

PRACOWNIA KRAWIECKA

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

Miejsce
na Twoją
reklamę

Wesołych Świąt!
e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

400 tys. na piętrzenie

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

• KOMPLEKSOWA USŁUGA MONTAZU I DORADZTWA
• PRZECIERAMY,IMPREGNUJEMY I SUSZYMY DREWNO
Bnin, ul. Jeziorna 17,
tel. (061) 898 02 89, fax (061) 898-02 06
e-mail: biuro@mcs.az.pl

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061
8 170 595
www.restauracja-casablanca.pl
426/
401/
483/
482/
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445/

STEK Z ŁOSOSIA Z GRILLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 21,00 zł
KOTLET DE’VOLAILLE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 17,50 zł
KOTLET SCHABOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 16,00 zł
STEK Z GRILLA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 17,50 zł
MEDALIONY ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 22,00 zł
ZRAZ WOŁOWY ZAWIJANY – sos pieczeniowy, pyzy drożdżowe, buraczki ........................... 20,00 zł

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

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

Spotkanie w powiecie
Burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z
wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem
w dniu 4 grudnia spotkali się z Januszem
Napierałą, członkiem Zarządu Powiatu
Poznańskiego.
Tematem spotkania były przyszłe inwestycje powiatu na terenie Gminy Kórnik.
Niestety z powodu braku funduszy Powiat
Poznański nie zajmie się budową drogi
łączącej Kamionki z nowym węzłem komunikacyjnym na trasie S-11 w Koninku.
Przeznaczony na inwestycje niewielki
budżet powiatu (10-15 milionów rocznie)
zmusił urzędników powiatowych do wyboru do realizacji najważniejszych arterii
komunikacyjnych o znaczeniu ponadgminnym. Powiat będzie realizować tylko
drogi łączące siedziby gmin. Nie zaliczono niestety do nich wspomnianej drogi
Kamionki – Koninko. Być może jednak w
ciągu najbliższych lat powiat zajmie się
drogą od nowej obwodnicy Kórnika przez
Mościenicę do Borówca.
Rozważane jest także przekazanie
mniej istotnych dróg we władanie gminom.
Burmistrzowie wyrazili zainteresowanie
przejęciem drogi Kamionki – Koninko.
Da to szansę na poprawienie jej stanu i
utwardzenie ze środków gminnych.
W przyszłorocznym budżecie powiatu
znajdą się natomiast fundusze na mniejsze zadania:
- bezpieczne pobocze w Kamionkach
- chodnik łączący dwa nowe ronda
przy dojeździe do S-11 (katowickiej) w
Borówcu
- chodniki w Robakowie, Prusinowie i
Biernatkach

Do wynajęcia pomieszczenia magazynowe 300 m2
Poszukujemy pracowników

Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego
(przy cmentarzu)

PROSTO Z RATUSZA
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MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano .......................................................... 8,50 zł
DONNA - z szynką i pieczarkami ................................................................................................. 13,00 zł
FARMERSKA - z szynką, salami, bekonem i kabanosem .......................................................... 17,00 zł
MEXICANA - z kukurydzą, papryką, fasolą, cebulą, czosnkiem i oliwkami na ostro .................. 17,00 zł
RZEŹNICKA - z szynką, salami, kabanosem, cebulą i pepperoni ............................................... 17,00 zł
DOMOWA – grube ciasto z szynką, salami, bekonem, kabanosem, kurczakiem i pieczarkami .19,00 zł

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

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

Burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz
z panią skarbnik Katarzyną Szamałek
podpisali 5 grudnia umowę związaną z
pożyczką udzieloną Gminie Kórnik przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Kwota 400 tys. zł
przeznaczona jest na finansowanie ukończonego już zadania budowy instalacji
piętrzącej wodę jezior. Pożyczka udzielona
została na preferencyjnych warunkach
i najprawdopodobniej będzie w 20%
umorzona.
Spotkanie wójtów
i burmistrzów
Tego samego dnia doszło do spotkania
wójtów i burmistrzów gmin Powiatu Poznańskiego, któremu przewodniczył drugi
zastępca prezydenta Poznania Mirosław
Kruszyński. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie gospodarki odpadami
w aglomeracji poznańskiej oraz planów
inwestycyjnych Aquanetu na kolejne lata.
Miasto Poznań jest zainteresowane
wspólnym prowadzeniem gospodarki od-
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padami wraz z gminami ościennymi, w tym
z Kórnikiem. Wyraża także negatywna opinię na temat planu proponowanego przez
Urząd Marszałkowski, który przewiduje
wożenie odpadów z Kórnika do Tarnowa
Podgórnego. Samorząd naszej gminy musi
pilnie zdecydować czy będzie współdziałać
w zakresie gospodarki odpadami z Poznaniem, czy z Jarocinem i Środą Wlkp.

wiono sprawy bieżące wsi.
Właśnie ukończono budowę nowego
chodnika. Przeprowadzono także niedawno montaż instalacji grzewczej w świetlicy.
Obecni wyrazili potrzebę zaopatrzenia
świetlicy w zaplecze socjalne. Na spotkaniu gośćmi byli – burmistrz Jerzy Lechnerowski, Bronisław Dominiak - kierownik
Referatu Inwestycji UM Kórnik, oraz radny
Jerzy Rozmiarek.

Z URZĘDU

Zdrowych, spokojnych

O linii w Mosinie
Burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Kaczmarek oraz kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego UM Kórnik Sławomir
Lepczyński udali się 11 grudnia do Mosiny, gdzie z panią burmistrz Zofią Springer
i urzędnikami mosińskiego magistratu
wymienili informacje o działaniach planistycznych w sprawie przebiegu spornych
odcinków linii wysokiego napięcia.
Gmina Kórnik wznowiła prace nad
planem zagospodarowania terenów w
Kamionkach i Borówcu, które przerwano w
maju 2006 z powodu unieważnienia przez
Wojewodę Wielkopolskiego uchwały z dnia
30 XI 2005r., w sprawie studium kierunków
zagospodarowania tych terenów.
Jak poinformował burmistrz Jerzy
Lechnerowski prace zmierzają w kierunku
uchwalenia planu pozwalającego przeprowadzić linię według tzw. zmodyfikowanego
wariantu „C” (w Kamionkach 600 metrów w
głąb lasu, w Borówcu po starej trasie). Na
spotkanie zaproszono także przedstawicieli
mieszkańców Mosiny. Przybyli także reprezentanci inwestora (Lech Tatarski i Piotra
Strojny), którzy podtrzymali stanowisko, że
stojące już słupy nie będą demontowane.
Gmina Mosina nie ma wypracowanego
ostatecznego wariantu przebiegu linii na
swoim terenie.
Obrady komisji Stowarzyszenia
12 grudnia podczas posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp., której
przewodniczy burmistrz Jerzy Lechnerowski zaopiniowano przedstawiony przez
Arcadis projekt Wojewódzkiego Programu
Gospodarki Odpadami. Zaproponowano
zmniejszenie w Wielkopolsce ilości zakładów zagospodarowania odpadów (tzw.
ZZO) z przewidzianych w projekcie 14 do
6 lub 8. Docelowo w Polsce ma by takich
punktów 60. Zlikwidowany powinien być m.
in. ZZO w Tarnowie Podgórnym. Podczas
obrad ustalono także harmonogram prac
na rok przyszły. Najważniejszymi zagadnieniami, którymi zajmie się komisja będzie
gospodarka ściekami oraz monitoring
uciążliwości wynikających z działalności
zakładów utylizacyjnych.
Spotkanie w Konarskim
Podczas spotkania wiejskiego, które
odbyło się 12 grudnia w Konarskim omó-

Nowy chodnik w Konarskiem

NB tylko do Rataj?
Dzień później, 13 grudnia, burmistrz
Jerzy Lechnerowski udał się do Urzędu
Miasta Poznania na spotkanie z panią
dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
UM w Poznaniu Bożeną Przewoźną. Niestety, wbrew uzyskanym przez nas miesiąc
temu informacjom zanosi się na problemy
z dojazdem kórnickiej komunikacji do
centrum Poznania. Argumentując decyzję
nasileniem ruchu kołowego w mieście oraz
dublowaniem się komunikacji kórnickiej z
poznańską władze Poznania zamierzają
nie przedłużać pozwolenia na dojazd pojazdów KOMBUSu do „Kaponiery”. Zarówno nasz przewoźnik, jak i inni podmiejscy
mieliby prawo dojazdu tylko do pierwszych
głównych węzłów komunikacyjnych – w
przypadku Kórnika do Ronda Rataje- a
dalej mieszkańcy musieliby przesiadać się
do komunikacji poznańskiej.
Burmistrz zaproponował ponowne
przeanalizowanie tego problemu. Istnieje
szansa podpisania umowy z Miastem
Poznaniem przewidującej współpracę
w zakresie komunikacji, która pozwoli
mieszkańcom Poznania korzystanie z
autobusów linii „NB” na podstawie biletów
miesięcznych MPK Poznań. Czy uda się
osiągnąć kompromis? Rozmowy będą
kontynuowane.
Aquanet raz jeszcze
Przedstawiciele akcjonariuszy sp.
Aquanet zatwierdzili ostatecznie plan
inwestycyjny spółki na najbliższe lata. Na
spotkaniu, które odbyło się 14 grudnia (w
którym uczestniczył Burmistrz Jerzy Lechnerowski) ustalono jednak, że w pierwszym kwartale przyszłego roku zostanie on
ponownie przeanalizowany przez gminy i
ewentualnie zmodyfikowany.
Przypomnijmy, że w planie inwestycyjnym znalazły się między innymi zadania
kanalizacji wsi Borówiec, Kamionki,
Skrzynki, Błażejewo i Biernatki. ŁG
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Minął rok od wyborów, kiedy zostaliśmy
radnymi Rady Miejskiej w Kórniku. Nadszedł
czas na podsumowanie minionego roku – a
zrobimy to wspólnie, tak jak wspólnie reprezentujemy okręg wyborczy nr 5 składający się
z 9 wsi sołeckich.
Nasze działania zawsze zmierzają w kierunku załatwiania najpotrzebniejszych spraw wsi.
Jednym z problemów, z jakimi się spotkaliśmy na pierwszych zebraniach wiejskich była
poprawa funkcjonowania świetlic wiejskich jako
ośrodków kultury i miejsca dostępu do Internetu
oraz uregulowanie spraw własnościowych tych
placówek.
Cieszy nas także dokończenie następujących spraw:
- wodociągowanie wsi Czołowa i części
wsi Czmoniec.
- dokończenie chodnika we wsi Konarskie
i kontynuacja budowy w Prusinowie
-poprawienie oświetlenia ulicznego w Radzewie i Czmoniu
Zawsze blisko naszych serc jest funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Radzewie
i dlatego zabiegaliśmy o wykup terenu na
poszerzenie bazy lokalowej. Jednocześnie
dostrzegaliśmy problem budowy boisk wiejskich
– z zadaniem tym musimy się jeszcze zmierzy
w naszym okręgu.
Jako radnym gminy tej kadencji stoją przed
nami dwie ważne nierozwiązane sprawy –
problem rekultywacji składowiska odpadów
komunalnych oraz sprawa przebiegu linii
wysokiego napięcia.
Wywodząc się ze środowisk rolniczych
zawsze zabiegaliśmy i będziemy zabiega o
podstawy dla rozwoju rolnictwa tak bardzo
korzystne dla naszej gminy.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia wszystkim naszym wyborcom
życzymy powodzenia w życiu osobistym a
w Nowym Roku spełnienia swoich planów i
postanowień
Julia Bartkowiak
Jerzy Rozmiarek

Od czasu do czasu znajdujemy w
różnych periodykach tzw. „artykuły
sponsorowane”, których celem jest
przedstawienie określonego działania
we właściwym świetle, aby zyskać
naszą przychylność.
Taki artykuł ukazał się ostatnio w
Kórniczanie nr. 21 z dnia 9 listopada
2007 roku „BRAK PRZESŁANEK DO
ZASTOSOWANIA KABLA W KÓRNIKU”.
Jego celem jest jak się można domyślić
pokazanie jakim brakiem rozeznania w
realiach wykazał się samorząd kórnicki
proponując zamianę linii napowietrznej
na kabel na odcinku Skrzynek i Borówca.
Pracując w komisji doraźnej ds. przebiegu linii oprócz materiałów dostarczanych przez inwestora mieliśmy dostęp
do informacji daleko odbiegających od
wersji przedstawianej nam do tej pory
przez PSE. Ich porównanie nie pozwala
traktować publikacji takich jak przytaczany powyżej artykuł jako miarodajnych.
Oto przykłady:
Koszt realizacji
Inwestor (PSE) w swoim artykule
pisze, że koszt realizacji takiej inwestycji jest około 20-krotnie wyższy niż linii
napowietrznej. W raporcie dołączonym
do wniosku inwestora o wydanie decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych dla
tego przedsięwzięcia, czytamy, że ten
koszt jest 10 razy większy.
Przeglądając materiały dostarczone
przez mieszkańców, natrafiliśmy na informacje mówiące o tym, że koszty te mogą
być jeszcze mniejsze. Przykładowo w

wykorzystywanym
w brytyjskim projekcie SAGE opracowaniu Ernesto
Zaccone i Simona
Allen’a (Europacable) [1], czytamy, że
w projektach przeprowadzonych w
ciągu ostatnich 10
lat, ten współczynnik wynosił 4-10 razy,
jednak po rozważeniu wszystkich kosztów spadał do wielkości 3-7 razy.
Na podstawie niedawnych badań
we Francji („Audit of the alternatives to
the proposed overhead line beetween
Cotentin and Maine” - CESI, December
2005), przedstawionych w tym opracowaniu [1], dla połączenia równego 150
km współczynnik dla przesyłanej energii
o wielkości 4000 MVA równa się 5:1.
Nota bene do Konfederacji Europejskich Producentów Kabli „Europacable”,
należy również polska firma Tele-fonika
Kable S.A., która produkuje kable 400
kV , dlatego można uznać to opracowanie za wiarygodne. Wynika z niego, że
Francuzi budują takie linie dużo taniej
niż Polacy, mimo, że koszty pracy są tam
znacznie wyższe, a ceny wykupywanych
nieruchomości i wartość wypłacanych
odszkodowań na pewno jest wyższa.
W innym przesyłanym nam od mieszkańców artykule znaleźliśmy informacje
o projekcie Aarhus - Alborg (w Danii),
w którym poprowadzono kabel przez 3
krótkie kilkukilometrowe odcinki pod ziemią w warunkach zbliżonych do naszych
(tereny rolne), a końcowy współczynnik
kosztów kabel:linia wyniósł tam 3:1, postanowiliśmy dotrzeć do informacji jakie
byłyby tam koszty odcinka najbardziej
zbliżonego do naszej propozycji tj. 4
km kabla 2x400kV +2x150 kV.
W
opracowaniu „The In-service 400 kV
Aarhus-Alborg Line In Denmark UG/OH
Costs Ratios for the thre UG sections”
autorstwa P.Argaut (SAGEM)[2], po
przeliczeniu danych na odcinki 3 i 10
kilometrowe i dodaniu kosztów czterech
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systemów kabli 400 kV i dwóch systemów 150 kV oraz urządzeń na obu końcach kabla, wyszło, że tamci wykonawcy
odcinek 10 km wybudowaliby za ok 130
mln zł a odcinek 3 km za 45 mln zł.
Wynika z tego, że polski inwestor buduje takie linie 4 razy drożej niż w Danii,
bo 10 km odcinek został wyceniony w
artykule inwestora na 570 mln zł!
Opracowanie to kończy informacja,
że podczas budowy kabla podziemnego
skrócony zostaje czas przeprowadzania
inwestycji, co znacznie zmniejsza koszty.
Z opracowania Europaceble[1] uzyskaliśmy informacje, że straty w przesyle
zmniejszą się o połowę, a to też ma wielki
wpływ na końcowe koszty.
Od mieszkańców otrzymaliśmy także
informację o planach budowy dużej ilości
wielokilometrowych kabli podziemnych
380 kV w Dolnej Saksonii. W opracowaniu „Netzausbau in Niedersachsen”[3]
autorstwa Dr. Urban Keussen, Berlin z
22 października 2007 roku, koszt kabla
dla długości ok 10 km jest 3 krotnie droższy niż linii napowietrznej. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że podobnie jak
we Francji i w Danii koszt kabla podziemnego 2x400 kV + 2x220 kV będzie tam
w granicach 5 razy (max. do 7) większy
niż koszt linii napowietrznej.
Wynika z tego jedno, skoro inwestor
nie może się zdecydować czy to będzie
koszt 20 razy czy 10 razy większy niż linii
napowietrznej, a mieszkańcy znajdują informacje o tym, że koszt ten jest jeszcze
mniejszy, warto przyjrzeć się dokładnie
ile te koszty rzeczywiście wynoszą.
Wymiary stacji końcowych
Jeśli inwestor nadal będzie pisał o
stacjach końcowych o wymiarach 200
x 300 m, a nie tak jak pisze w swoim
opracowaniu Europacable [1] 50x80 m,
trudno będzie uwierzyć w rzetelność publikowanych przez niego szacunków.
Same wady kabla, tylko zalety słupów
W zależności od potrzeby, inwestor
dokonuje selekcji informacji i odpowiednich przemilczeń lub uwypukleń.
Brak informacji o zaletach kabla,
takich jak: brak groźnego pola magnetycznego już 10-15 metrów od kabla,
jak brak hałasu, brak migających w nocy
świateł, jak to, że kable nie będą się łamać i spadać na domy podczas wielkich
śnieżyc, jak to, że wartości nieruchomości nie spadną o kilkadziesiąt procent,
nie pozwoli przekonać mieszkańców do
tego rozwiązania.
Inwestor nie wspomina o kosztach
jakie poniesie gmina w przypadku realizacji inwestycji wg wariantu inwestora.
Zatrzymany zostanie rozwój miejscowości Kamionki, Borówiec i Skrzynki, nieruchomości stracą na wartości, mniejsze
będą wpływy do budżetu. Koszty te będą
porównywalne lub większe od kosztów
poniesionych na kabel podziemny, a
kosztów związanych z ewentualnym
leczeniem schorzeń, nikt na razie nie
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bierze pod uwagę.
Ochrona środowiska
i ochrona zdrowia.
Inwestor w swoim artykule pisze (....)
biorąc pod uwagę ochronę środowiska,
uwarunkowania technologiczne i koszty
realizacji, najlepszym wariantem budowy linii przesyłowej, wg współczesnego
stanu wiedzy, jest wariant linii napowietrznej.(...) Pisze też, że linie kablowe
buduje się prawie wyłącznie jako stosunkowo krótkie odcinki na terenach dużych
aglomeracji miejskich, a wykorzystanie
tej technologii do budowy sieci przesyłowej najwyższych napięć na obszarach
rolniczych i podmiejskich, jak wykazują
analizy, jest nieracjonalne.
Czy w związku z tym projektantów
linii Aarhus - Alborg w Danii projektujących kabel przez teren rolniczy, czy
też planistów z Dolnej Saksonii, którzy
planują kilkadziesiąt odcinków 380 kV o
łącznej długości ok 140 km, należy uznać
za nieracjonalnych?
Czy to, że wzięli pod uwagę przede
wszystkim ochronę zdrowia mieszkańców, ewentualny z nimi konflikt oraz
potencjał terenów wzdłuż planowanego
przebiegu nie jest działaniem racjonalnym? Według przedstawionego wyżej
opracowania [3] dla Dolnej Saksonii linie
napowietrzne nie będą już budowane
bliżej niż 400 m od osiedli mieszkaniowych i 200m od domów. Posłowie SPD
w Turyngii chcą zwiększyć tą odległość
do 600 m. My wyznaczyliśmy tą odległość na 800 m, biorąc pod uwagę to,
że linia 2x400 kV + 2x 220 kV przesyła
kilkakrotnie więcej energii niż linie 380
kV w Dolnej Saksonii.
Środowisko ucierpi w przypadku
realizacji każdego wariantu dla tej inwestycji, ale dla nas najważniejsi są ludzie.
Gdybyśmy zgodzili się na rozwiązanie
zaproponowane przez inwestora, zgodzilibyśmy się nie tylko na utratę najwartościowszych terenów mieszkaniowych
ale też na zaryzykowanie zdrowia i życia
mieszkańców.
O tym jakie są wyniki badań epidemiologicznych wśród dzieci mieszkających niedaleko linii elektroenergetycznych w Anglii, Walii i Tasmanii, wiedzą
już wszyscy mieszkańcy zagrożonych
miejscowości. Znają oni również ostatnie
raporty IARC, WHO, SCENiRH potwierdzające zaklasyfikowanie pola elektromagnetycznego do grupy 2B czynników
rakotwórczych. Znają także raporty i
publikacje ekspertów niezależnych, w
tym niedawny raport Bioinitiative Work
Group i publikacje prof. D. Henshaw.
Światowa Organizacja Zdrowia, nie
kwestionując zagrożenia białaczką, zaleca aby lokalne władze, inwestor i mieszkańcy szukali rozwiązań, pozwalających
uniknąć tego zagrożenia. Rada Miejska
wskazała - po szerokich konsultacjach
ze społecznością lokalną - rozwiązanie,
które godzi interes gminy i inwestora,

czyli pozwala na zrealizowanie inwestycji bez ponoszenia wysokich kosztów
społecznych.

RADA MIEJSKA

RADA MIEJSKA

Czy można ufać „artykułom
sponsorowanym”?

Nadszedł czas, by inwestor - zamiast
fundować reklamy i drukować foldery wsłuchał się w argumenty społeczności
reprezentowanej przez samorząd. Bez
względu na takie czy inne opinie ludzie
nie chcą (i nie powinni) mieszkać przy
takich słupach!
A wszystkim czytelnikom życząc pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia i
wolnego od trosk Nowego Roku zalecamy daleko idącą ostrożność i krytyczne
podejście do publikacji typu „artykuł
sponsorowany”.
Radni Rady Miejskiej w Kórniku
Magdalena Kosakowska
Małgorzata Walkowiak
Michał Stecki
[1] Opracowanie Ernesto Zaccone i
Simona Allen’a (Europacable)
Eilean Aigas - Underground Precognition
http://www.beaulydenny.co.uk/DocumentLibrary/StrategicSession/FullPrecognitions/PrivateEstates.aspx
[2] Opracowanie „The In-service 400
kV Aarhus-Alborg Line In Denmark. UG/
OH Costs Ratios for the thre UG sections” autorstwa P.Argaut (SAGEM)[2].
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9CD19514-26DD-495D-B0FB93FF6AEACF70/0/app6.pdf
[3] „Netzausbau in Niedersachsen”
Dr. Urban Keussen, Technischer Geschäftsführer Berlin, 22. Oktober 2007
http://www.netzausbau-niedersachsen.de/downloads/praesentationeonnetzn

Życzymy, by nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia
były szczęśliwe dla każdego,
niech przyniosą miłość
i radość, a Nowy Rok 2008
spełni wszystkie
pokładane w nim
oczekiwania i nadzieje.

Rada Miejska
w Kórniku
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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

Miejsce na Twoją reklamę

PŁYTKI CERAMICZNE

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

TYNKI

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8
CZYNNE:

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

MASZYNOWE

Rejestracja: tel. (61) 8190-425
Budynek Ośrodka Zdrowia I piętro - pokój 205

Szanowni Państwo,

Tel.

a

603 613 479

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

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

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

USŁUGI W RAMACH KONTRAKTU
Z NFZ

Mimo, że zarówno kierownictwo KOMBUSu jak i samorząd starają się wynegocjować przedłużenie umowy, trwają już
jednak prace nad nowym rozkładem. Pani
prezes poinformowała nas, że w przypadku
skrócenia linii autobusowej do Poznania
spółka KOMBUS rozważa zwiększenie
częstotliwości kursów „NB”.
O ostatecznych decyzjach i ewentualnych nowych rozkładach jazdy poinformujemy 11 stycznia w następnym numerze
Kórniczanina. ŁG

tel. (61) 8171 127

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ

tel. (61) 819-01-46

sklep „Mat-Bud”
– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
Wod-Kan i C.O.
– art. elektryczne
Bnin, ul. Śremska 10A
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Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe
KOMBUS Sp. z o.o. ma nowego prezesa.
Ze względu na to, że upłynęła kadencja
poprzedniemu włodarzowi, panu Piotrowi
Plewce, Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs
na to ważne stanowisko. Po przejściu
procedury konkursowej 17 grudnia tego
roku nowym prezesem została pani Beata
Urbaniak, dotychczasowa główna księgowa
i prokurent spółki.
Przejmując stery przedsiębiorstwa od
razu rzucona została przez los na głęboką
wodę.
Jak się okazuje, wbrew informacjom
jakie udzielił nam przed miesiącem Rafał
Łopka, pracownik Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta Poznania, autobusy
linii „NB” najprawdopodobniej nie będą
mogły już niedługo wjeżdżać do centrum
Poznania. Dotychczasowe pozwolenie na
dojazd do „Kaponiery” ważne jest jeszcze
do połowy stycznia. Wszystko wskazuje
jednak na to, że nie zostanie ono przedłużone i od lutego wszystkie nasze autobusy
jadące w kierunku Poznania dojadą najdalej
do Ronda Rataje.
Również inne firmy przewozowe z kilkunastu gmin wokół Poznania staną przed
podobnym problemem. Jednak umowy
części gmin kończą się dopiero w połowie
przyszłego roku.

Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

u p r z e j m i e i n f o r m u j e m y,
że jak co roku, w okresie od

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35
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17 grudnia 2007 r. do 14 stycznia 2008 r. Muzeum-Zamek
w Kórniku będzie nieczynne.
Ponowne otwarcie Muzeum
nastąpi 15 stycznia 2008 r.
Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN
prof. dr hab. Tomasz Jasiński
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TRZY PYTANIA
DO …
… RYSZARDA GRZEŚKOWIAKA,
KIEROWNIKA
GMINNEGO
CENTRUM REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
10 grudnia w prasie pojawiła się informacja o tym, że do pakowalni w Kijewie koło
Środy Wielkopolskiej trafiła partia 86 200 jaj
z fermy w Karniszynie, województwo mazowieckie, w której wykryto wirusa ptasiej
grypy. Nam udało się ustalić na podstawie
informacji od średzkiego powiatowego
lekarza weterynarii, że jaja te dotarły do
Kijewa prawie miesiąc temu, jeszcze przed
wykryciem pierwszego ogniska wirusa na
Mazowszu. Po dwóch tygodniach 60 400
sztuk przewieziono do Stargardu Szczecińskiego, 84 sztuki uległy stłuczeniu a
25 200 sztuk przekazano do wysuszenia i
przemielenia na paszę, gdyż nie spełniały
norm wielkości i koloru. Żadne jajko nie
trafiło do kórnickich sklepów.
Ze względu na aktualność tematu
ptasiej grypy, postanowiliśmy zapytać Ryszarda Grześkowiaka z GCRK o sytuację w
naszej gminie i zasady, których powinniśmy
przestrzegać.

zalecenia dla hodowców drobiu?
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu zalecił, aby ograniczyć kontakt drobiu z
dzikim ptactwem, trzymać drób w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonej
przestrzeni pod warunkiem uniemożliwienia
kontaktów z dzikim ptactwem (zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia), przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem,
karmić i poić drób wewnątrz budynków, ale
nie wodą ze zbiorników wodnych i rzek,
rozłożyć maty dezynfekcyjne przed każdym
wejściem do pomieszczeń gospodarskich i
trzymać w zamknięciu gołębie.

- Czy w gminie Kórnik istnieje realne
zagrożenie wystąpienia ptasiej grypy?
Zagrożenie jest możliwe, chociażby ze
względu na wędrówki dzikich ptaków. Na
terenie naszej gminy znajdują się zbiorniki
wodne, nad którymi żyje ptactwo wodne.
Ptaki te przemieszczają się i mogą znaleźć
się na naszym obszarze.
Na terenie gminy Kórnik, gmin sąsiednich i całego powiatu poznańskiego do
tej pory nie pojawiły się żadne symptomy
wystąpienia wirusa ptasiej grypy H5N1.
Warto jednak, aby zarówno hodowcy drobiu, jak i pozostali mieszkańcy zapobiegali
sytuacjom ryzykownym.

- O czym powinni pamiętać mieszkańcy, aby ustrzec się przed zarażeniem
ptasią grypą?
Przede wszystkim powinniśmy pamiętać
o tym, że mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja należy spożywać po poddaniu odpowiedniej obróbce w temperaturze minimum
70˚C. Zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa
ptasiej grypy. Ważne, aby też myć dokładnie
z użyciem detergentu wszystkie przedmioty,
które miały kontakt z surowym drobiem
(deski, noże, talerze), nie kupować drobiu
na targach, nie dotykać bez odpowiedniego
zabezpieczenia, martwych lub sprawiających
wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego
drobiu, zwłaszcza dopilnować by nie robiły
tego dzieci, zadbać by dzieci unikały miejsc
bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu
oraz innych miejsc jego przetrzymywania,
myć ręce po każdorazowym zetknięciu z
ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym,
nie trzymać surowego mięsa drobiowego z
innymi produktami żywnościowymi.
Warto również, aby mieszkańcy miasta zadbali o swoje zwierzęta domowe,
zwłaszcza koty. Często bowiem zdarza się,
że koty polują na gołębie i mogą trafić na
zarażonego osobnika. Po zjedzeniu takiego
ptaka mogą zarazić się wirusem, a mają
przecież kontakt z ludźmi i przedmiotami w
domu. Z tego powodu zwierzęta domowe
powinny być wypuszczane na zewnątrz po
wcześniejszym nakarmieniu.
W przypadku znalezienia martwego
ptaka należy poinformować miejscową
Straż Miejską.
Rozmawiała: Barbara Morasz

- W połowie grudnia Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Poznaniu spotkał
się z kierownikami gminnych jednostek
reagowania kryzysowego. Jakie wydał

Na terenie gminy Kórnik znajduje się
pięć ferm drobiu. Cztery z nich to fermy,
w których hodowane są kury, natomiast w
jednej przepiórki.

AKTUALNOŚCI / WYWIAD

REKLAMY

Nowa Pani
Prezes
Kombus-u

Pani Marii Chomicz
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Siostry
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz współpracownicy Banku Spółdzielczego
w Kórniku
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Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko księgowej w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze
pełnego etatu.
I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na
ww. stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada wykształcenie średnie o profilu rachunkowość z co
najmniej 2 letnim doświadczeniem w księgowości finansowej.
II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1) komunikatywność,
2) znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
3) znajomość programów finansowo-księgowych,
4) mile widziane doświadczenie w księgowości budżetowej.
III. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę
dodatkowe kryteria:
1) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące
prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
2) zakres wykonywanych czynności na poprzednio zajmowanych stanowiskach.

wą.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Realizacja zagadnień związanych z księgowością finanso-

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do
czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o
niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 5 stycznia 2008 r., w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Kórniku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć
w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Konkurs na
stanowisko księgowego/księgowej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich
złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie
i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie,
nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 12
stycznia 2008 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://
bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Kórniku.
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Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XVIII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,
która odbędzie się 28 grudnia 2007r. o godz. 11oo w
sali Domu Strażaka w Kórniku z następującym porządkiem
obrad:
Część I
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie
porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji RM.
4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska
w następujących sprawach:
a/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie
Wlkp.,
b/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.,
c/ regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Kórnik na 2008r.,
d/ zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kórnik,
e/ ze skargi p. Bożeny Majorczyk,
f/ ze skargi p. Ireneusza Gołębiowskiego,
g/ sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym w Kórniku,
h/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach.
i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
usługowej w miejscowości Dachowa,
j/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku,
k/ zmiany uchwały Nr XXXIX/435/2005 z dnia 30 marca
2005 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
l/ zmiany budżetu gminy Kórnik na 2007r.,
ł/ wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik
na 2007 rok niewygasających z upływem roku budżetowego.
Część II – BUDŻETOWA – godz. 13.30
8. Przedstawienie przez Burmistrza propozycji budżetu
Gminy Kórnik na 2008r.
9. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady
Miejskiej w sprawie projektu budżetu na 2008r.
10. Dyskusja.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał mających wpływ na
budżet roku 2008:
a/ w sprawie budżetu Gminy Kórnik na 2008r.,
b/ w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku – w
2008 roku.,
c/ w sprawie przekazania środków finansowych dla
Policji.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
15. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek
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W bieżącym roku w Radzewie wykonano kolejne inwestycje. Sołtys Dawid
Bartkowiak poinformował nas o tym, że
z pieniędzy pochodzących z gminnego
budżetu położono chodnik o długości 200
metrów w kierunku Konarskiego. Także z

gminnych środków powstaje boisko. Prace
rozpoczęły się wiosną tego roku, a mają
skończyć się w przyszłym roku. W maju
wyburzono kuźnię i dzięki temu będzie
można poszerzyć zakręt przy wjeździe od
strony Kórnika.
W przyszłym roku, w stronę Czmonia i
Trzykolnych Młynów, z funduszy powiatu
położone będą chodniki. Gmina prawdopodobnie sfinansuje wykonanie placu
zabaw.
Robert Wrzesiński

Sołtys Czmońca podsumowuje rok
Zbigniew Tomaszewski, sołtys wsi
Czmoniec stwierdził, że ważnym wydarzeniem mijającego roku były czerwcowe
obchody 10-lecia powstania Rogalińskiego
Parku Krajobrazowego. Przez wymienianą
wieś przebiegała również trasa wrześniowego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów
Zabytkowych, zorganizowanego przez
Automobilklub Wielkopolski.
Do Czmońca, także we wrześniu przybyli goście z Brazylii. Była to grupa Polonii
Brazylijskiej, a jej pobyt został przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
i prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego – Franciszka
Sztukę.

W tym roku czterdziestoosobowa grupa
mieszkańców Czmońca i Trzykolnych Młynów udała się do kina na film „Katyń”.
Sołtys Czmońca poinformował również,
że 24 października gościł we wsi dyrektor
ds. Społecznych Biebrzańskiego Parku
Narodowego – Andrzej Grygoruk. Pomaga
on w organizowaniu wycieczek sołtysów z
kórnickiej gminy po parkach narodowych.
Wspierał też przygotowania do stworzenia
ścieżki edukacyjnej w Czmońcu.
W listopadzie ukończono wodociągowanie Czmońca. Na wodociąg czeka jeszcze
tylko 10 osób. W przyszłym roku wykonana
będzie dokumentacja, a za dwa lata zostanie założona sieć. Robert Wrzesiński

Otrzymały
stypendia z
powiatu

Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego
przyznawane są w ramach „Powiatowego
programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży oraz wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”.
Otrzymują je uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat
poznański, którzy osiągnęli wysoką średnią
ocen, nie mniej niż 5,0 w poprzednim roku
szkolnym. Stypendyści będą otrzymywać
w roku szkolnym 2007/2008 stypendium w
wysokości 200 zł miesięcznie przez okres
10 miesięcy.
BM

Cztery uczennice kórnickiego Liceum
Ogólnokształcącego otrzymały powiatowe stypendia naukowe. Najzdolniejszymi
licealistkami z Kórnika okazały się: Marta
Pucek, Maria Owsianowska, Katarzyna
Szeffner i Dominika Kalisz.

Oddawali
krew
Kolejna, tym razem już czwarta akcja
oddawania krwi odbyła się 9 grudnia w
kórnickiej strażnicy.
Z informacji, jakie uzyskaliśmy od
Mirosława Saczuka, prezesa Koła Honorowych Dawców Krwi
przy OSP w Kórniku
w ostatniej w tym roku
akcji zebrano 18,9 litra
krwi. Przy czterech
stanowiskach krew
o d d a ł y 4 2 o s o b y.
Czternastu krwiodawców nie przekroczyło
wieku 25 lat. Krew oddało 30 mężczyzn i 12
kobiet. Były to wyłącznie osoby, które już
wcześniej oddawały
krew. Nad sprawnym

nr 24/2007

przebiegiem grudniowej akcji czuwali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
Prezes kórnickiego Koła Honorowych
Dawców Krwi poinformował nas, że najwięcej osób decyduje się oddać krew latem, a
zdecydowanie mniej wiosną i zimą. W ciągu
całego 2007 roku w Kórniku zebrano około
80 litrów krwi. Średnio podczas jednej akcji
uzyskiwano 20 litrów cennego płynu.
BM

Podsumowanie
piłkarskiego
sezonu

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

KONKURS NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO / KSIĘGOWEJ

Inwestycje
w Radzewie

w Szczodrzykowie
W sobotę 1 grudnia w świetlicy w
Szczodrzykowie Rada Sołecka wsi zorganizowała spotkanie podsumowujące
miniony sezon piłkarski.
Zawodnicy tego zespołu spotkali się
z Stefanem Jankowiakiem, głównym
sponsorem drużyny, prezesem „Jagrolu”,
radnym Romanem Genstwą, sołtysem
Ireneuszem Majchrzakiem. Obecne były
również osoby dbające o stan boiska i
oczywiście Piotr Kruszona, kierownik
drużyny.
Warto wspomnieć, że w 2007 roku
drużyna „Jagrolu” zajęła trzecie miejsce
w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki
Nożnej. Osiągniętego wyniku pogratulował zawodnikom Stefan Jankowiak.
Radny Roman Genstwa podkreślił, iż
mieszkańcy Szczodrzykowa odnoszą
sukcesy nie tylko w piłce nożnej, ale także
w innych dyscyplinach sportu: siatkówce,
ping-pongu, warcabach. Miejscem ich
treningów jest sala Szkoły Podstawowej
w Szczodrzykowie.
Rada Sołecka złożyła gratulacje
zespołowi za ambicję, wolę walki, poświęcenie. Podkreślono, że większość
zawodników drużyny „Jagrolu” to obecni
lub byli mieszkańcy Szczodrzykowa, co
jest wyjątkowe w Amatorskiej Lidze Piłki
Nożnej.
Podziękowano również kibicom, którzy
w grupie prawie dwudziestoosobowej
udawali się wraz z drużyną na mecze
wyjazdowe.
Robert Wrzesiński

89 Rocznica Powstania
Wielkopolskiego
Informuję, że w dniu 27 grudnia
br. o godz. 11.00 w rocznicę Powstania Wielkopolskiego, dla uczczenia
zrywu niepodległościowego, nastąpi
symboliczne złożenie kwiatów w
miejscach pamięci narodowej związanych z tym wydarzeniem.
Uroczystość rozpocznie się przy
tablicy poświeconej Kompanii Kórnickiej (Plac Niepodległości 43)
Zapraszam do wzięcia udziału
w tych uroczystościach.
Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

Już od ponad dwóch miesięcy
w Kórniku działa monitoring. Niestety
wielu mieszkańców, a zwłaszcza kierowców zachowuje się tak, jakby kamer
nie było.

mendant kórnickiej Straży Miejskiej podzielił
się z nami swoimi spostrzeżeniami.
Przypomnijmy, że w ramach przedsięwzięcia zainstalowano trzy kamery. Znajdują się one na budynku Urzędu Miejskiego,

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:
- wykonanie projektów wszystkich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowlanego,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

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

ZAPRASZAMY

Przechodzenie przez jezdnię w niewłaściwym miejscu

DO NOWO OTWARTEGO SKUPU

- złomu i metali kolorowych
- akumulatorów
- makulatury i butelek

Za wcześnie jeszcze, aby jednoznacznie
ocenić pozytywy wynikające z zainstalowania monitoringu w naszym mieście. Przez
ten okres strażnicy miejscy, obsługujący
urządzenia rejestrujące wydarzenia na

liceum i przy skrzyżowaniu ulicy Dworcowej
i Staszica.
Okazuje się, że kierowcy parkujący swoje pojazdy w centrum Kórnika zapominają
o istnieniu kamer wokół rynku. Nagminnie

znajdującego się przy ul. Mlyńskiej
na terenie firmy T.M. Małeccy.
Nieprawidłowe parkowanie

Oferujemy konkurencyjne ceny.
Płatne gotówką

przechodzą w miejscach niedozwolonych.
- Takie zachowanie na pewno nie jest wychowawcze - dodaje.
Kamera tuż przy szkole podstawowej i
gimnazjum rejestruje zdarzenia, które mają
miejsce w obrębie placówek i w najbliższej
okolicy. Często takie, w których młodzież
pokazuje się z nie najlepszej strony. – Kilka
tygodni temu strażnicy zaobserwowali, jak

Zapewniamy odbiór złomu od klienta własnym transportem.

TEL: 601 489 257, 693 562 991
CZAS PROMOCJI OGRAN
 I C Z O N Y

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa
radiologicznego
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codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

gowe - twierdzi Marek Kaczmarek. Często
kierowcy parkują na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, miejscach wyłączonych z ruchu. Mimo rozpowszechnianej w
mediach Kampanii Parkingowej, wiele osób
nie uprawionych do zajmowania miejsc dla
osób niepełnosprawnych nadal pozostawia
swoje pojazdy na tzw. kopertach. - Zwykle
tacy kierowcy tłumaczą, że stanęli tu tylko
na chwilę albo, że nie było żadnego innego
wolnego miejsca parkingowego – powiedział Kaczmarek.
Nie tylko kierowcy nie potrafią dostosować się do zasad ruchu drogowego.
Dość często także piesi ignorują wszelkie
przepisy. Komendant Straży Miejskiej
stwierdził, że mieszkańcy zapominają o istnieniu przejść dla pieszych i sygnalizacjach
świetlnych. - Zaobserwowaliśmy także, że
dla niektórych osób to czy poruszają się po
chodniku czy po jezdni nie robi większej
różnicy - zauważył Kaczmarek. Nierzadko zdarza się, że dorośli wraz z dziećmi

INFORMACJE

REKLAMY

50

%

Miasto w oku kamery

Nieprawidłowe parkowanie

niektórych ulicach Kórnika dostrzegli także
te zachowania i przyzwyczajenia mieszkańców, które do najbardziej pochlebnych na
pewno nie należą. Marek Kaczmarek, ko-

samochody pozostawiane są tam, gdzie
obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się. - Wielu kierowców w Kórniku jeździ
na pamięć i nie zwraca uwagi na znaki dro-

Nieprawidłowe parkowanie

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 24/2007

Nieprawidłowe parkowanie i przechodzenie przez jezdnię w niewłaściwym miejscu

nr 24/2007

czterech gimnazjalistów rzuca w siebie dla
zabawy zapalonymi zapałkami – poinformował komendant SM. Okazuje się, że przepychanki, zaśmiecanie miejsc publicznych
i palenie papierosów przez młodzież na
przystankach to dla wielu codzienność.
Marek Kaczmarek powiedział nam, że
ze względu na nie zawsze dobre położenie
kamer, nie wszystkie wydarzenia można
zarejestrować.
W przyszłym roku najprawdopodobniej
trzy kolejne kamery będą zainstalowane,
tym razem w Bninie. Barbara Morasz
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KPA „KOMBUS” Sp. z o.o. informuje,
że w okresie 02.01. – 29.02.2008r. uruchamia dodatkowe kursy:

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

Zatrudnię do pracy w zawodzie
KELNERKA - KELNER

Informacja: nr tel. (061) 8 171 252 lub 691383002

24.12.2007 poniedziałek (Wigilia)
Linia NB kursuje według rozkładu jak w soboty.
Pozostałe linie kursują według rozkładu jazdy jak w dni robocze.
Po godzinie 16:00 komunikacja zostanie zawieszona, za wyjątkiem linii
NB.

Profesjonalne sprzątanie obiektów

ZATRUDNIĘ

chętnych na stanowisko pracownika porządkowego
na terenie Kórnika i Gądek.
Atrakcyjne wynagrodzenie na umowę o pracę.

TEL. 061 876 83 38 lub 516 325 888

tel. 605 624 272

ZEGARY

Profesjonalna naprawa
i renowacja zegarów.
Możliwy dojazd
do klienta

tel. 602 651 635

UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

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

Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!

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

- w dni robocze linia nr 6 trasa Kórnik
– Dziećmierowo – Pierzchno – Kromolice
– Szczodrzykowo – Dachowa – Robakowo
– Gądki – Koninko H&M
- odjazdy z Kórnika: 5:00, 13:30
- odjazdy z Koninka H&M: 14:40, 23:10.

Plan funkcjonowania komunikacji miejskiej w okresie
od 24.12.2007 do 01.01.2008r.

MEGALUX

Przyjmę do pracy
w sklepie
spożywczym.
Atrakcyjne
wynagrodzenie.

- w soboty i niedziele linia nr 13 trasa
Kamionki os. Północne – Poznań
Rataje - Kamionki os. Północne:
- odjazdy z Kamionek os. Północne:
8:35, 10:05, 13:35, 18:05

- odjazdy z Poznania Rataje: 9:20,
11:00, 14:30, 19:00

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)

Bezpłatna
kastracja
Fundacja „Zwierzęta i my” prowadzi
bezpłatną kastrację suczek i kotek w naszej
gminie. Dzięki ofiarnej pracy lek.wet. Stanisława Makulca, jak i pomocy Urzędu Miasta
w Kórniku, suczki i kotki nie sprowadzą na
świat rozkosznych, ale kłopotliwych i często
później poniewierających się maluchów.
Nasze zwierzątka przeszły zabieg
dobrze, cieszą się nadal zdrowiem i nie
sprawiają swym opiekunom kłopotów, jakie
zawsze wiążą się z nawałem adoratorów,
a później z wychowaniem niepożądanych
potomków.

INFORMACJE

REKLAMY

KOMBUS INFORMUJE

25.12.2007 wtorek (Boże Narodzenie)
Komunikacja zawieszona, za wyjątkiem linii NB, 1 i 7.
Linia NB: odjazdy autobusów z przystanku Bnin SKR: 7:52, 11:52, 15:52,
19:52
odjazdy autobusów z przystanku Poznań św. Marcin: 9:00, 13:00, 17:00,
21:00.
Linia nr 1: odjazdy z przystanku Bnin SKR:12:24, 13:52,
odjazdy z przystanku Dworzec PKP: 13:19, 14:19,
Linia nr 7: odjazdy z przystanku Kórnik Rynek: 8:40, 9:40,
odjazdy z przystanku Robakowo Szkoła: 9:10, 10:10.
26.12.2007 środa (II Dzień Świąt)
Autobusy kursują wg rozkładu jazdy jak w niedziele.
27.12.2007 czwartek
Linia NB kursuje według rozkładu jak w soboty.
Linie 1, 2, 5, 11, 12, 13 kursują wg rozkładu jazdy jak w dni robocze.
Linie gminne (3, 6, 7/8) kursują wg rozkładu jak w soboty.
28.12.2007 piątek
Autobusy kursują wg rozkładu jak w dniu 27.12.2007.
29.12.2007 sobota
Autobusy kursują wg rozkładu jazdy jak w soboty.
30.12.2007 niedziela
Autobusy kursują wg rozkładu jazdy jak w niedziele.
31.12.2007 poniedziałek - Sylwester
Do godziny 20:00 autobusy kursują według rozkładu jak w dniu
27.12.2007.
Po godzinie 20:00 komunikacja zawieszona.

W ubiegłym roku Fundacja uzyskała
status organizacji pożytku publicznego,
w związku z czym można odprowadzić 1
% z podatku dochodowego na powyższą
działalność, bez dodatkowych kosztów wystarczy w PIT wpisać nazwę Fundacji,
jej KRS i kwotę, a urząd sam należność
odprowadzi na konto. Pomoc ta stanowi
konkretne wsparcie, szczególnie dla tych
osób, których nie stać na samodzielne
pokrycie kosztów zabiegu.
Z góry dziękujemy za każdą pomoc.

Fundacja „Zwierzęta i my”,
KRS 0000020871
60-840 Poznań, Dąbrowskiego 25/3
tel. 061 814 28 19, tel. 061 847 62 85
KONTO:
29 1090 1362 0000 0000 36 01 83 79

01.01.2008 wtorek – Nowy Rok
Autobusy kursują wg rozkładu jazdy jak w dniu 25.12.2007.

Borówiec, ul. Poznańska 83

KPA „KOMBUS” SPÓŁKA Z O.O. W CZOŁOWIE
ŻYCZY WSZYSTKIM PASAŻEROM
ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344
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nr 24/2007

nr 24/2007
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Od kilku lat dzięki współpracy partnerskiej gmin, podczas tradycyjnego
targu bożonarodzeniowego w Königstein im Taunus organizowane jest stoisko
promujące Polskę i Kórnik.
Przyjaciele z niemieckiego stowarzyszenia współpracy z Kórnikiem jak co roku
delegację z naszego miasta, która pomogła
zorganizować stoisko i przy okazji zwiedziła wiele ciekawych miejsc w okolicach
Königstein.
Stragan partnerstwa między naszymi
gminami cieszył się dużą popularnością.
Oprócz materiałów promocyjnych o Kórniku
i Wielkopolsce można było spróbować polskiej kiełbasy, bigosu i tradycyjnych ciast.
W skład polskiej grupy weszli przedstawiciele nowopowstałego Kórnickiego
Stowarzyszenia Ogończyk, które pośród
statutowych celów działania ma współpracę
z gminą partnerską, oraz przedstawiciele

samorządu – przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Kaczmarek i burmistrz Jerzy
Lechnerowski. Gospodarze przyjęli gości
bardzo serdecznie, a co najważniejsze grono zaangażowanych we współpracę
powiększa się z każdym rokiem.
Przy okazji wizyty omówiono plany
przyszłorocznej współpracy. Do Königstein
wybierają się mali śpiewacy z Tutti Santi, ci
starsi z Castellum Cantans oraz biegacze
z Klubu Biegacza „Brylant”. Nadal rozwijać
będzie się wymiana szkół (kórnickiego LO
z gimnazjum z Niemiec). Do Kórnika na
święto Białej Damy przyjedzie delegacja z
księżniczką na czele i drużyna piłkarzy na
międzynarodowy turniej.
Wszystkich zainteresowanych włączeniem się do międzynarodowej, międzygminnej współpracy zapraszamy na kolejne
zebranie stowarzyszenia Ogończyk – 7
stycznia 2008 roku na godzinę 18:00 do
kórnickiego LO. ŁG

Spotkanie
z poezją
śpiewaną
i rzeźbą

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA
I NADZORU BUDOWLANEGO s.c.
Adres: ul. Poznańska 3 • 62-035 KÓRNIK

Oferuje usługi w zakresie:
■ projektowania

serdecznie zaprasza swoich
członków
na IV Spotkanie Noworoczne
„IDZIE STYCZEŃ NIESIE WIELE ŻYCZEŃ”
które odbędzie się 13 stycznia
o godz. 1400 w restauracji
„Biała Dama”
14
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w budownictwie budynków i budowli
■ projektowania instalacji wod-kan-co-gaz
■ wykonywania adaptacji budowlanych
■ inwentaryzacji budynków
■ kosztorysowania robót budowlanych

Ponad 20 osób wysłuchało 16 grudnia
w remizie strażackiej w Kamionkach poezji
Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Romana Jasińskiego. Wśród kilkunastu wierszy
znanego polskiego pieśniarza i barda, zaprezentowanych przez Jasińskiego znalazły
się takie utwory jak: „Siedem grzechów
głównych”, „Lekcja historii klasycznej” czy
„Z chłopa król”. Poezja śpiewana i odpowiednia dekoracja wprawiły przybyłych w
miły nastrój. Uczestnicy spotkania mogli
również obejrzeć 13 rzeźb poznańskiego
artysty - Rafała Nowaka z cyklu zatytułowanego „Osiem głów, ośmiu mędrców,
osiem słów”. BM

Stowarzyszenie „KLAUDYNKA”

Kontakt: tel./fax: 061 8170 625 • tel. kom. 512 278 919

■ koordynacji

w realizacji inwestycji
■ nadzorów inwestycyjnych - usług geodezyjnych

oraz:
■ prowadzenie

książki obiektów budowlanych
- wykonawstwo kontroli technicznej budynków
■ przeglądy roczne i 5-letnie
■ udzielanie porad w zakresie prawa budowlanego
■ wykonawstwo instalacji wewnętrzych
i sieci WOD-KAN, GAZ.

Sprzedawali
kartki
i stroiki

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ.:
900 – 1700; soboty: 1000 – 1200
ul. Poznańska 3 (vis a vis liceum - w podwórzu), Kórnik

Stowarzyszenie „Klaudynka” po raz
kolejny zorganizowało kiermasz, ale tym
razem przedświąteczny. W pasażu „Polo”
oraz w sklepie „Tęcza” 8 grudnia wolontariusze z kórnickiego Centrum Wolontariatu
sprzedawali kartki bożonarodzeniowe i
stroiki świąteczne. Kartki wykonali wolontariusze, natomiast stroiki przedszkolaki z
Przedszkola im. Misia Uszatka w Kórniku.
Ze sprzedaży zebrano ponad 520 złotych.
Kwota ta oraz fundusze od sponsorów
przeznaczone zostaną na 100 paczek rodzinnych dla biednych z naszej gminy.
BM

nr 24/2007

nr 24/2007

REKLAMA

KULTURA

Kórnik w Königstein
im Taunus

REKLAMY

REKLAMA

KM PARTNER BIUROSERWIS
SKLEP PAPIERNICZY

Raben Transport Sp. z o.o. autoryzowany serwis DAF,SCHMITZ w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje do pracy w serwisie samochodowym Kandydatów
na stanowisko:

OFERUJE :
- PAPIER KSERO
- PAPIER KOMPUTEROWY
- TUSZE DO DRUKAREK
- TONERY DO DRUKAREK I KSERO
- DRUKI AKCYDENSOWE
- SZEROKI WYBÓR ART.BIUROWYCH
- SZEROKI WYBÓR ART.SZKOLNYCH
- TOREBKI, KARTY OKOLICZNOŚCIOWE
- ART.KOMPUTEROWE
- BATERIE, ŁADOWARKI
- ROLKI DO KAS I TERMINALI
- ETYKIETY, TAŚMY DO METKOWNIC
- ART. HIGIENICZNE PAPIER, RĘCZNIKI

Asystent Działu Obsługi Serwisu
nr ref.DOS/RT/12

Wymagania wobec kandydatów:
• mile widizane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• wykształcenie techniczne
• znajomość budowy samochodów ciężarowych i naczep
• gotowość do pracy w systemie zmianowym
• dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
Wybranym osobom oferujemy:
• stabilną i interesującą pracę oraz dobre warunki zatrudnienia
• cykl szkoleń specjalistycznych

PRACOWNIK MYJNI
Nr ref. PM/RT/12

Wymagania wobec kandydatów:
• zaangażowanie
• gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym
Wybranym osobom oferujemy:
• stabilną pracę na umowę o pracę oraz dobre warunki zatrudnienia
Prosimy o przesłanie swoich aplikacji, zawierających CV oraz list motywacyjny na poniższy adres. Nr referencyjny
należy koniecznie umieścić na kopercie lub w temacie wiadomości. Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Raben Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach k. Poznania ul. Poznańska 71 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości,
że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
rekrutacja.transport@raben-group.com; tel. +48 (61) 650 65 19
Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

nr 24/2007
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REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA
TELEFONICZNE
DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS
TEL.0-61 898 01 41
UL. KUŚNIERSKA 2
62-035 KÓRNIK
KORZYSTNE RABATY DLA FIRM
***ZAPRASZAMY***

I DRZWI Z PCV
PROFILE: VEKA, ALUPLAST
OKUCIA: WINKHAUS
SZYBA: K=1,0
PARAPETY: PCV, ALU
MOSKITIERY

ŻALUZJE:
pionowe (verticale)
poziome
ROLETY:
Zewnętrzne -antywłamaniowe
Wewnętrzne-tkaninowe

tel./fax: 061 8171 937, 501 645 939

Kórnik, ul. Mickiewicza 6

DORADZTWO, POMIAR, WYCENA GRATIS, SPRZEDAŻ, MONTAŻ, GOTÓWKA I RATY

®

Firma „Sznura” zatrudni:

- gosposię-sprzątaczkę
do obiektu
biurowo-socjalnego
Wymagania:

dyspozycyjność, dokładność, uczciwość,
wysoka kultura osobista i samodyscyplina.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Oferty można składać osobiście

• Gotówka do 50 tyś.
bez poręczycieli
• Wypłata „od ręki”
• Super niskie oprocentowanie od

8,5%

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

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

ul. Aleja Flensa 51 w godz. od 10:00-17:00
lub e-mailem na adres sznura@sznura.pl
z dopiskiem w temacie "PRACA".

Info: 609 48-63-25

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

TROPICAL SUN

SKLEP

PARYS

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

BIELIZNA

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Oferuje bogaty asortyment:
• biustonoszy (wszystkie rozmiary),
• bielizny damskiej i męskiej,
• artykuły pończosznicze,
• kostiumy kąpielowe,
• piżamy i koszule nocne,
• podomek

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

w siedzibie firmy w Biernatkach,

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

oraz:
• bieliznę pościelową,
• ręczniki (eleganckie komplety ręczników)

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik
nr 24/2007

• 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
nr 24/2007

MYJNIA SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!
• Fachowa obsługa • Najlepsza
jakość • Najlepsze środki
myjące i piorące • Sprzęt firmy
KARCHER • Pranie tapicerki
welurowej i skórzanej • Poczekalnia kawa gratis dla każdego Klienta
CZYNNE:
pon.-sobota 8.00-20.00
niedz. 9.00-15.00 (na telefon)

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ
JEST DOKŁADNOŚĆ I SZYBKOŚĆ!

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

REKLAMY

REKLAMY

TOFIK

TOM-PLAST
OKNA

REKLAMA

REKLAMY

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących minionego okresu
i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach wszystkim naszym Klientom
życzymy wiele zadowolenia i sukcesów
z podjętych wyzwań.
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o.
grudzień 2007
Producent
altan, huśtawek,
wiatraków,
bud dla psa
ul. Biernacka 3, 62-035 Kórnik – Bnin

tel. (061) 8171-781

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

50

Kórnik
ul. Średzka 17

Organizujemy przyjęcia
do 30 osób.
- chrzciny
- komunie

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).
Trwa nabór na kurs prawa jazdy w Kórniku

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku
ul. Średzka 20,
Instytut Dendrologii
Tel. 0602 631 288
lub 061 28 28 760
Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1700

- bankiety

Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

Gądki - Lotnisko
tel. 609 27 89 47, www.aerostart.pl

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

nr 24/2007

nr 24/2007

SERDECZNIE ZAPRASZAMY - 24h
OFERUJEMY:
- wysoka jakość paliwa
- korzystne warunki współpracy dla firm
transportowych
- miła obsługa
- szeroki wybór art.spożyw.-alkocholowych

- winiety

Dzień 6 grudnia, z wiadomych względów, wywołuje
uśmiech na twarzach wszystkich dzieci. Tak było i u nas,
w Szkole Podstawowej nr 2 w
Kórniku, w której odbyła się
specjalna mikołajkowa impreza dla klas 0 – III.
Jej pomysłodawczynią i organizatorką była nauczycielka
nauczania zintegrowanego Elżbieta Kubicka, która prowadzi
szkolne kółko teatralne
„ KLEKSIK” skupiające dzieci
z klas I – III.
Na początku spotkania E. Kubicka powitała wszystkich zgromadzonych uczniów i zapytała,
kogo dzisiaj oczekują od samego rana.
Dzieci odpowiedziały, że Mikołaja, który
przynosi prezenty. Po chwili zjawił się Mikołaj w całej okazałości
w towarzystwie dwóch pomocnic
– uroczych
„Mikołajek”. Mikołaj był wyjątkowo łagodnie usposobiony
i nawet sakramentalne pytanie:
„ Czy są tu grzeczne dzieci”
nie zabrzmiało zbyt groźnie.
Wszystkie dzieci odpowiedziały, oczywiście, bardzo zgodnie
twierdząco. Następnie prowadząca zaprosiła do obejrzenia
przedstawienia pt. „ Opowieść
o Świętym Mikołaju” przygotowanego specjalnie na tę

Miejsce na Twoją reklamę

Poszukuje dla swojego klienta:

• UBOJOWCÓW • WYKRAWACZY •
• WĘDLINIARZY • WĘDZARZY •
• KUTROWYCH •
Praca pod Poznaniem (w kier. na Kórnik)
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

tel: 61 847 50 35, 0508 136 905

KOMPLEKSOWE
USŁUGI DEKARSKIE

uroczystość. Wszyscy w skupieniu i z
wielką radością obejrzeli inscenizację
opowiadającą o tym, jak daleko na Półno-

cy skrzaty i elfy wraz z Mikołajem
przygotowują prezenty dla wszystkich dzieci na całym świecie.
Widzowie poznali także historię
prawdziwego Mikołaja, który żył
dawno temu i pomagał biednym. Przedstawienie było bardzo
ciekawe, przeplatane muzyką i
piosenkami. Występujące dzieci
były pięknie przebrane. Zagrały
w pięknej zimowej scenografii,
która w doskonały sposób wprowadziła zebranych w prawdziwie
świąteczny nastrój.
Później wszystkie zgromadzone dzieci zaśpiewały radosną
piosenkę o Św. Mikołaju, której
nauczyły się specjalnie na tę
uroczystość. Był to specjalny prezent
dla gościa z dalekiej Północy. Na koniec Mikołaj wręczył każdemu
dziecku słodki prezencik. Każda
klasa miała zrobione pamiątkowe zdjęcie.
Mikołaj zapowiedział, że przyjedzie za rok do naszej szkoły, gdyż
dzieci są tu bardzo grzeczne. Na
koniec poprosił o piosenkę na bis,
bo bardzo mu się spodobała.
Dzieci podziękowały gościowi
za przybycie i prezenty i pożegnały
go z nadzieją, że wróci tu za rok..
Na pamiątkę zostały wspólne
zdjęcia z Mikołajem i niezapomniane wrażenia.
Elżbieta Kubicka

KULTURA
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NOWO OTWARTA STACJA PALIW
KÓRNIK BNIN

MIKOŁAJKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

Spokojnych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia,
a w nadchodzącym 2008 Nowym Roku
dużo zdrowia, radości i spełnienia marzeń
wszystkim mieszkańcom Gminy Kórnik
i Czytelnikom
życzy
Redakcja Kórniczanina

Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia,
wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym
oraz pracy zawodowej
w nadchodzącym 2008 roku
życzą

W drugie święto Bożego Narodzenia, 26
grudnia o godzinie 16:30
w Kolegiacie Kórnickiej
odbędzie się koncert promujący płytę pt. „Ciesz
się Wesel Betlejem” z
kolędami w wykonaniu
kórnickiego chóru Castellum Cantans.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza
Gminnej Spółdzielni
„SCH“ w Kórniku

Szczodrzykowo
ul. Dworcowa 13, 62-035 Kórnik

Serdecznie
zapraszamy

Tel. kom. 501 388 292, 660 065 231
nr 24/2007

nr 24/2007
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Podobnie jak w ubiegłych latach,
również i tym razem w grudniu Święty
Mikołaj odwiedził Kórnik i okoliczne
wsie.
Najwcześniej, bo już 3 grudnia zjawił
się w Kamionkach. W strażnicy, podczas
spotkania z brodatym staruszkiem prawie
100 dzieci otrzymało paczki ze słodyczami.
Atrakcją wieczoru było również przedstawienie zatytułowane „Wigilijna wróżba” w

wykonaniu krakowskiej grupy „Kanon”.
Trzy dni później, 6 grudnia przybył do
Kórnika. Spacerował po ulicach miasta i
rozdawał dzieciom słodkości. Zarówno te
młodsze, jak i starsze chętnie witały się
z Świętym Mikołajem i robiły sobie z nim
zdjęcia. Ten z każdym z nich porozmawiał
i skrupulatnie wypytał czy były grzeczne i
czy osiągają dobre wyniki w nauce.
W tym dniu Święty Mikołaj odwiedził także małych mieszkańców Błażejewka. Spotkanie, w którym
uczestniczyło 43
dzieci wraz z rodzicami i dziadkami,
zorganizował sołtys
i Rada Sołecka wsi
Błażejewko. Andrzej Duda, sołtys
wsi stwierdził, że
szczególnie miłym
momentem było
oczekiwanie dzieci
w skupieniu, które
za chwilę miały zająć miejsce przy Mikołaju i odebrać z jego
rąk prezent, czyli paczkę słodyczy.
14 grudnia zarówno Święty Mikołaj,
jak i Gwiazdor, który zwykle pojawia się
kilkanaście dni później przybyli do Szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie. Tam w
bardzo miłej atmosferze odbyła się impreza
gwiazdkowa, zorganizowana przez Radę
Sołecką wsi. Udział w niej wzięło ponad
100 dzieci wraz z rodzicami. Na początku

24

zebrani obejrzeli występ uczestników zajęć
w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej pod
kierunkiem Aleksandry Majchrzak, wśród
których obecny był Święty Mikołaj. Dzieci
śpiewały kolędy. Potem zjawił się Gwiazdor, który rozdawał grzecznym dzieciom
upominki, a tym mniej grzecznym zarówno
rózgi, jak i słodkości. Koszty zakupu łakoci,
z których przygotowano 130 paczek poniosła Rada Solecka wsparta przez sponsora,
Mariolę Kolas.
Mikołajkowe spotkanie w Mościenicy
odbyło się 15 grudnia w gospodarstwie państwa Ziętów. Rozpoczęło się od wspólnego
ubierana świątecznego drzewka, choinki
niezwykłej, bo dedykowanej zwierzętom. W
tym celu dzieci zawiesiły na jej gałązkach
jabłuszka w siateczkach oraz spodeczki ze

smalcem i ziarenkami. Te wyjątkowe ozdoby będą zapewne przysmakiem dla ptaków
podczas śnieżnej i mroźnej zimy. Z myślą
o bezpieczeństwie dzieci na drodze odbyła
się też krótka pogadanka, którą przeprowadził pan policjant. Przypomniał o zasadach
kodeksu drogowego, szczególnie ważnych
dla pieszych na nieoświetlonych drogach
i poboczach. Jej uczestnicy otrzymali w
prezencie odblaskowe opaski, dzięki którym
będą lepiej widoczni na drodze. Ku zadowoleniu dzieci dotarł
na spotkanie również bardzo oczekiwany gość - Święty
Mikołaj. W tym roku
ze względu na brak
śniegu dojechał do
wsi na hulajnodze.
Obdarował on dzieci słodyczami. Na
zakończenie imprezy uczestnicy mogli
nabyć okolicznościową kartkę. Uzyskany w ten sposób dochód postanowiono
przekazać na Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy, która grać będzie w Kórniku 13
stycznia 2008 roku.
Organizatorami mikołajkowego spotkania była pani sołtys i Rada Sołecka wsi oraz
stowarzyszenie „Aktywna Mościenica”.
Barbara Morasz
Robert Wrzesiński
Stowarzyszenie „Aktywna Mościenica”

Jasełka
w przedszkolu
w Szczodrzykowie
Okres Świąt Bożego Narodzenia to szczęśliwy czas. Czas składania życzeń, śpiewania kolęd, wręczania prezentów bliskim. W
naszym przedszkolu to również wyjątkowy
okres. Oprócz świątecznych ozdób i dekoracji najstarsza grupa dzieci przygotowała
bożonarodzeniowe Jasełka.
Tradycją naszego przedszkola stały się
spotkania w gronie rodziców i pracowników
przedszkola z okazji świąt Bożego Narodzenia, które odbyło się 13 grudnia. Grupa
sześciolatków przygotowała inscenizację
obrazującą narodziny Jezusa. Dzieci wcieliły
się w role: Maryi, Józefa, aniołów, trzech króli
i pastuszków. Swoistego uroku występom

dzieci dodała piękna scenografia, szopka,
żłóbek z siankiem i odpowiednie oświetlenie.
Swój program zakończyły wspólnym kolędowaniem. Po przedstawieniu wręczyły swoim
rodzicom oraz pracownikom przedszkola
własnoręcznie wykonane upominki.
Uroczystość była wspaniałym przeżyciem zarówno dla dzieci, jak i zaproszonych
gości. Co niektórzy ze wzruszenia uronili
nawet łezkę…
Występ zostanie powtórzony dla młodszych grup naszego przedszkola oraz
zaproszonych gości: kolegów i koleżanek
grupy zerowej z pobliskiej szkoły podstawowej. Małgorzata Pawlaczyk

Opłatek w
szczytnikach
Zbliżają się święta i my też chcemy to
jakoś zaznaczyć.
Aby seniorzy naszej wioski nie czuli się
zapomniani zorganizowaliśmy spotkanie
opłatkowe. Dzieci i młodzież wraz z opiekunką p. Urbaniak przygotowały Jasełka a
sołtys wraz ze sponsorami małe co nieco.
Na koniec spotkania wszystkich przybyłych
pobłogosławił ks Wikary . Osobą , które były
zaproszone lecz nie mogły przyjść zostały
rozwiezione kartki z życzeniami wraz z
opłatkiem i czekoladą.
Dziękuję mieszkańcom , którzy pomogli
w organizacji tego spotkania; p. Chojnackim, p. Kujawom , p. Klause , Firmie
"HURTEX" s. c. , p. Sobolewskiej.
Sołtys
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Gwiazdka
KTPS-u
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej jak co roku zorganizowało spotkanie
wigilijne dla swoich podopiecznych. Tym
razem 150 wesoło bawiło się w strażackiej
remizie.
Byli to uczniowie kórnickich szkół oraz
mieszkańcy Żernik ze szkoły z Tulec. Nie
zabrakło smakołyków, prezentów, które
wręczał sam św. Mikołaj i kolęd – najważniejsze były jednak szczere i ciepłe życzenia, które płynęły z ust małych i dużych
gości KTPSowskiej wigilii.

Sponsorami tak wielkiej ilości podarków były jak co roku: firma ANMED
państwa Przychodzkich z Kórnika oraz
WIBEX z Borówca i Łobza z Zaniemyśla
oraz KTPS. Spotkanie nie mogłoby odbyć
się bez życzliwości OSP, która użyczyła
pomieszczeń.
Oprawą artystyczną, zapewnili państwo Katarzyna Przybylak oraz Marian
Sobkowiak, a także same dzieci, które
śpiewały piosenki i recytowały wiersze.
Słowa pochwały należą się członkom stowarzyszenia, którzy duży wysiłek włożyli
w organizację przemiłej imprezy, a także
opiekunom, którzy zadbali o bezpieczeństwo i porządek podczas zabawy.
Uśmiechy dzieci były najlepszymi darami dla wolontariuszy i opiekunów. ŁG

Mikołaju Święty przywieź
nam prezenty

Takie nawoływania można było
usłyszeć w ogrodzie przedszkolnym
Przedszkola nr 2 „Cztery Pory roku’ w
Kórniku-Bninie. Przedszkolacy wraz z
rodzicami 5 grudnia już od godziny 16.00
oczekiwali przyjścia Świętego Mikołaja.
Ale jak to z Mikołajami bywa nic łatwo
nie przychodzi...
Do każdej z grup została dostarczona
paczka z listem od Mikołaja, oraz zestaw
zadań. „Kochane dzieci!” - pisał Mikołaj
– „Jadę do Was dzisiaj, ale droga przede
mną daleka. Zaczyna robić się coraz
chłodniej ciemniej, renifery czasami gubią
drogę… Ale na pewno do Was przyjadę.
Zaczynam rozwozić prezenty już dziś,
bo dzieci na świecie jest bardzo dużo.
Chciałbym każdemu z Was uścisnąć
rączkę, mam dla Was prezenty. Boję się,
czy nic mi z tych sań nie wyleci, bo pędzę
do Was bardzo szybko. Tymczasem mam
dla Was zadania do rozwiązania, abyście się nie nudzili, czekając na mnie. Z
pomocą rodziców rozwiązujcie zadania!
Powodzenia!”
No i zaczęło się ... Zadań było mnóstwo: świąteczne zagadki, kalambury,
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układanki, zagadki ilustrowane ruchem,
nauka świątecznych okrzyków na powitanie Mikołaja. Ostatnie zdanie brzmiało: „A
teraz idźcie z rodzicami do szatni i ubierzcie się ciepło, zapraszam Was wszystkich
do ogrodu, niedługo przyjadę”.
W ogrodzie przedszkolnym zgromadził
się wielki tłum, zgasły wszystkie światła,
zrobiło się ciemno... i cicho..., ale Świętego
Mikołaja nie było. Postanowiliśmy wspólnie
go przywołać z całych sił krzycząc: „Mikołaju Święty przywieź nam prezenty!!!”. Aż
tu nagle zabłysły światła i w przepięknym
powozie zaprzężonym w dwa „renifery”,
tylko trochę przypominające rumaki wjechał wielki powóz, a w nim nie jeden, ale
dwóch Mikołajów i Śnieżynka. Dopiero
się zaczęło: tańce, piosenki, powitania,
okrzyki radości. Mogliśmy nawet sprawdzić
wiarygodność naszych gości podając im
rękę i ciągnąc za brodę! Były i prezenty
oczywiście. Na pożegnanie rodzice i dzieci
zimnymi ogniami rozświetlili drogę Mikołajom, bo przecież 6 grudnia musieli już być
na kórnickim rynku.
Beata Wereniewicz
Izabela Kobielak

Kombatanci
dzielili się
opłatkiem

KULTURA

KULTURA

Mikołajki
w gminie
Kórnik

Około 50 kombatantów składało
sobie życzenia i dzieliło się opłatkiem
przed południem 18 grudnia w kórnickiej
strażnicy.
Kórnickie Koło Związku Kombatantów
RP i BWP tradycyjnie co roku organizuje
w okresie przedświątecznym spotkanie
opłatkowe. W tym roku zarząd Koła nie
zapomniał także o kombatantach.
Na wtorkowym spotkaniu oprócz członków Koła obecni byli również: porucznik
Jerzy Barełkowski, wiceprezes Zarządu
Okręgowego Związku Kombatantów RP i
BWP w Poznaniu, porucznik Lucjan Kosterkiewicz, sekretarz Okręgowego Zarządu,
burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z małżonką, Andrzej Regulski, radny kórnickiej
RM, Marek Serwatkiewicz, radny powiatowy, Bożena Kiełtyka, kierownik OPS,
ks. Eugeniusz Leosz, proboszcz parafii w
Robakowie, Ryszard Grześkowiak, prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 31.
Dywizjonu Wojsk Rakietowych w Kórniku,
Krystyna Antkowiak, komendantka hufca
ZHP Kórnik i Leszek Orlewicz, komendant
OSP w Kórniku i Włodzimierz Rocławski,
rotmistrz Stowarzyszenia 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich.
Gości powitał i złożył życzenia Franciszek Rozmiarek, prezes kórnickiego
Koła. Zarząd Okręgowy Związku wyróżnił
siedmiu członków kórnickiego Koła dyplomami za aktywną działalność społeczną w
organizacji. Jerzy Barełkowski, wiceprezes

Okręgowego Zarządu wręczył dyplomy:
Romanowi Burzyńskiemu, Marianowi
Jankowiakowi, Janowi Koralewskiemu,
Mieczysławowi Konowalczykowi, Leonowi
Okupniakowi, Ludwikowi Plewińskiemu i
Janowi Tłokowi.
Zdrowia i pomyślności w nowym roku
życzył burmistrz i pozostali przedstawiciele
władz. Ks. Eugeniusz Leosz odmówił modlitwę i rozpoczął dzielenie się opłatkiem.
Później kombatanci oraz goście zasiedli do
stołu i w miłej świątecznej atmosferze spędzili resztę spotkania. Barbara Morasz
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Grzegorz Kowalski

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

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

BON VEGA

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL

Poznań, ul. Naramowicka 176 D/4

CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK
SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
UDZIELAMY RABATU, FACHOWE DORADZTWO

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 800-1800, SOBOTA 800-1400

KÓRNIK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
TEL. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

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

ZAKŁAD TEKSTYLNY
poszukuje lokalu do wynajęcia
60-80m2 na terenie Kórnika
Tel. 604 211 081
Firma zatrudni

KRAWCOWE
Tel. 604 211 081
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Tel. 061 825 02 28,
0605 296 347
Odbieramy dokumenty
w siedzibie klienta
ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

Szukamy do kupna za gotówkę
domów, mieszkań (również
zadłużonych), gruntów,
nieruchomości przemysłowych, itp
oraz pośredniczymy
w sprzedaży wyżej wymienionych
nieruchomości.
Gwarantujemy szybką
i profesjonalną obsługę.

Tel.:

061 662 01 55, 664 427 174

REKLAMY

Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

PRZYJMĘ
DO PRACY

w szklarni
na maszynach
rolniczych
Dachowa, Gądki

tel. 0502 330 352,
0502 288 333
Układanie
płytek i usługi
murarskie
tel. 509 518 955

* Przyjme opiekunkę do dzieci. Szczodrzykowo. Tel. 608 045 025 lub 784 185 797
* Gwiazdor szuka pracy w Wieczór Wigilijny na terenie Kórnika. Tel. 692578701
* Fryzjerkę kosmetyczną, tipserkę zatrudnię. Tel. 516 07 00 77
* Sprzedam bliźniak w Borówcu 200/640 + dwa garaże. Jedna część do wykończenia. 420 tyś zł. Tel 664 735 634
* Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Kórniku. 37,5 m2 z wyposażeniem. Tel. 695 396 526
* Poszukuję warsztat samochodowy do wynajęcia. Tel. 601 421 692
* Alarmy domowe - montaż, serwis. Tel. 601421 692
* Podejmę sprzątanie mieszkania lub domu na terenie Kórnika. Tel. ???
* Tania odzież używana na wagę. Kórnik, ul. Powstańców Wlkp. 6 (obok sklepu wędkarskiego). Serdecznie zapraszamy.
* Kupię strych lub inne pomieszczenie w Kórniku lub okolicy do adaptacji na mieszkanie. Tel.508 368 358
* Język polski – korepetycje, prace tel. 697695 824
* Kupię dom, chałupę na wsi może być do remontu. Tel. 697695824
* Sprzedam kostkę brukową ażur z rozbiórki 17 m2. Tel(061) 8171163
* Poszukuję opiekunki do 7- miesięcznego chłopczyka .Praca w Bninie od połowy stycznia. Tel. 660726531.
* Malowanie, tapetowanie, układanie paneli. Tel. 696 040 269
* Stół wibracyjny i formy do pustaków bloczków M6 oraz inne. Tel. 664 735 634
* Księgowość deklaracji VZM – zwrot VAT od materiałów budowlanych. Prowadzę kadry, księgowości. Tel. 503537 774
* Pracująca para z nastoletnią córką poszukuje mieszkania do wynajęcia. Tel. 601 308 287, 784 008 507
* Sprzedam wózek graco „rok po roku” cena 450 zł. Tel. 785 470 880 (wózek podwójny)
* Układanie kostki Poz-Bruk układanie kamienia, granit. Tel. 609 713 811, 602 769 161
* Wynajmę lub sprzedam pomieszczenie gospodarcze 120 m2, działka 1200 m2 Borówiec. Tel. 602 214 931, (061) 898 06 06
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofon + płyty 78 obr. , skrzypce, militaria, starocie – przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Sprzedam suknię ślubną - kolekcja 2007 rozmiar 38. Cena 350 zł. Tel. 693 495 867
* Przewóz osób Blue Express. Tel. 607 503 854
* Sprzedaż miodu po promocyjnej cenie. Mościenica, ul. Mosińska 3. Tel. 061 817 01 76
* Kupię dom w Kórniku lub zamienię mieszkanie i działkę na dom w Kórniku. Tel. 605 105 386
* Poszukuję 2-3 pokojowego mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub okolicy. Tel. 603 25 25 96
** Wybuduję tanio dom parterowy w cenie od 2000/m2 za stan do zamieszkania. Tel. 607 573 303
* Zatrudnię pracowników ochrony z licencją lub bez. Tel. 698 823 043
* Restauracja Casablanca zatrudni kucharza, kucharkę oraz pomoc kuchenną. Tel. 602 444 661
* Angielski dla dzieci – urodziny – opieka – edukacja „Wesoła Ciuchcia”. Tel. 783 522 029 Bnin Rynek 2

Ogłoszenia
DROBNE

Meblowo-samochodowe

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
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2007

REKLAMY

Tapicerstwo

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm
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Ilość edycji ogłoszenia

27

137 szopek zgłoszono na IX Konkurs
Szopek Bożonarodzeniowych zatytułowany „Żłóbek Wielkopolski”, którego
inicjatorem i głównym organizatorem było Gimnazjum w
Robakowie, a współorganizatorami: Muzeum Etnograficzne
w Poznaniu - Oddział Muzeum
Narodowego w Poznaniu, Polski Związek Chórów i Orkiestr
- Oddział Wielkopolski „Macierz” i Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania.
Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety
Leszczyńskiej, natomiast patronat
medialny sprawował „Przewodnik
Katolicki”.
Jego celem było rozbudzanie
zainteresowań dzieci i młodzieży
polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi, utrwalanie idei
żłóbka betlejemskiego. Miał on
też promować region Wielkopolski. Pokazać piękno lokalnego
krajobrazu, popularyzować zabytki architektury, folkloru i historii
poszczególnych regionów.
Prace oceniało jury w składzie: Witold Przewoźny, kustosz
Muzeum Etnograficznego, Olga
Gogolewska, nauczycielka Gimnazjum w Robakowie, Aneta Skibińska,
kierownik Muzeum Etnograficznego w
Poznaniu, Mariusz Polarczyk. Najlepsze
szopki wyłoniono w trzech kategoriach:

I – przedszkola i szkoły podstawowe, II –
gimnazja, III - szkoły ponadgimnazjalne i
dorośli.

Bnińskie
jasełka

zobacz więcej”. Jasełka przygotowywane
przez uczniów „dwójki” nie tylko nawiązują
do wydarzeń z pamiętnej nocy w Betlejem, ale także do współczesnych symboli
i problemów. Stąd też scena, w której król
Herod dzwoni „na komórkę” do jednego z
pastuszków z rozkazem o poinformowaniu
go, gdy narodzi się dzieciątko Jezus i archa-

Król Herod wydający rozkazy pastuszkom przez telefon komórkowy,
anioły grające w karty z
diabełkami czy telewizyjna relacja „na żywo” z
betlejemskiej szopki – to
tylko kilka scen z przedstawienia jasełkowego
przygotowanego przez
uczniów bnińskiej podstawówki i uczestników zajęć
w ratuszowej świetlicy w
Bninie.
Tradycyjne jasełka w
Szkole Podstawowej nr 2 w
Kórniku-Bninie wystawiane
są zwykle tydzień przed
Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku był to
15 i 16 grudnia. Zarówno w
sobotę, jak i w niedzielę widzowie wypełnili
po brzegi szkolną aulę.
Tegoroczne świąteczne przedstawienie odbyło się pod hasłem „Otwórz serce,
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Jury przyznało 15 nagród oraz 42
wyróżnienia. Szopki pochodziły nie tylko
z Poznania i powiatu poznańskiego, ale
też Kaźmierza, Lwówka Wlkp., Szamotuł,

nioł Gabriel ostrzegający przez telefon pastuszka o złych zamiarach Heroda. Żyjemy
w społeczeństwie informacyjnym, dlatego w
jasełkach nie mogło zabraknąć obecności

Środy Wlkp.
Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie
wystawy prac odbyło się w sobotę 1 grudnia
w Muzeum Etnograficznym. Wszystkich
przybyłych powitała Aneta Skibińska, jego
kierownik. Wyniki ogłosił oraz wręczał nagrody Mariusz Polarczyk, prezes Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr - Oddział Wielkopolski „Macierz” oraz przedstawiciel
Towarzystwa Miłośników Miasta
Poznania. Podczas wręczania
nagród obecny był burmistrz Jerzy
Lechnerowski.
Około 15 uczniów z Gimnazjum
w Robakowie zaprezentowało 8
prac. Joanna Szczepaniak z tego
gimnazjum zdobyła III nagrodę.
Wyróżnienie otrzymali: Natalia
Majchrzycka, Robert Sobolewski,
Sebastian Kapusta, Klaudia Dubała, Agnieszka Stróżyńska.
Ponadto wyróżnienia dostali
także inni przedstawiciele kórnickiej
gminy: Julia Bubacz z Przedszkola
w Szczodrzykowie oraz Alicja Starosta z Gimnazjum w Kórniku.
Aneta Skibińska poproszona
przez nas o podsumowanie konkursu zwróciła uwagę na to, że bardzo
cieszy to, iż młodzi ludzie chcieli
wykonywać tradycyjne szopki, w
dobie nowoczesnej techniki. Witold
Przewoźny wyraził zadowolenie
z tego, że uczniowie często sami
bez zachęty nauczycieli wykonywali prace.
Prace będą również oceniać
zwiedzający wystawę czynną do
5 stycznia 2008 roku. Wręczenie nagrody
publiczności odbędzie się 6 stycznia 2008
roku o godz. 12.00.
Robert Wrzesiński
mediów. Młodzi aktorzy wcielili się w rolę
dziennikarzy relacjonujących wydarzenia
z betlejemskiej szopki, w której na świat
przyszedł Jezus. Do tematu jasełek nawiązywała historia szewca Mateusza, który nie
potrafił cieszyć się ze świąt ze względu na
samotność. Stracił syna na wojnie, a jego
żona zmarła po ciężkiej chorobie. Radość
powróciła, gdy dowiedział
się, że odwiedzi go sam
Jezus. Mimo, że oczekiwał
gościa nie odmówił pomocy
tym, którzy jej potrzebowali.
Historia szewca najwierniej
oddała przewodnią myśl
tegorocznych jasełek.
Autorkami scenariusza
przedstawienia były Mirosława Niemier i Halina
Błaszczak. W przygotowanie dekoracji i strojów włączyli się rodzice i przyjaciele
szkoły.
Po jasełkach widzowie
mogli nabyć ozdoby i stroiki
świąteczne wykonane przez
uczniów „dwójki” oraz wypieki przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Bninie.
Barbara Morasz
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XVI Finał WOŚP zbliża się
wielkimi krokami !!!
Już czuje się ten wielki dreszcz kosmicznej emocji i znowu będziemy razem
13 stycznia 2008 roku na kórnickim rynku
wielki koncert finałowy... i niech nikt nie
siedzi w domu !! Przyjdź i zagraj z nami
- tym razem dla dzieci ze schorzeniami
laryngologicznymi.
Orkiestra w Kórniku zapowiada się
wyjątkowy, bo nigdzie w Polsce nie będzie
dwóch koncertów i to jakich !!!
Już w sobotę 12 stycznia w sali OSP w
Kórniku od godziny 15:00 zagrają niepełnosprawni artyści, na początek podopieczni
Stowarzyszenia Klaudynka oraz wokalista
muzyk, niepełnosprawny, ale nigdy- gdy
śpiewa - autor tekstów współpracujący z
grupą LOMBARD - MAREK SIWEK.
Koncert zatytułowany „Moje Złote
Przeboje 80’przypomni nam takie hity jak:
„Diamentowa kula”, „Tak mało ciebie”,
„Anna”, „Pokolenie”, „Teardrops”, „Dolce
Vita”, ”Only You” i inne.
W niedzielę 13 stycznia około godziny
15: 30
rozpoczniemy wielkie granie
koncertem orkiestry dętej ZHP pod batutą
dhr Jacka Kozłowskiego . Około 17:00
piosenki znane i lubiane zaśpiewa VIOLA
KAŻMIERCZAK. Później wokalistki śremskiego „Idola” zaśpiewają piosenki z repertuaru Edyty Górniak, Varius Manx, Gosi
Andrzejewicz . Poznańska grupa DRINK
TEAM wystąpi na scenie około 19:00. W
swoim repertuarze mają utwory polskich i
zagranicznych zespołów, takich jak Perfekt,
De Mono, T’Love, Kombi, Dżem, Budka
Suflera, Borysewicz & Kukiz, The Rolling
Stones, Pink Floyd, J. Hendrix, The Police,
Elvisa Presleya i inne .Zespół DRINK TEAM
gra akustycznie i „elektrycznie” bawi publiczność doskonałym show.
W przerwach między koncertami będzie
super okazja do zlicytowania oryginalnych
wielko- orkiestrowych gadżetów - kubki i
koszulki (ilość ograniczona ) oraz inne
przedmioty, które ofiarowano nam na rzecz
Orkiestry .
Godzina 20:00 łączymy się z całą
Polską odpalając światełko do nieba!! Ale
to nie koniec atrakcji. Od wczesnych godzin porannych proponujemy przejażdżki

karetą, dla łasuchów znakomite wypieki
gospodyń z Bnina, swojski smalec z ciepłym chlebem i grochówka wszystko to za
dobrowolny datek do skarbonek naszych
wolontariuszy - nie szczędźmy im grosza!
Młodzież poświęca niedzielę i swój czas
wolny od nauki dla chorych dzieci. Każdy
wolontariusz posiada identyfikator i puszkę WOŚP z numerem i zabezpieczoną
banderolą i każdy z nich chce zebrać
najwięcej .
Organizatorzy , czyli : UM, KTPS, ZHP
i OSP szykują jeszcze inne atrakcje ale o
tym w następnym numerze Kórniczanina
Szef Sztabu WOŚP w Kórniku
Krystyna Janicka
Bardzo ucieszyliśmy się z zaproszenia Klaudynki do wzięcia udziału w
WOŚP. Bardzo często to my jesteśmy
po stronie proszących i korzystających
z pomocy i ofiarności innych. Tym
razem będzie jednak inaczej. Z wielką
radością zagramy dla wszystkich, którzy tego dnia postanowią być w gronie
DARCZYŃCÓW. Zagramy pięknie i
prawdziwie, tak jak tylko umiemy i potrafimy. Będzie to „ Bajka o Łaciatym
Bombiku” trochę smutnym i samotnym, ale jak się okaże tylko chwilowo.
Koncert zakończy się szczęśliwie
bowiem Bombik odnajdzie przyjaciół
i towarzyszy swych przygód i życia.
Zaprosi wówczas wszystkich do śpiewu
... DOBRZE JEST ŻYĆ I Z ŻYCIEM
TAK ZAPRZYJAŻNIĆ SIĘ
CHOĆ W OKU ŁZA - PO NOCY
ZAWSZE JEST DZIEŃ.
Na naszym koncercie jest miejsce
dla każdego, bo jak śpiewa Bombik
dalej
... ŻYĆ MI SIĘ CHCE I ŚPIEWAĆ
SIĘ CHCE –
BO DOBRE SERCE PIĘKNYM
CZYNI MNIE...
Zapraszamy
Aktorzy i wolontariusze KLAUDYNKI

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
Dyżury w harcówce „Sadybie”, Kórnik, ul. Poznańska 34a (budynek ośrodka zdrowia)
- niedziela, 23 grudnia, godz. 14-18,
- poniedziałek, 24 grudnia, godz. 11-13.
nr 24/2007

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

KULTURA

KULTURA

Konkurs Szopek
Bożonarodzeniowych

DLA DOROSŁYCH
MAŁGORZATA KALICIŃSKA
„POWROTY NAD ROZLEWISKIEM”
Ponownie gościmy w przepełnionym ciepłem i
magią domu nad
rozlewiskiem. W
domu, który pokochało dziesiątki tysięcy czytelników.
Tym razem opowieść snuje matka
głównej bohaterki
„Domu nad rozlewiskiem” - Basia.
Ukazana historia sięga początków XX
wieku, przedstawia losy polskiej rodziny
szlacheckiej na Mazurach. Splątane
korzenie bohaterów książki - polsko-niemieckie i katolicko-ewangelickie - stanowią tło dla pełnych dramatyzmu historii
miłosnych oraz codziennych zdarzeń.
Basia opowiada o swoim dzieciństwie,
okresie studiów, marzeniach, dramatycznych rozstaniach, poszukiwaniu
miłości, dla której warto żyć. W domu
zatopionym pośród mazurskich pejzaży
dokonują się przedziwne powroty - do
siebie, tradycji, bliskich. Powroty, które
nieraz wymagają uczciwego pożegnania
- z iluzją, egoizmem, zazdrością. Basia
odnajduje siebie. Osadza się, zakorzenia. Powraca. MG

DLA DZIECI
EWA NOWAK
„LISIA”
Ania Pajdka, w
rodzinie nazywana Lisią, to całkiem
zwyczajna dziewczynka. Ale czy
można być całkiem
zwyczajnym człowiekiem? Może każdy z nas jest właśnie
w jakiś sposób niezwyczajny... Jeśli
czasem myślisz sobie, że twoi znajomi
dziwnie się zachowują, że nie możesz
zrozumieć innych ludzi albo, że nikt nie
rozumie ciebie - koniecznie poznaj Lisię.
Ona to dopiero ma kłopoty ze sobą, ze
swoimi przyjaciółmi, a przede wszystkim ze swoją rodziną. A zaczęło się tak
zwyczajnie - mama Lisi zapomniała o jej
urodzinach ... KK
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informuje,
że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 52,
poz. 344) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki
Żywnościowej S.A. stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione (Dz. U.
Nr 150, poz. 1069), Minister Skarbu Państwa z dniem 2 stycznia 2008 r. ponownie przystępuje
do zawierania umów nieodpłatnego zbycia akcji BGŻ S.A. z osobami uprawnionymi.
Liczba akcji przeznaczonych do przekazania osobom uprawnionym wynosi 51.697. Liczba
uprawnionych osób wynosi 1.006.
W związku z powyższym:
1. Osoby uprawnione do nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ S.A. umieszczone na ostatecznej
zbiorczej liście osób uprawnionych, które do dnia 4 listopada 2005 r. nie zawarły ze Skarbem Państwa umów nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ S.A. nabywają akcje nieodpłatnie w Centrali BGŻ
S.A. w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16 (od poniedziałku do piątku ) w godz. 9.00-15.00.
2. Przy podpisywaniu umowy i odbiorze odcinka zbiorowego akcji wymagane jest okazanie
dowodu osobistego z wpisanym numerem PESEL, a w przypadku podpisywania umowy przez
spadkobierców również dostarczenie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku.
3. W szczególnym przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, osoba uprawniona
może ustanowić pełnomocnika do podpisania:
- umowy zbycia akcji i odbioru odcinka zbiorowego akcji,
- wniosku kierowanego do Zarządu Spółki o wpis do księgi akcyjnej BGŻ S.A.,
- potwierdzenia o zapoznaniu się z „Ważnymi informacjami” dotyczącymi publicznego
obrotu instrumentami finansowymi.
4. W przypadku korzystania z depozytu pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 3, powinien posiadać także pełnomocnictwo do zawarcia umowy depozytu papierów wartościowych i odbioru
zaświadczenia depozytowego.
5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 3 i 4, powinno mieć formę pisemną zgodną ze
wzorem otrzymanym w Spółce. Dopuszcza się również złożenie pełnomocnictwa w formie aktu
notarialnego.
Wszelkich informacji w powyższych sprawach udziela Wydział Współpracy
z Akcjonariuszami w Centrali BGŻ S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
tel. 0-22 860-44-77, 0-22 860-43-39.

Jechali „na podwójnym gazie”
1 grudnia funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Kórniku zatrzymali w Robakowie mężczyznę, który kierował pojazdem znajdując się
w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało,
że ma 0,90 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Kolejnego nietrzeźwego,
tym razem rowerzystę zatrzymali w Kórniku
10 grudnia policjanci z Oddziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Mężczyzna kierował rowerem znajdując się
w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem
wykazało 0,55 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu.
Nie udzielił pierwszeństwa
2 grudnia w Kórniku przy trasie nr 11, kierujący volkswagenem jettą nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z seatem.
Wjechał w wyrwę
3 grudnia w Gądkach, kierowca volkswagena passata wjechał w wyrwę w jezdni i
uszkodził plastikową dolną pokrywę silnika
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Nie dostosował prędkości
4 grudnia w Kórniku, kierujący fordem nie
dostosował prędkości do warunków ruchu i
doprowadził do zderzenia z peugeotem.
Uciekł z miejsca zdarzenia
13 grudnia w Trzykolnych Młynach, nieznany
kierowca forda w nieustalony sposób zderzył
się z mercedesem, po czym oddalił się z
miejsca zdarzenia. Policja prowadzi obecnie
czynności wyjaśniające. W tym samym dniu
w Gądkach, nieznany kierowca opla w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru
wyprzedzania zderzył się z iveco i oddalił się
z miejsca. W tym przypadku policja również
prowadzi czynności wyjaśniające.
Rozbój
14 grudnia mieszkanka Poznania powiadomiła Komisariat Policji w Kórniku o dokonanym
w miejscowości Czołowo rozboju. Sprawcy
skrępowali kobiecie ręce i ukradli torebkę z

• 30 listopada w Kamionkach włamano się
do domu mieszkalnego i skradziono z niego
sprzęt RTV o wartości 1200 zł,
• 2 grudnia włamano się do pomieszczenia
gospodarczego znajdującego się w miejscowości Radzewo i skradziono z niego narzędzia oraz materiały budowlane,
• 6 grudnia skradziono w Błażejewku metalowe elementy rusztowania o wartości 1836 zł
i włamano się do dwóch piwnic znajdujących
się w Kórniku przy osiedlu Krasickiego i skradziono rower górski oraz wędki o wartości
ogólnej 1800 zł,
• 7 grudnia w Robakowie skradziono volkswagena golfa
• 8 grudnia włamano się do domu znajdującego się w Borówcu i skradziono z niego
pieniądze, alkohol, biżuterię, sprzęt RTV o
ogólnej wartości 15 500 zł,
• 14 grudnia włamano się do budynku gospodarczo-socjalnego znajdującego się w
miejscowości Dziećmierowo.
Opr. BM

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
Mandat za złamanie przepisów
W okresie od 3 do 14 grudnia strażnicy
miejscy ukarali mandatami za nieprawidłowe parkowanie 12 kierowców w
Kórniku i za nie dostosowanie się do
obowiązującego znaku zakazu wjazdu
7 kierowców w Gądkach. Jedna z osób
odmówiła przyjęcia mandatu i sprawa
trafi do sądu.
Odwieźli do domu
3 grudnia w Kórniku patrol SM, na podstawie zgłoszenia zaopiekował się 12letnim uczniem i odwiózł go do domu w
Czmońcu.
Ukarany za zaśmiecanie
3 grudnia w Kórniku strażnicy miejscy
ukarali mandatem kierowcę pojazdu za
zaśmiecanie miejsca publicznego.
Interweniowali w gimnazjum
4 grudnia patrol SM interweniował w Gimnazjum w Kórniku w związku z nagminnie
palącą tytoń młodzieżą szkolną.

Kupię działkę
budowlaną
o powierzchni
ok. 2000 m2
w rejonie
Kórnika
tel. 0606 803020

Kórnik, dnia 21 grudnia 2007 r.

Kradzieże i włamania

oraz nadkole.

INFORMACJE

OGŁOSZENIE PŁATNE

Kronika kryminalna

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Kórniku
Plac Niepodległości 31,
62-035 Kórnik
działając na podstawie art. 42 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252 z późniejszymi
zmianami) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 września 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione (Dz. U. Nr 169, poz. 1649
z późniejszymi zmianami)
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zawartością pieniędzy oraz uszkodzili telefon
komórkowy. Straty oszacowano na 900 zł
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Farba na drodze
5 grudnia strażnicy miejscy interweniowali w
Kamionkach w związku ze zgłoszeniem o wylanej na drogę farbie. Patrol na miejscu zastał
sprawcę wykroczenia, który usunął nieczystości
z drogi. Ukarano go również mandatem.
Interweniowali w Robakowie
5 grudnia w Robakowie patrol interweniował w związku z palącym się ogniskiem na
jednej z posesji. Po sprawdzeniu okazało
się, że właściciel działki spala tam wyłącznie drewniane palety, a nie plastik i inne
tworzywa jak podejrzewano.
Martwy ptak
11 grudnia na ulicy Wojska Polskiego w
Kórniku strażnicy interweniowali w związku
ze zgłoszeniem dotyczącym leżącego na
dachu martwego ptaka. Na miejscu nie
znaleziono ptaka.
Mandat za brak umowy
12 grudnia patrol SM podczas rutynowej
kontroli prowadzenia gospodarki śmiecio-

wo-ściekowej w Pierzchnie ukarał jednego
z mieszkańców za brak umów na wywóz
śmieci i ścieków.
Palące się ognisko
13 grudnia strażnicy miejscy interweniowali
w Celestynowie w związku z palącym się
ogniskiem. Na miejscu patrol stwierdził,
że w ognisku spalane są odpady niedozwolone. Nikt z okolicznych mieszkańców
do tego czynu nie przyznał się. Ognisko
ugaszono.
Wylegitymowali nieletnich
14 grudnia patrol SM w godzinach
wieczornych wylegitymował na boisku
szkolnym w Kórniku 5 nieletnich, którzy
przebywali tam wbrew zakazowi. Ponadto jedna z osób próbowała ukryć paczkę
papierosów, wyrzucając ją na trawę.
Kilkanaście minut później w okolicach
garaży przy ulicy Stodolnej strażnicy
wylegitymowali kolejnych 6 nieletnich.
Nakazano im opuścić teren garaży.
Opr. BM

KUPIMY
W OKOLICACH KÓRNIKA,
BNINA, ZANIEMYŚLA
KOMFORTOWĄ WILLĘ
Z ŁADNĄ DZIAŁKĄ
LUB DZIAŁKĘ
TEL. 601861351
beata@erka2.com.pl
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Wiktoria Żegleń i Dominika Zych ze
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie
po wygraniu mistrzostw gminnych i zawodów powiatowych w badmintonie zajęły
pierwsze miejsce w rejonie i tym samym
wywalczyły udział w Finałach Mistrzostw
Wielkopolski.
W Nowym Tomyślu wygrały zdecydowanie i jest to dotychczas największe osiągnięcie ze wszystkich szkół naszej gminy w tej
dyscyplinie na szczeblu wojewódzkim.
Gratulujemy szkole, uczennicom, ich
opiekunom: Barbarze Jańczyk i Dariuszowi
Śmigielskiemu i życzymy jak najwyższego
miejsca w finale wojewódzkim.

KOSZYKARKI Z LICEUM
NIE ZAWIODŁY
Nadal w czołówce Mistrzostw Powiatu
Poznańskiego Szkół Ponadgimnazjalnych
w Koszykówce znajdują się dziewczęta
z LO Kórnik. Tym razem zajęły drugie
miejsce za
ZS nr 2 ze Swarzędza, czyli szkołą
specjalizującą się w koszykówce. Kórnickie
licealistki wygrały mecze: z LO Puszczykowo 33:30 i ZS nr1 ze Swarzędza 22:12.
Dziewczęta prowadzone przez Iwonę
Rauk awansowały do Półfinałów Mistrzostw
Wielkopolski grając w składzie: Marta Pucek
– 30 pkt, Natalia Wujek -18 pkt, Magdalena
Antczak- 4 pkt, Anna Misterska-2 pkt, Ewa
Stachowiak- 2 pkt oraz Anna Fludra, Hanna
Dębska, Marta Tarczewska, Joanna Kruś,
Kinga Baszyńska, Małgorzata Król.
Koszykarki otrzymały srebrne medale
oraz statuetkę, zakupione ze środków
Starostwa Powiatu Poznańskiego a wręczał
je sam prezes SZS PP oraz gospodarz
imprezy, dyrektor zwycięskiej swarzędzkiej
szkoły. Kolejny szczebel zawodów odbędzie się wiosną 2008 roku.

spotkali się z ubiegłorocznymi finałowymi
rywalami, reprezentantami szkoły z Giecza
i po wyrównanym pojedynku nieznacznie
mecz przegrali.
W walce o brązowy medal ponownie
wygrali mecz z Gimnazjum w Chociczy i
ostatecznie zajęli trzecie miejsce, które nie
gwarantowało awansu wyżej. Kolejność
końcowa zawodów:
1. G. Targowa Górka, 2. G. Giecz, 3. G.
Kórnik 4. G. Chocicza, 5. G. nr 1 Jarocin,
6.G.Wilkowyja, 7.G. Dolsk.
Dziewczęta z Gimnazjum w Kórniku
brały udział w rejonowych zawodach w
Nowym Tomyślu.
Wśród czterech szkół, reprezentantki
kórnickiego gimnazjum Agnieszka Waszak
i Sara Zajączkowska wywalczyły trzecie
miejsce. Wygrały mecz z Gimnazjum Michorzewo 3:0
a zostały pokonane przez koleżanki z
Baranowa i Nowego Tomyśla.

NIE WYGRAŁ TYLKO
Z MISTRZEM ŚWIATA
Doskonale spisał się na Wojewódzkich
Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych
w Szachach uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, wychowanek „Wieży
Kórnickiej” Dominik Płończak. Na zawodach w Koninie zajął drugie miejsce i zdobył
tytuł szachowego wicemistrza Wielkopolski.
Przegrał tylko jedną partię z szachowym
mistrzem świata do lat 16 Jackiem Tom-

OSTRA RYWALIZACJA
BADMINTONISTÓW
W REJONIE
Poziom gry w kategorii szkół gimnazjalnych jest niezwykle wysoki. Nasi uczniowie
muszą się zmierzać ze szkołami, które
specjalizują się w badmintonie i mają zawodników klubowych zarówno w powiecie
jak i w województwie. Jednak badmintoniści
z Gimnazjum w Kórniku : Jan Frąckowiak,
Mateusz Pucek, Błażej Olejniczak walczyli
z nimi jak równy z równym i kolejny raz
wywalczyli Półfinł Mistrzostw Wielkopolski. Tym razem startując w Dominowie
(30.11.2007) nie udało im się obronić
tytułu mistrzowskiego z ubiegłego roku.
Dość łatwo wygrali eliminacje grupowe
pokonując gładko 3:0 gimnazjalistów z
Dolska, Wilkowyji i Chociczy. W półfinale
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czakiem ze Śremu. Wśród 58 szachistów
było czterech z rankingiem powyżej 2000
Ro PZSz, czterech powyżej 1900 i jedenastu 1800 czyli niezwykła konkurencja.
Kolejny sukces odniosło liceum w punktacji
drużynowej.
Wśród sklasyfikowanych 39 szkół, Liceum Ogólnokształcące w Kórniku zajęło
trzecie miejsce za II LO Gniezno i VIII LO
Poznań. Na sukces zespołowy oprócz
Dominika
(7,5 pkt. ) zapracowali inni finaliści mistrzostw Hubert Górka – 4 pkt i Przemysław
Walaszczyk- 1,5 pkt . Szachiści pojechali
na zawody pod opieką Iwony Rauk. Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych

osiągnięć.
W Poznaniu w zawodach wojewódzkich
uczestniczyli szachiści z gimnazjów i szkół
podstawowych z całej Wielkopolski
Z naszych szachistów, którzy reprezentowali szkoły powiatu poznańskiego
bardzo dobrze wypadł debiutujący na tym
szczeblu zawodów Stanisław Pietrowicz z
SP 1 Kórnik, który wśród 74 zawodników
był 14, Wiktor Ptak z SP 1 Kórnik był 54. W
kategorii dziewcząt startowały 62 szachistki
a Zuzanna Zięta z Kórnika była 35, Ewelina
Staniszewska zajęła36 miejsce a jej siostra
Paulina 43 – obydwie z Radzewa.
Jedyna reprezentantka naszej gminy w
kategorii gimnazjów - Karolina Piechowiak
z Kórnika zajęła 43 miejsce walcząc z 56
szachistkami z całej Wielkopolski.
Szachiści z Kórnika, wychowankowie
„Wieży Kórnickiej” startowali także w Akademickich Mistrzostwach Polski w Wrocławiu. Bracia Przybylscy reprezentując na
tych zawodach Akademię Ekonomiczną
w Poznaniu wywalczyli dla swojej uczelni
w punktacji zespołowej drugie miejsce. W
zawodach startowali również bracia Zgardowie, którzy reprezentowali Akademię
Rolniczą w Poznaniu.

POMYŚLNY DEBIUT
PŁYWAKÓW KÓRNICKIEJ
JEDYNKI
Dobrze wypadli w Półfinałach Mistrzostw
Wielkopolski w Sztafetach Pływackich młodzi pływacy z Szkoły Podstawowej nr 1
w Kórniku. Na zawodach w Śremie zajęli
szóste miejsce w sztafecie 8 x 25m stylem
dowolnym i jak na pierwszy start reprezentantów naszej gminy na szczeblu tych
zawodów wypadli dobrze. Szkoła zdobyła
cenne punkty do współzawodnictwa sportowego w województwie. Pod kierunkiem
Katarzyny Pucek i Beaty Górnej w sztafecie
pływali: Marcin Buszkiewicz, Oskar Olejnik,
Igor Idkowski, Hubert Kaczmarek, Jan
Buszkiewicz (najmłodszy uczestnik zawodów - 8 lat), Jakub Wojciechowski, Maciej
Makałowski i Adam Cukrowski.
ARA

TURNIEJ GWIAZDKOWY
W SZACHACH
Sekcja szachowa MUKS „Wieża Kórnicka” i OSiR Kórnik zapraszają dzieci i młodzież do
udziału w turnieju szachowym.
Turniej odbędzie się 27.12.2007
w świetlicy OSiR. Początek o
12:00. Zakończenie około 15:00.
Słodkie upominki dla każdego.
Wstęp wolny.
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WIKTORIA I DOMINIKA
WYSTARTUJĄ W FINALE
WOJEWÓDZKIM

PUCHAR POLSKI
W KOLARSTWIE
PRZEŁAJOWYM
PECH
BARTKA RAJKOWSKIEGO
O dużym pechu może mówić jeden
z najlepszych juniorów w Polsce jeśli chodzi
o kolarstwo przełajowe, zawodnik UKS Jedynka Limaro Kórnik Bartosz Rajkowski. Od
dłuższego już czasu prześladuje go chory
kręgosłup i każdy start w zawodach
uzależniony jest głównie od tego na
ile dokuczliwy będzie to ból w czasie
jazdy, Czy na tyle, że da się jechać
czy może w ogóle będzie to nie możliwe. Niestety ostatnio najczęściej
sprawdza się ten ostatni scenariusz,
w ostatnich startach zarówno w
Słubicach jak i tydzień później w
pierwszym wyścigu w Górzycy, nie
było szans na normalną jazdę choć
ambitnie w tym ostatnim wyścigu zajął
nawet mimo cierpienia ósme miejsce.
Dopiero odrobina nadziei na to że
ciągłe wizyty u lekarzy i próby coraz
to różnych środków przyniosą jakiś
efekt. odrodziła się drugiego dnia na
wyścigu o puchar Polski w Górzycy, kiedy
to nasz zawodnik pomimo bólu mógł już
choć trochę pokazać na co stać. W wyścigu
tym zajął piąte miejsce co być może jest
jakim początkiem uporania się z urazem,
czego Bartkowi z całego serca życzymy,
tym bardziej, że nadal jest brany pod
uwagę na styczniowe Mistrzostwa Świata,
które się odbędą we Włoskim Trewizo. Ze
zmiennym szczęściem w ostatnich czterech
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seriach pucharu Polski uczestniczył również
młodszy z Rajkowskich Kacper startujący w
kategorii juniorów młodszych. Pierwszego
dnia w Słubicach, miał lekkie dolegliwości
żołądkowe i zajął dopiero trzecie miejsce,
tuż za nim na mecie zameldowali się koledzy klubowi Rajkowskiego, Adam Piasecki
i Daniel Adamski. Następnego dnia już jak
by wszystko wróciło do normy, a mało brakowało, żeby na mecie juniorów młodszych
całe podium było zajęte przez zawodników
Limaro, gdyż na ok. 1 kilometr do mety czołówka wyglądała następująco: Rajkowski,
Piasecki, Adamski. Niestety drobny błąd na

ostatnich metrach sprawił, ze przed Piaseckiego wskoczył zawodnik Drogowca Złotów
Arkadiusz Nowacki, zajmując drugie miejsce. Dobrze w Słubicach wypadły również
nasze panie. W obu wyścigach zajmowały
te same miejsca. W wyścigach seniorek
Monika Adamska i Natalia Piasecka zajęły
kolejno drugie i trzecie miejsca, natomiast
w wyścigach juniorek młodszych debiutująca w pucharze Polski Paula Dutkiewicz

była dwukrotnie trzecia. W Wyścigach
seniorów Tadeusz Korzeniewski dwukrotnie
mijał metę jako drugi. W ubiegły weekend
odbyły się kolejne dwie serie przełajowego
pucharu Polski w przygranicznej Górzycy
koło Kostrzyna. O poważnym wzroście
formy może mówić Adam Piasecki, który
dwukrotnie wśród młodszych juniorów
mijał metę jako drugi. Pierwszego dnia
minimalnie przegrał z Nowackim, natomiast
drugiego na samym finiszu z Danielem
Horyzą z Lidera Słubice. O dużym pechu
może mówić Kacper Rajkowski, którego
prześladowały poważne upadki, połączone
z defektami roweru. Częste zmiany
sprzętu pozwoliły mu zająć tym
razem miejsca 9 i 7. Pierwszego
dnia 15 miejsce zajął startujący
od niedawna Michał Jedrzejczak,
natomiast drugiego 13 miejsce zajął
robiący duże postępy Piotr Komorowski, obaj Limaro Kórnik. Monika
Adamska i Natalia Piasecka solidarnie zajmują miejsca drugie i trzecie,
a wśród juniorek młodszych Paula
Dutkiewicz ponownie dwa razy była
trzecia. Na zakończenie jedyny lider
klasyfikacji pucharu Polski z Limaro
Tadeusz Korzeniewski zajmował w
Górzycy miejsce drugie i trzecie. W
klasyfikacji pucharu Polski wśród
kobiet na trzecim miejscu jest Piasecka, a
Adamska piąta. Wśród juniorów młodszych
Kacper Rajkowski jest czwarty a Piasecki
ósmy. Również ósmy wśród juniorów jest
Bartek Rajkowski. Te dość odległe lokaty
naszych zawodników spowodowane są
tym iż z 22 rozegranych serii PP zawodnicy Limaro Kórnik uczestniczyli tylko w
dziesięciu.
HS
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INFORMACJE / ROZRYWKA

			
Telefony alarmowe:
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999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 21/2007:
„DO TRZECH RAZY SZTUKA”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Piotr Kasiczak z Borówca.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
11-go styczni 2008 r.
Materiały prosimy dostarczać do 4-go stycznia 2008 r.
nr 24/2007

