
 

DWUTYGODNIK * ROK XX * 9 lUTEGO 2007 * NR 3 (263) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ

Fo
t. 

B
M

 i 
ŁG

KARNAWAŁ W PEŁNI

ZŁOTY JUBILEUSZ



-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

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

oraz tralki gięte

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

+48(...)61 8 170 595
www.restauracja-casablanca.pl
e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

ODBIÓR WŁASNY = 10% RABATU
Zamów jednorazowo za 35 zł, 

a otrzymasz 1l soku owocowego za 1 grosz !!!

426/  STEK Z ŁOSOSIA Z GRILLA - frytki, surówka z białej kapusty ..................................................19,00 zł
401/  KOTlET DE’VOlAIllE - frytki, zestaw surówek ........................................................................15,50 zł
483/  KOTlET SCHABOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek ....................................................14,00 zł
482/  STEK Z GRIllA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ...................16,00 zł
481/  MEDAlIONY ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek .....................20,50 zł
445/  ZRAZ WOŁOWY ZAWIJANY – sos pieczeniowy, pyzy drożdżowe, buraczki ...........................16,50 zł
532/  MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano ...........................................................7,50 zł
540/  DONNA - z szynką i pieczarkami ..................................................................................................11,50 zł
542/  FARMERSKA - z szynką, salami, bekonem i kabanosem ..........................................................15,50 zł
549/  MEXICANA - z kukurydzą, papryką, fasolą, cebulą, czosnkiem i oliwkami na ostro ..................15,50 zł
559/  RZEŹNICKA - z szynką, salami, kabanosem, cebulą i pepperoni ...............................................15,50 zł
552/  DOMOWA – grube ciasto z szynką, salami, bekonem, kabanosem, kurczakiem i pieczarkami .17,50 zł

!!! Na Państwa życzenie każdą pizzę specjalnie przygotujemy: !!!  
na ostro • na grubym cieście • przykrytą drugim ciastem 

• mocno wypieczoną lub bladą • z sosem czosnkowym i /lub keczupem

367/  SAŁATKA GRECKA - sałatka z sałaty, pomidora, ogórka, cebuli z serem feta i oliwkami ...........9,00 zł
512/  SPAGHETTI BOlOGNESE - spaghetti z sosem bolońskim ..........................................................8,50 zł
516/  SPAGHETTI EXTRA - w sosie bolońskim ze śmietaną zapiekane z serem ................................11,50 zł
521/  lASAGNE - zapiekanka z mięsem pod beszamelem ...................................................................12,00 zł
525/  TORTEllINI TRE FORMAGGIO ...................................................................................................13,50 zł
7/  KEBAB W BUŁCE ................................................................................................................................9,00 zł
77/  KEBAB MENU ...................................................................................................................................15,00 zł
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APROSTO  Z  RATUSZA

PODSUMOWANIE SEZONU KOlAR-
SKIEGO W GMINIE KÓRNIK

W dniu 29 stycznia br. w Domu Stra-
żaka odbyło się podsumowanie sezonu 
kolarskiego w gminie Kórnik zorganizowane 
przez UKS Jedynka. Na spotkaniu tym 
burmistrz Jerzy Lechnerowski w imieniu 
Samorządu Kórnickiego złożył gratulacje 
kórnickim kolarzom i działaczom, jak rów-
nież wręczył list gratulacyjny i upominek ich 
trenerowi p. Robertowi Taciakowi.  

POSIEDZENIA KOMISJI ROZPATRU-
JĄCYCH WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ 

PODMIOTY NIEPUBlICZNE

W dniach 30 stycznia i 1 lutego br. 
odbyły się posiedzenia komisji rozpatru-
jących wnioski o dofinansowanie, które 
złożone zostały przez podmioty niepub-
liczne działające na terenie gminy Kórnik. 
Komisje ustalały podział środków w dzie-
dzinie oświaty, sportu, polityki społecznej, 

edukacyjnej opieki wychowawczej oraz 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go. Szczegółowe informacje na ten temat 
znajdziecie Państwo w dalszej części 
Kórniczanina.   

SPOTKANIE W STAROSTWIE  
POWIATOWYM I ROZMOWA 

O WSPÓŁFINANSOWANIU ZADAŃ  
W 2007 ROKU

W dniu 1 lutego br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski i wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek spotkali się w Starostwie Powiato-
wym z wicestarostą Tomaszem Łubińskim. 
Spotkanie dotyczyło współfinansowania 
przez Starostwo zadań realizowanych 
na terenie gminy Kórnik. Poza wcześniej 
uzgodnionymi inwestycjami, dotyczącymi 
m.in. ronda w Robakowie, ulicy Poznańskiej 
w Borówcu oraz chodnika w Prusinowie, 
Zarząd Dróg Powiatowych wykona również 
bezpieczne pobocze przy drodze powiato-
wej Borówiec – Kamionki.

Sławomir Hinc

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZANIA  
„MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE 

MAŁŻEŃSKIE”

W dniu 26 stycznia br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski wręczył 15 parom z terenu 
gminy przyznane przez Prezydenta RP 
„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”. Uroczystość odbyła się w Kórnickim 
Zamku, natomiast aktu dekoracji dokonał 
burmistrz Jerzy Lechnerowski w obecności 
przewodniczącej Rady Miejskiej p. Ireny 
Kaczmarek i kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego p. Katarzyny Obiegałki.

MEDAlE OTRZYMAlI

Henryka i Dezydery Adamscy 
z Mościenicy

Aleksandra i Adam Błaszkowiakowie 
z Dachowej

Halina i Edward Fingerowie 
z Radzewa

Danuta i Stefan Jachnikowie 
z Kórnika

Zenona i Marian Lektarscy 
z Radzewa

Joanna i Jarosław Łopińscy 
z Robakowa

Maria i Stanisław Małowscy 
z Dziećmierowa

Bogumiła i Tadeusz Majchrzakowie 
ze Szczytnik

Urszula i Józef Organiściakowie 
z Błażejewa

Czesława i Henryk Płatkowie 
z Kórnika

Maria i Zdzisław Przybyłowie 
z Kórnika

Gertruda i Julian Serbowie 
z Dziećmierowa

Wanda i Edmund Sosnowscy 
z Błażejewa

Daniela i Bronisław Walkowiakowie 
z Kórnika

PRACE RADY 
MIEJSKIEJ

W ostatnią środę miesiąca, 31 stycznia 
bieżącego roku odbyła się IV Sesja Rady 
Miejskiej w Kórniku. Pierwsza część, w 
której przedstawiono sprawozdania z dzia-
łalności organów samorządu i plany komisji 
rady na 2007rok, trwała niemal 2 godziny.

W programie zaproponowanym przed 
sesją nastąpiły zmiany. Postanowiono nie 
zmieniać Statutu Gminy Kórnik. Po raz 
kolejny zrezygnowano z nadawania nazwy 
osiedla w Czmońcu. Nadal trwają dyskusje 
jak nazywać ma się osiedle. Sytuację kom-
plikuje fakt, że nowe działki mieszczą się 
nie w Czmońcu a w Trzykolnych Młynach, 
które nie są sołectwem. 

Z programu skreślono także trzy uchwa-
ły dotyczące planowania przestrzennego. 
Zgodnie z propozycją Komisji Rozwoju 
Gospodarczego decyzje w tej sprawie 
wstrzymano do czasu objazdu terenów, 
których dotyczy sprawa.

Pierwsza przyjęta uchwała dotyczyła 
sprostowania uchwały z poprzedniej sesji 
o zmianach w budżecie. 

Kolejne poprawki w uchwale, dotyczą-
cej tym razem wynagradzania sołtysów 
były pretekstem do wprowadzenia istotnej 
zmiany. Poprzednio w przypadku gdy soł-
tys łączył swoją funkcję ze stanowiskiem 
radnego nie przysługiwało mu należne 
sołtysowi 450 zł diety miesięcznie. Na 
wniosek Komisji Rolnictwa RM uchwalono, 
że w przypadku łączenia funkcji radny-soł-
tys otrzyma obniżoną, 250 złotową dietę. 
W obecnej kadencji  dwoje radnych jest 

jednocześnie sołtysami.

Ustalono przedmioty działania trzech 
komisji. W uchwałach czytamy:

 
„Komisja Budżetu i Finansów działa w 

następującym przedmiocie:
1) opiniuje projekt budżetu oraz projek-

ty uchwał w sprawie zmian w uchwałach        
budżetowych,

2) opiniuje projekty innych uchwał, zwią-
zanych z gospodarką finansową gminy oraz 
nabywaniem i zbywaniem mienia, przedsta-
wianych przez Burmistrza Gminy,

3) opiniuje wnioski Burmistrza Gminy i 
komisji Rady Miejskiej   dotyczące gospo-
darki finansowej gminy,

4) wydaje opinie co do sposobu finan-
sowania inwestycji gminnych,

(dokończenie na następnej stronie)
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(dokończenie z poprzedniej strony)
5) opiniuje plany finansowe jednostek 

organizacyjnych gminy,
6) dokonuje analizy wykonania budżetu 

gminy i wybranych jednostek organizacyj-
nych gminy – po każdym kwartale roku 
budżetowego.”

„Komisja Oświaty i Polityki Społecznej 
działa w następującym przedmiocie:

I. Kształtowanie polityki społecznej w 
gminie

1. Opiniowanie uchwał w zakresie or-
ganizacji placówek oświatowych, placówek 
służby zdrowia, instytucji kultury, organizacji 
sportu i rekreacji, budownictwa czynszowe-
go i akcji humanitarnych.

2. Opiniowanie uchwał i wniosków do-
tyczących bezpieczeństwa publicznego, w 
tym przepisów porządkowych stanowionych 
przez Radę.

3. Inicjowanie działań 
organów gminy w celu 
poprawy bezpieczeństwa 
i przeciwdziałania patolo-
giom społecznym.

4. Promowanie działań 
na rzecz rozwoju prasy 
i wydawnictw lokalnych, 
wypracowanie progra-
mu poprawy komunikacji 
między gminą a miesz-
kańcami.

5. Podejmowanie dzia-
łań na rzecz popularyzacji 
sportu masowego i re-
kreacji.

II. Zdiagnozowanie, 
analiza oczekiwań społecznych w zakre-
sie rozwoju i upowszechniania oświaty, 
zdrowia, nauki, kultury, sztuki, sportu i 
rekreacji.

III. Kreowanie Strategii Rozwoju Gminy 
poprzez:

1. Aktualizację Strategii Rozwoju Gminy 
Kórnik na LATA 2007- 13.

2. Inspirowanie do pozyskiwania środ-
ków finansowych zewnętrznych w zakresie 
Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.    

3. Współpraca z ekspertami.

IV. Współpraca z władzami Samorządo-
wymi innych gmin w zakresie przedmiotu 
swego działania.

V. Opiniowanie innych projektów uchwał, 
zarządzeń, w których wymagana jest opinia 
Komisji. „

O pracach Komisji Rozwoju Gospo-
darczego wypowiada się na łamach tego 
numeru jej przewodniczący Maciej Mar-
ciniak.

Również w tym numerze przeczytają 
Państwo o wynagrodzeniu burmistrza, które 
było tematem kolejnej uchwały radnych.

W dalszej części sesji stwierdzono aktu-
alność Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kórnik oraz planów miejscowych.

Kolejne uchwały dotyczyły zmian stu-
dium lub planów zagospodarowania 
przestrzennego w Dachowej, Borówcu 
(działki nr ewid. 335/5 do 335/22 oraz 
335/25,27,28,29) oraz w Żernikach, (działka 
nr ewid. 48/6). 

Trzy ostatnie uchwały dotyczyły nie 
uwzględniania skarg i wezwań do usu-
nięcia naruszenia prawa. Sesja trwała 4 
godziny.

Juz po zamknięciu tego wydania Kór-
niczanina odbyła się Sesja Budżetowa. 
Ostatnie tygodnie upłynęły na dyskusjach 
na temat ewentualnych zmian w zapropo-
nowanym przez burmistrza projekcie. Jak 
już  informowaliśmy, największe zmiany 
miały dotyczyć rezygnacji z remontu 
kamienicy w Bninie ul. Rynek 16 oraz z 
montowania monitoringu. 

W przypadku wspomnianej kamienicy 
zdecydowana większość radnych poparła 
rezygnację z kosztownego remontu (450 

tys. zł). Nie wiadomo co dalej z kamienicą 
i jej mieszkańcami. Budynek od 2 lat prze-
znaczony jest do rozbiórki. 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski zdecy-
dowanie bronił monitoringu. Ostatecznie 
zaproponowano zmniejszenie nakładów na 
ten cel ale ta pozycja ma pozostać wśród 
planowanych wydatków. 

O szczegółach przyjętego budżetu napi-
szemy w kolejnym numerze Kórniczanina.

Rada nowej kadencji, ze względu na 
późne - listopadowe wybory zmuszona 
została do szybkiej pracy nad nowym bu-
dżetem. Idealnie byłoby przygotowywać  go 
przynajmniej od września. Brak większych 
kontrowersji wynikał najprawdopodobniej 
z dobrej konsultacji projektu ale i z po-
śpiechu.

Cenne wydają się być głosy deklaru-
jące stworzenie długofalo-
wego programu prac nad 
kolejnymi budżetami. Pierw-
sza jaskółką miała stać 
się wyjazdowe spotkanie 
Komisji Rozwoju Gospodar-
czego, która poza wizyta-
cją terenów podlegających 
zmianom planów miała od-
wiedzić miejsca ewentual-
nych inwestycji drogowych  
i oświetleniowych. Podobne 
działania miały już miejsce 
w poprzednich kadencjach. 
Być może w tej kadencji 
będą częstsze i przyniosą 
wymierne efekty.

Owocne okazało się posiedzenie Komi-
sji Rewizyjnej, które odbyło się 6 stycznia. 
Rozpatrywano na nim skargę, którą na 
działalność burmistrza i Urzędu Miejskiego 
wystosowali do wojewody rodzice dzieci 
niepełnosprawnych. Dyskusję o dowo-
zach dzieci prezentowaliśmy na naszych 
łamach. Konflikt nieustannie narastał. Na 
ostatniej komisji doszło do kompromisu. 
Strony zdecydowały się skoncentrować 
na rzeczowym rozwiązaniu problemu, a 
nie rozdrapywaniu zaistniałych wcześniej 
konfliktów. Miejmy nadzieję, że zaakcep-
towana przez wszystkich metoda „grubej 
kreski” ułatwi rozwiązanie sprawy. 

Opr. ŁG
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ZARZĄDZENIE NR 6 / 2007
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

Z DNIA 6 lUTEGO 2007R.

 w sprawie: przyznania dotacji w roku 
2007 na realizację zadań publicznych Gmi-
ny  w zakresie edukacyjnej opieki wycho-
wawczej, pomocy społecznej, pozostałych 
zadań z zakresu polityki społecznej, oświaty 
i wychowania, administracji publicznej, 
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 
oraz kultury fizycznej i sportu zlecanych 
i wspieranych  przez Gminę do realizacji 
organizacjom pozarządowym. 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U . z 2001 
r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003r . Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 
z 2004r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz.1203  z 2005r. 
Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 
1457, Nr 181, poz. 1337 ), w związku art. 11 ust. 1 pkt. 
2 i ust. 2 art.. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( Dz. 
U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873,  z 2004 r. Nr 64, poz.593, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, 
poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr175, poz. 1462, Nr 249, 
poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651 ) oraz rozdziału  5 
pkt 1 – 7 załącznika do uchwały  Nr  II/15/2006 Rady 
Miejskiej w Kórniku  z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie: 
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 
Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami na rok 2007, Burmistrz Gminy Kórnik za-
rządza, co następuje: 

§ 1.Przyznaje się dotacje dla organiza-
cji pozarządowych realizujących zadania 
zlecane i wspierane  przez Gminę według 
załączników  nr 1, nr 2  i nr 3  do  niniejszego 
Zarządzenia.

§ 2.Wykonanie Zarządzenia w zakresie: 
sprawowania kontroli merytorycznej nad rea-
lizacją zadań publicznych, powierza się Kie-
rownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Sportu 
i Polityki Społecznej, sprawowanie kontroli 
finansowej Kierownikowi Referatu Finanso-
wego Urzędu Miejskiego w Kórniku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z 
dniem podpisania. 

Burmistrz Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski

UZASADNIENIE

Oferenci  spełnili  wymogi  określone  w 
art. 14 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku  publicznego i o wolon-
tariacie oraz w komunikacie o ogłoszeniu 
otwartego konkursu ofert z dnia  11 grudnia  
2006r. na realizację zadań publicznych w 
zakresie  edukacyjnej opieki wychowaw-
czej, pomocy społecznej, pozostałych 
zadań z zakresu polityki społecznej, oświaty 
i wychowania, administracji publicznej, 
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 
oraz kultury fizycznej i sportu zlecanych 
oraz wspieranych przez Gminę.

Burmistrz  Gminy 
                   Jerzy  Lechnerowski

PRZYZNANO DOTACJE DLA ORGANIZACJI  
POZARZĄDOWYCH

lp. Nazwa  organizacji  
pozarządowej Nazwa  zadania

Kwota 
przyznana 
na realizację 
zadania

1. Kórnickie  Towarzystwo Pomocy  
Społecznej

Wypoczynek  letni dla dzieci poza 
Kórnikiem. Turnus 14-dniowy połączony 
z programem socjo-terapeutycznym 
i krajoznawczym. 

20 000,00 zł 

2. Parafia  Rzymsko-Katolicka p.w. 
M.B. Królowej Rodzin, Borówiec, 

Wypoczynek dzieci. Wspólna integracja 
dzieci i młodzieży. 1 578,00 zł

3.
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Niepełno-sprawnością 
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”

Organizacja turnusu rehabilitacyjno-
wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej z terenu gminy

15 000,00 zł

4.
Związek  Harcerstwa  Polskiego, 
Chorągiew  Wielkopolska, Hufiec 
Kórnik, 

Jednodniowa  wycieczka turystyczno-
krajoznawcza – wybrzeże zachodnie 1 500,00 zł

5.
Kórnickie  Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Niepełno-
sprawnością  Intelektualną 
i Ruchową „Klaudynka”, 

Zorganizowanie jednodniowych imprez 
turystycznych i wypoczynkowych 1 070,00 zł

6.
Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Archidiecezji 
Poznańskiej, Koło przy parafii pw. 
Wszystkich Świętych  w Kórniku, 

Wycieczka  autokarowa „Śladami 
Edmunda Bojanowskiego” 852,00 zł

7. Polski  Komitet Pomocy  
Społecznej

Organizacja wieczerzy wigilijnej dla 
samotnych i ubogich 1 500,00 zł 

8. Kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej

Pomoc rodzinom niepełnym, zagrożonym 
marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym

4 000,00 zł

9. Polski Komitet Pomocy 
Społecznej, 

Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom 
niepełnym i zagrożonym społecznie 3 000,00 zł. 

10. Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

Organizacja dystrybucji żywności w 
ramach pomocy z Unii Europejskiej 6 000,00 zł. 

11. Kórnickie  Towarzystwo Pomocy  
Społecznej, Rehabilitacja   dzieci niepełnosprawnych 6 675,00 zł. 

12.
Kórnickie  Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Niepełno-
sprawnością  Intelektualną i 
Ruchową „Klaudynka”, 

Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych 
z terenu gminy Kórnik  zajęć rehabilita-
cyjnych w tym rehabilitacja ruchowa i 
jazda konna dla osób niepełnosprawnych

6 675,00 zł. 

13.
Kórnickie  Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Niepełno-
sprawnością  Intelektualną 
i Ruchową „Klaudynka”

Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych 
z terenu gminy Kórnik zajęć 
terapeutycznych – pomoc psychologiczna 
dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

1 300,00 zł. 

14.
Kórnickie  Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Niepełno-
sprawnością  Intelektualną 
i Ruchową „Klaudynka”, 

Cotygodniowe „Sobotnie  spotkania 
Klaudynki” – organizacja integracyjnych 
spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych

1 550,00 zł.

15. Ochotnicza  Straż Pożarna, 
Kamionki Spotkania  integracyjne „Bury  Miś” 1 800,00 zł. 

16. Fundacja Edukacji Społecznej 
„EKOS

Konkurs w dziedzinie języka polskiego i 
literatury oraz w dziedzinie matematyki  
dla uczniów szkół podstawowych „Złota  
Żabka” i dla uczniów gimnazjów „Złota  
Żaba” 2006/2007 (XIV Edycja)

1 500,00 zł. 

17.
Związek  Harcerstwa  Polskiego, 
Chorągiew  Wielkopolska, Hufiec 
Kórnik, 

Wielka  Spartakiada  Letnia 1 000,00 zł. 

18. Polski  Związek Wędkarski, Koło  
Kórnik, Jubileusz 60-lecia Koła PZW Kórnik 1 000,00 zł. 

19. Koło Łowieckie  Nr 72  „KOGUT”, 
ul. Średzka 20

Aktywizacja  młodzieży szkolnej 
w zakresie  ochrony środowiska i 
propagowanie gospodarki łowieckiej w 
zakresie hodowli zwierzyny dziko żyjącej 
na terenie Gminy Kórnik

1 000,00 zł. 

20.
Stowarzyszenie  Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego, 
Koło Gminne

Wyjazd  szkoleniowy rolników z gminy 
Kórnik do województwa podkarpackiego w 
celu zapoznania się z możliwościami   
i zasadami prowadzenia działalności  
rolniczej i okołorolniczej (w tym agroturystyki)

3 000,00 zł. 

21.
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka”

Organizacja  przedsięwzięć na rzecz inte-
gracji i aktywizacji społeczności lokalnych 
– centrum wolontariatu  Klaudynki 3 000,00 zł. 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
Wykaz  organizacji  pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy 

Kórnik, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert z zakresu: edukacyjnej 
opieki wychowawczej, pomocy społecznej, pozostałych zadań z zakresu polityki społecz-
nej, oświaty i wychowania, administracji  publicznej.

(c.d. na stronie nr 7)



6 nr 3/2007

KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 54

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

Ideal
OKNA PCV
PARAPETY
DRZWI WEW. I ZEW.
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
SZEROKA OfERTA
RATY LUkAs

U NAs CZYsTO, sOLIDNIE I TANIO

PROMOCJa

transport GratIs
na terenie Kórnika
z a p r a s z a m y

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk– blachę cynkowaną

– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
 Wod-Kan i C.o.
– art. elektryczne

oraz inne materiały budowlane

poleca:
– płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
 ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd. 

Bnin, ul. Śremska 10A tel. (61) 898 03 35

szczodrzykowo, ul. Dworcowa 23
62–035 Kórnik

tel./fax (061) 817 10 71

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

PŁYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI

Rabaty

R
EK

lA
M

Y

NZOZ „BEDENT” sTOMATOLOGIA
ZAPRAsZA UBEZPIECZONYCH 

UsŁUGI W RAMACH kONTRAkTU  
Z NfZ

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

Ogólnopolska 
Firma
zatrudni:

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

kontakt: 500 056 176

Firma zatrudni
krawcowe i szwaczki

Wynagrodzenie  
już w okresie próbnym 

1.100,-
tel. (061) 8 170 352
Zgłoszenia:

Kobiety potrzebne 
do pracy  

w ogrodnictwie 
(szklarnia)

Dachowa 1, Gądki

tel. 061 819 04 63

Przyjmę ucznia  
w zawodzie

blacharz
samochodowy

tel. 061 8171 127

FIRMA ZATRUDNI PRACOWNIKA
MAGAZYNOWEGO

- znajomość gospodarki magazynowej
- obsługa komputera

- uprawnienia do obsługi wózków widłowych
-dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność.

CV i list motywacyjny prosimy składać w siedzibie  
Redakcji Gazety względnie kontakt telefoniczny:

(061) 8980171
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
Wykaz  organizacji  pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy 

Kórnik, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert z zakresu:  kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego

lp. Nazwa  organizacji  
pozarządowej Nazwa  zadania

Kwota przyznana 
na realizację 
zadania

1.
Związek  Harcerstwa  
Polskiego, Chorągiew  
Wielkopolska Hufiec  Kórnik 

Podstawowa działalność muzyczna 
Harcerskiej Orkiestry Dętej 3 200,00 zł. 

2. Ochotnicza  Straż  Pożarna, 
Kamionki

Cykl spotkań i zajęć edukacyjno-
kulturalnych:
1. Warsztaty bębniarskie dla dzieci 
młodzieży
2. Warsztaty plastyczne dla dzieci i 
młodzieży „ Człowiek częścią przyrody”
3. Warsztaty sztuki ludowej dla dzieci i 
młodzieży „Nasze  tradycje”
4. Warsztaty muzyczne
5. Wieczory kulturalne: kabaretowy, 
wielkopostny, spotkania z operą

6 000,00 zł.

3.
Kórnickie   Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Niepełno-
sprawnością Intelektualną i 
Ruchową „KLAUDYNKA”

„Klaudynkowe  Spotkania  Twórcze” 1 100,00 zł.

4.
Związek  Harcerstwa  
Polskiego, Chorągiew  
Wielkopolska, Hufiec Kórnik

VII  Powiatowy  Konkurs  Recytatorski  
„Wpisani w Historię”          800,00 zł. 

5.
Stowarzyszenie  Przyjaciół  
Chóru „TUTTI SANTI” przy 
parafii p.w. Wszystkich Świętych 
w Kórniku

Warsztaty  głosowe 1 000,00 zł. 

6.

Stowarzyszenie  Byłych  
Żołnierzy  oraz Sympatyków  
31 Kórnickiego Dywizjonu 
Rakietowego  Obrony  
Powietrznej w Kórniku

Obchody   święta 31 kdr  OP i 
Stowarzyszenia   połączone z 
wręczaniem sztandaru  Stowarzyszeniu 
oraz inne  uroczystości   według  
scenariusza stanowiące uroczystość 
publiczną o charakterze patriotycznym. 

       2 000,00 zł. 

7.
Stowarzyszenie  Kawaleryjskie 
im. 7 Pułku Strzelców Konnych 
Wielkopolskich

Promocja  tradycji  kawaleryjskich. 
Uczestnictwo w obchodach rocznicy 
uchwalenia  Konstytucji 3 Maja, Święta 
Wojska  Polskiego (15 sierpnia), Święta 
Niepodległości i w innych świętach 
państwowych oraz organizacja Huberta  
Kawaleryjskiego

      
       4 000,00 zł. 

8. Polski  Komitet  Pomocy  
Społecznej 

Wycieczka  szlakiem  miejsc  Pamięci  
Narodowej       2 400,00 zł. 

9.
Związek  Harcerstwa  
Polskiego, Chorągiew  
Wielkopolska, Hufiec  Kórnik

VII  Koncert z okazji Święta  
Niepodległości          750,00 zł. 

10.
Związek  Harcerstwa  
Polskiego, Chorągiew  
Wielkopolska, Hufiec Kórnik

Obchody 100-lecia  Skautingu: 
Wieczornica  Wielopokoleniowa „Jeden  
Świat-Jedno  Przyrzeczenie” 1 100,00 zł.

11.
Związek  Harcerstwa  
Polskiego, Chorągiew  
Wielkopolska, Hufiec Kórnik

IV  Wielkopolska  Panorama  Hejnałów 
Ratuszowych 3 190,00 zł.

12.

Kórnickie   Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową 
„KLAUDYNKA”

Festyn  Rekreacyjno-Integracyjny pt; 
„Razem  możemy  więcej” 700,00 zł.

13.
Parafia  Rzymsko-Katolicka 
p.w. św. Józefa Rzemieślnika, 
Robakowo

Festyn – majówka z racji odpustu 
parafialnego ku czci św. Józefa 
Rzemieślnika

1 100,00 zł.

14. Ochotnicza  Straż Pożarna, 
Kamionki VIII  Festyn Rodzinny  2 000,00 zł.

15.
Kórnicko-Bnińskie Bractwo  
Kurkowe im. Ks. Szczepana  
Janasika, „Budynek  Strzelnicy” 

Zorganizowanie  uroczystości 20-lecia 
reaktywacji  KBBK oraz „Turnieju  
Strzeleckiego” dla mieszkańców gminy 
Kórnik jak również dla  Braci  Kurkowych  
krajowych i zagranicznych

6 300,00 zł.

16. Parafia  Rzymsko-Katolicka p.w. 
Wszystkich Świętych Kórnik

III Integracyjny  Festyn  Parafialny w dniu 
24 czerwca 2007r. 

3 000,00 zł.

17. Kórnickie  Towarzystwo  
Śpiewacze  Castellum  Cantans  i Goście – Muzyka 

w Kolegiacie Kórnickiej
3 000,00 zł.

18. Fundacja   „Zakłady  Kórnickie”
Organizacja  cyklu  imprez edukacyjno-
przyrodniczych z cyklu „Wiosna w 
Arboretum”

 
4 200,00 zł. 

19.
Parafia  Rzymsko-Katolicka 
p.w. M.B. Królowej  Rodzin w 
Borówcu, Parafiada 2 000,00 zł.

20. Stowarzyszenie SENIOR, 
Borówiec, Dzień  Dziecka 1 000,00 zł.

21. Fundacja  im. A. Kaweckiej Akademia  Pieśni  Polskiej 6 000,00 zł.

22. Fundacja  im. A. Kaweckiej III Letni  Festiwal Muzyka z Kórnika 7 440,00 zł.

23.
Związek  Harcerstwa  
Polskiego, Chorągiew  
Wielkopolska, Hufiec  Kórnik

Betlejemskie  Światło  Pokoju w gminie  
Kórnik 500,00 zł.

24. Koło  Gospodyń Wiejskich Promocja  zadań rękodzieł dziedzictwa  
narodowego i gminnego 1 500,00 zł. 

MACIEJ MARCINIAK 
– przewodniczący 

Komisji Rozwoju Gospo-
darczego.

W dniu 31 stycznia br. 
Rada Miejska w Kórniku 
uchwaliła przedmiot dzia-
łania Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i zaakceptowała jej plan 
pracy na bieżący rok. Przedmiotem działa-
nia Komisji są m.in. polityka przestrzenna i 
strategia rozwoju gminy. 

W zakresie polityki przestrzennej w 
1998 roku zostało uchwalone „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Kórnik”. Do-
kument ten wskazuje lokalizacje obszarów 
aktywizacji gospodarczej, terenów rolni-
czych i pod budownictwo mieszkaniowe. 
„Studium” wymaga ciągłej aktualizacji, a to 
za przyczyną zmian szeregu uwarunkowań, 
w tym m.in.: sytuacji społeczno - gospodar-
czej, przekształceń własnościowych oraz 
szybko postępujących procesów inwesty-
cyjnych w gminie. Aktualna analiza pla-
nów przestrzennych przedstawiona przez 
burmistrza na styczniowej sesji przewiduje 
zakończenie procesu aktualizacji „Studium” 
do końca 2008 roku. Stąd podstawowym 
zadaniem Komisji w najbliższym czasie 
będzie ustalenie priorytetów, a więc kolejno-
ści poszczególnych etapów kształtowania 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Otóż zamierzenia Komisji idą w kierunku 
ograniczenia w czasie, przekwalifikowań 
gruntów rolnych pod wielkoobszaro-
we budownictwo mieszkaniowe. Jest to 
związane z koniecznością inwestowania 
w pierwszej kolejności w infrastrukturę, 
(drogi, kanalizacja, woda, oświetlenie, itp.) 
na już wybudowanych osiedlach, do czego 
gmina jest ustawowo zobowiązana. Taką 
właśnie politykę w obszarze budownictwa 
mieszkaniowego będziemy rekomendować 
Radzie Miejskiej.

W zakresie strategii rozwoju gminy 
obowiązują dwa dokumenty opracowa-
ne przy udziale specjalistów i przyję-
te przez radę poprzedniej kadencji, a 
mianowicie:„Strategia Rozwoju Gminy 
Kórnik” i „Program Rozwoju Lokalnego”. 
Komisja zajmie się uaktualnieniem tych 
dokumentów z tych samych powodów, co 
w przypadku „Studium”. Dokumenty te wy-
znaczają na kilka lat naprzód zamierzenia i 
kierunki rozwoju gminy. Oba, opublikowane 
są na internetowej witrynie Kórnika (www.
kornik.pl).

Zachęcam Państwa do zapoznania się 
z nimi oraz kierowania uwag i propozycji 
do Komisji Rozwoju Gospodarczego. Inte-
resujące pomysły zostaną wykorzystane w 
pracach komisji. Chętnych zapraszam do 
udziału w naszych posiedzeniach. 

Szanowni Czytelnicy – przedstawiony 
wyżej materiał to zaledwie cząstka planów 
działania komisji. W kolejnym „wejściu” 
na łamy „Kórniczanina” będę informować 
Państwa o tym, czym aktualnie się zaj-
mujemy.

  Maciej Marciniak
m.marciniak@kornik.pl (c.d. na stronie nr 9)

(c.d. ze strony nr 5)
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PLANY POWIATU POZNAŃSKIEGO NA 
ROK 2007

KONFERENCJA PRASOWA

• Budowa i modernizacja dróg, 
• Rozpoczęcie prac nad otwarciem oddziału 

ratunkowego w szpitalu w Puszczyko-
wie, 

• Budowa, w oparciu o Fundusz Norweski, 
boisk ze sztuczną nawierzchnią przy 
wszystkich placówkach oświatowych i 
opiekuńczych należących do powiatu 
poznańskiego, 

• Kontynuacja nowatorskiego na skalę kraju 
programu utylizacji eternitu  

– to tylko kilka inwestycji, których realiza-
cję zapowiedział Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański podczas noworocznej konferencji 
prasowej zorganizowanej w styczniu w Staro-
stwie Powiatowym Poznaniu. Przedsięwzięcia 
te pochłoną znaczną część budżetu powiatu. I 
tak np. przebudowa ul. Polnej w Komornikach, 
budowa ronda w Robakowie i przebudowa ul. 
Dworcowej w Golęczewie pochłonie prawie 5 
milionów złotych. Dodatkowo na remonty i bie-
żące utrzymanie dróg przeznaczone zostanie 
prawie 6 milionów zł. 

Powiat poznański kontynuować będzie 
także inne, zapoczątkowane w minionych 
latach, inwestycje dotyczące zdrowia, pomocy 
społecznej, opieki nad dziećmi i niepełno-
sprawnymi. W ramach termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej powiatu po-
znańskiego przeprowadzone zostaną dalsze 
remonty, w tym Zespołu Szkół w Murowanej 
Goślinie i Owińskach oraz Domu Dziecka w 
Kórniku – Bninie. Ponadto otwarta będzie 
nowoczesna sala rehabilitacyjna w Domu 
Pomocy Społecznej w Lisówkach. Rewitali-
zacji poddany zostanie także park w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Owińskach, Teren 
ten wzbogacony w elementy do nauki orien-
tacji przestrzennej pomoże niewidomym lepiej 
przystosować się otaczającego ich świata..  

W drugiej część konferencji zaprezento-
wany został album „Dwory i pałace powiatu 
poznańskiego” wydawnictwa Kwartet. Na 
ponad 180 stronach przedstawiony zostały 
budowle, które swoim pięknem przypominają o 
świetności rodów ziemiańskich i szlacheckich. 
Omawiany album to nie tylko zdjęcia, to także 
swoisty przewodnik po ciekawych i urokliwych 
miejscach ziemi poznańskiej. 

Mecenasem publikacji jest Jan Grabkow-
ski, Starosta Poznański, wraz z Zarządem 
Powiatu.

Tomasz Morawski
Gabinet Starosty

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI  
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY  

W POZNANIU W 2006 ROKU

Rynek Pracy
Poznański rynek pracy w 2006 roku 

cechowała wysoka dynamika dwóch głów-
nych wskaźników: systematycznie malejąca 

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu 
oraz rosnąca liczba ofert pracy będących w 
dyspozycji Urzędu.

W porównaniu do 2005 roku liczba ofert 
pracy wzrosła o 36,2 % i wyniosła ogółem 16 
160 ofert (12 121 ofert – m. Poznań, 4 039 
ofert powiat poznański).

Równocześnie w 2006 roku o 20,6 % 
(6.226 osób) zmalała liczba zarejestrowa-
nych bezrobotnych i wyniosła na koniec roku 
ogółem 23 992 bezrobotnych, w tym 15 803 
bezrobotnych w Poznaniu oraz 8 189 bezro-
botnych w powiecie poznańskim.

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano 
we wszystkich kategoriach: największy wśród 
osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia 
o 38,6 %, długotrwale bezrobotnych o 17,9 % 
oraz kobiet o 17,9 %.

Wobec powyższego liczba bezrobotnych 
oraz stopa bezrobocia na terenie działania 
Urzędu Pracy nadal  należała w 2006 roku do 
najniższych w Wielkopolsce oraz w kraju. 

Na koniec listopada 2006 roku stopa 
bezrobocia wynosiła: Poznań 5,1 %, powiat 
poznański  7 %, Wielkopolska 11,7 % oraz 
Polska 14,8 %.

Aktywne działania Urzędu oraz szczegó-
łowa analiza potrzeb korzystających z usług 
pośrednictwa pracy bezrobotnych oraz pra-
codawców pozwoliły określić formy aktywizacji 
cieszące się największym zainteresowaniem. 
W centrum uwagi znalazły się: 

• szkolenia dla bezrobotnych, ze względu 
na brak kwalifikacji (35 % zarejestrowanych 
bez kwalifikacji zawodowych) lub ich nie-
adekwatność do potrzeb zgłaszanych przez 
pracodawców, na które wydatkowano ogółem 
2.022.216,39 zł; 

• staże zawodowe dla osób młodych i 
absolwentów szkół, gdyż stwarzały możliwość 
uzyskania pierwszego doświadczenia zawo-
dowego i stałej pracy, na które przeznaczono 
ogółem 4.758.598,88 zł; 

• dofinansowanie dla osób podejmujących 
działalność gospodarczą, na które wydatkowa-
no ogółem 3.599.010,00 zł.

We wszystkich programach uczestniczyło 
4 353 bezrobotnych, w tym między innymi:

• 1 320 osób zostało skierowanych do 
odbycia pierwszego w życiu zawodowym 
stażu;

• 2 302 osoby zostały skierowane na 
szkolenia;

• 310 osób uzyskało pomoc finansową na 
podjęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowo osoby korzystały z bezpłatnych 
indywidualnych konsultacji i porad z dziedziny 
przedsiębiorczości świadczonych przez spe-
cjalistów Poznańskiego Ośrodka Wspierania 
Przedsiębiorczości. 

Również dla nich Ośrodek prowadził semi-
naria szkoleniowe: „Pierwszy Krok w Biznesie,” 
„Jak skutecznie prowadzić negocjacje bizne-
sowe” oraz „Internet w otoczeniu firmy”. 

Dobra koniunktura gospodarcza pozwoliła 
bezrobotnym na podjęcie działań w kierunku 
zawodowego usamodzielnienia. Najczęściej 
bezrobotni otwierali w 2006 roku firmy w usłu-
gach (kosmetyczne, masaż leczniczy, usługi 
informatyczne, doradztwo prawne, ubezpie-
czeniowe, krawiectwo, usługi remontowo-
budowlane i porządkowe),  w handlu (sklepy 

odzieżowe, spożywcze, saloniki prasowe), 
w transporcie osobowym oraz w produkcji 
podzespołów elektronicznych, witraży oraz 
wyrobów z kamienia naturalnego.

W 2006 roku wystąpiła wysoka dynamika 
wzrostu liczby ofert pracy pozyskanych  do 
realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Poznaniu. Ich liczba na koniec grudnia 2006 
roku przekroczyła o 4 294 poziom ofert z końca 
grudnia 2005 roku i wyniosła ogółem 16 160 
ofert. Pracodawcy najczęściej poszukiwali 
osób z wykształceniem: 

• wyższym – informatyków, sekretarek, 
inżynierów mechaników oraz budownictwa, 
księgowych, logistyków;

• średnim – magazynierów, techników 
elektroników i budownictwa, sprzedawców, 
telemarketerów;

• zawodowym – kierowców, operatorów 
sprzętu budowlanego, sprzedawców, spawa-
czy, ślusarzy, frezerów, fryzjerów, kucharzy, 
murarzy, zbrojarzy, monterów instalacji, sani-
tarnych, dekarzy.

Realizację ofert pracy wspierano nie tylko 
poprzez podnoszenie umiejętności zawodo-
wych bezrobotnych ale także poprzez organi-
zowanie szkoleń uwzględniających konkretne 
potrzeby pracodawców.

Wsparciem dla bezrobotnych bez prawa 
do zasiłku było uruchomienie w II połowie 2006 
roku, dzięki dofinansowaniu Miasta Poznania 
oraz powiatu poznańskiego, programu bez-
płatnych przejazdów komunikacją miejską do 
pracodawców na  rozmowy kwalifikacyjne w 
związku z realizacją oferty pracy. Z tej formy 
pomocy skorzystało ogółem 4 430 osób.

Działaniami aktywizacyjnymi w 2006 roku 
objęci zostali również bezrobotni będący w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku 
pracy – kobiety, długotrwale bezrobotni oraz 
niepełnosprawni,  zagrożeni wykluczeniem 
społecznym. 

Na ich rzecz Urząd prowadził w oparciu o 
środki EFS dodatkowe programy własne lub 
współuczestniczył w programach partnerskich 
takich jak:

1) projekt własny „Być aktywną” dla 287 
kobiet (działanie 1.6.);

2) projekt własny „Twój Debiut” dla mło-
dzieży obejmujący 688 osób (działanie 1.2);

3) projekt własny „Moja szansa” dla długo-
trwale bezrobotnych dla 290 osób (działanie 
1.3);

4) projekt partnerski „Kompleksowy Pro-
gram doradczo-szkoleniowy szansą dla kobiet 
Poznania i powiatu poznańskiego” dla 600 
kobiet (działanie 1.6.).

5) projekt partnerski „Kroki ku pracy – pro-
gram aktywizacji zawodowej osób niepełno-
sprawnych” dla 150 osób (działanie 1.4);

6) projekt partnerski „Reintegracja społecz-
no zawodowa osób długotrwale bezrobotnych  
i bezrobotnych z Poznania” dla 650 osób 
(działanie 1.5.).

Realizacja tak różnorodnych progra-
mów aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
finansowanych ze środków Funduszu Pracy 
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz wzrost na rynku wolnych miejsc pracy 
spowodowały, że z ewidencji bezrobotnych 
wyrejestrowano w 2006 roku ogółem 36 747 
osób, w tym 16 650 w związku z podjęciem 
pracy (45,3 %). ■

KRÓTKO 
Z POWIATU
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25.
Stowarzyszenie  Przyjaciół  
Chóru „TUTTI  SANTI” 
przy  parafii p.w. Wszystkich 
Świętych w Kórniku

Udział  chóru Tutti – Santi w Przeglądzie 
Piosenki Religijnej 600,00 zł.

26.
Związek  Harcerstwa  
Polskiego, Chorągiew  
Wielkopolska, Hufiec  Kórnik

Koncerty  wyjazdowe Orkiestry 
Dętej Harcerskiej – występy-muzyka  
marszowa, rozrywkowa i religijna

900,00 zł.

27.
Związek  Harcerstwa  
Polskiego, Chorągiew  
Wielkopolska, Hufiec  Kórnik

Przegląd   Hejnałów Miast Polski, Lublin-
Oborniki
1. XIV  Ogólnopolski  Przegląd  Hejnałów 
– w Lublinie
2. IX Wojewódzki  Przegląd  Hejnałów 
– w  Obornikach

1050,00 zł.

28.
Stowarzyszenie  Przyjaciół  Chóru 
„TUTTI SANTI” przy  parafii p.w. 
Wszystkich Świętych w Kórniku

Koncert   charytatywny  chóru  Tutti Santi 
dla osób specjalnej troski 500,00 zł.

29.

Stowarzyszenie  Przyjaciół  
Chóru 
„TUTTI   SANTI” przy  parafii 
p.w. Wszystkich Świętych w 
Kórniku

Koncert wyjazdowy połączony ze 
zwiedzaniem ciekawych miejsc 
Ziemi Gostyńskiej i  Pojezierza   
Leszczyńskiego

1 900,00 zł.

30. Kórnickie  Towarzystwo  
Śpiewacze, 

Występ  chóru na festiwalu   Cantio  
Lodziensis 1 600,00 zł.

lp. Nazwa  organizacji  
pozarządowej Nazwa  zadania

Kwota przyznana 
na realizację 
zadania

ZAŁĄCZNIK NR 3
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy 

Kórnik, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert z zakresu: kultury fizycznej 
i sportu

lp. Nazwa  organizacji  
pozarządowej Nazwa  zadania

Kwota przyznana 
na realizację 
zadania

1. Uczniowski  Klub  Sportowy  
„JEDYNKA-KÓRNIK” Z  piłką najlepiej  na boisku 2 500,00 zł. 

2. Kórnickie  Stowarzyszenie  
Sportowe „KOTWICA”

Szkolenie  dzieci i młodzieży uzdolnionej 
sportowo z zakresu piłki nożnej. 
Przygotowanie zawodników do rozgrywek 
ligowych w sezonie wiosna – jesień 2007

72 000,00 zł. 

3. Uczniowski  Klub  Sportowy 
„JEDYNKA-KÓRNIK”

Uczestnictwo w rozgrywkach Średzkiej 
Koszykarskiej Ligi Kobiet oraz w turniejach 
koszykarskich w Kłecku, Kórniku, Poznaniu 
i Środzie Wlkp.

4 000,00 zł. 

4. Uczniowski  Klub  Sportowy 
„JEDYNKA - KÓRNIK”

Koszykówka  dziewcząt
(Udział w programie MENiS „Animator 
Sportu Dzieci i Młodzieży)

4 000,00 zł.

5.
Uczniowski  Klub  Sportowy 
„DWÓJKA  KÓRNIK”, Szkoła 
Podstawowa nr 2, 

Organizacja  szkolenia dzieci i młodzieży 
w wioślarstwie
Organizacja przygotowań i uczestnictwa 
dzieci i młodzieży  w imprezach 
(zgrupowania  sportowe)
Organizowanie imprez sportowych

13 000,00 zł. 

6.

Kórnickie  Stowarzyszenie  
Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka”

Organizacja  przygotowań i uczestnictwa 
dzieci i młodzieży reprezentującej gminę 
w imprezach powiatowych – VI Powiatowe 
Igrzyska „SPRAWNI  INACZEJ” i VI 
Powiatowy Turniej BOCCI, Klaudynkowy 
Turniej BOCCI.

800,00 zł.

7. Uczniowski  Klub  Sportowy 
„JEDYNKA-KÓRNIK”

X Ogólnopolski wyścig kolarski na rowerach 
górskich o Puchar Burmistrza Kórnika. 
VIII Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w kolarstwie górskim dla trzech kategorii 
wiekowych żak, młodzik, junior młodszy).
XXIX Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci 
w wieku od 2-12 lat.

2 500,00 zł.

8. Uczniowski  Klub  Sportowy 
”JEDYNKA-KÓRNIK”

Szkolenie  dzieci i młodzieży na poziomie 
podstawowym, średnio zaawansowanym 
i wyczynowym w kolarstwie: szosowym, 
torowym i przełajowym.

48 500,00 zł.

9. Polski  Związek Wędkarski, 
Koło Kórnik, 

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik. 1 000,00 zł.

10. Polski  Związek Wędkarski, 
Koło Kórnik, ul. Kuśnierska 3

Zawody  Wędkarskie z okazji Kórnickich 
Spotkań z Białą Damą. 500,00 zł. 

11.
Związek  Harcerstwa 
Polskiego, Chorągiew 
Wielkopolska, Hufiec  Kórnik

Turniej  Piłki  Siatkowej – Kórnickie 
Spotkania z „Białą  Damą” o Puchar 
Przewodniczącego Rady  Miejskiej. 1 500,00 zł. 

12. Międzyszkolny  UKS  „WIEŻA   
KÓRNICKA”

Organizacja  szkolenia  dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo w dziedzinie  
szachów i warcabów.
Organizowanie turnieju  szachowego 
i warcabowego w ramach Kórnickich 
Spotkań z Białą Damą.
Organizacja przygotowań i uczestnictwa 
dzieci i młodzieży reprezentujących gminę 
w imprezach powiatowych, wojewódzkich 
i ogólnopolskich.

10 000,00 zł. 

ANDRZEJ REGULSKI 

Zos ta łem po  raz 
pierwszy wybrany rad-
nym. Nie mam w tej 
dziedzinie wielkiego do-
świadczenia, ale myślę, 
że w najbliższym czasie 
zdobędę odpowiednią 

wiedzę, co pomoże mi w dalszej pracy 
samorządowej. 

Jako radny działam w trzech komisjach: 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji 
Oświaty i Polityki Społecznej oraz Komisji 
Rewizyjnej. 

Aby zapoznać się z problemami miesz-
kańców konieczna jest znajomość całej 
gminy, dlatego radni zamierzają dokonać 
wizji lokalnej wszystkich terenów nale-
żących do gminy, w tym zwłaszcza chcą 
zwrócić uwagę na stan dróg, ulic oraz 
oświetlenia. Uważam, że dzięki objazdowi 
gminy, problemy mieszkańców staną nam 
się znacznie bliższe, a ich rozwiązanie 
będzie mogło nastąpić dość szybko. 

Członkowie Komisji Oświaty i Polityki 
Społecznej odwiedzili w grudniu szkoły w 
Poznaniu i Mosinie, do których dowożone 
są dzieci niepełnosprawne. Pozwoliło to 
nam na inne spojrzenie na ten problem i 
ułatwiło rozmowy z rodzicami tych dzieci 
na temat dowozu i edukacji dzieci niepeł-
nosprawnych. 

Podczas omawiania i analizy projektu 
budżetu na rok 2007 zaprotestowałem 
przeciwko wydaniu 450 tysięcy złotych 
na remont budynku przy ulicy Rynek 16 w 
Bninie. Kwota ta moim zdaniem jest zbyt 
duża. Sprzeciw ten spotkał się z poparciem 
pozostałych radnych. Podczas spotkań i 
rozmów z mieszkańcami otrzymałem wiele 
sygnałów o różnych nieprawidłowościach 
np. niewłaściwie usytuowane znaków 
drogowych, które są albo niewidoczne 
albo utrudniają poruszanie się pieszych 
po chodnikach. Interweniowałem u odpo-
wiednich służb, aby te nieprawidłowości 
naprawiono. 

W ostatni wtorek stycznia pełniłem dy-
żur w okręgu wyborczym. Niestety żaden 
z mieszkańców nie przyszedł. 

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie zapraszam do wzięcia 
udziału w dyskusji na temat polityki infor-
macyjnej gminy Kórnik oraz usprawnienia 
przepływu informacji.

Spotkanie takie Rada Miejska w Kór-
niku planuje na dzień 16 lutego 2007r. , 
godz.16.00 w Ratuszu w Bninie.

Ze względu na sprawy organizacyjne 
proszę o potwierdzenie uczestnictwa 

do dnia 12 lutego br., w Biurze Rady 
Miejskiej tel. 061 8170-277 lub emailem 
radamiejska@kornik.pl 

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Kórniku 

Michał Stecki
(c.d. na stronie nr 11)

(c.d. ze strony nr 7)
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tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966

INSTalaTORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

wykonuje:
instalacje wod. – kan. – c.o – gaz

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

Borówiec, ul. Poznańska 83
Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050

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

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)

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

UBEZPIECZENIA

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

FIRMa 
ReMONTOWO-BUdOWlaNa

Budex
oferuje usługi w zakresie montaż płyt Nida-Gips, 

szpachlowanie, malowanie,  
układanie glazury / łazienki kompleksowo,

adaptacje poddaszy
oraz wszelkie prace wykończeniowe

(061) 8170 501, 668 157 333

TFP Sp. z o.o.
zakład produkujący  

tekturę falistą i opakowania  
w Kórniku 

poszukuje kobiet i mężczyzn  
na stanowisko pracownik fizyczny 
do działu produkcji i magazynu.

Praca 3 zmianowa.
Zgłoszenia prosimy składać w redakcji „Kórni-
czanina” w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

„TFP praca”.

Redakcja nie posiada informacji na temat szczegółów oferty.
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NOWY NUMER KONTA 
(DLA PODATKÓW I OPŁAT) 

Urzędu Miejskiego w Kórniku w Banku Spółdziel-
czym w Kórniku:

82 1610 1188 0027 5062 2000 0002 

13. Uczniowski  Klub  Sportowy 
„JEDYNKA-KÓRNIK”

VII Kórnicka Liga Tenisa Stołowego 2007
VI Kórnicka Liga Strzelecka 2007
IV Kórnicka Liga Rzutu Lotką 2007 4 000,00 zł. 

14. Uczniowski  Klub  Sportowy 
„JEDYNKA-KÓRNIK”

VIII  Mistrzostwa  Wielkopolski w kolarstwie 
przełajowym dla czterech kategorii 
wiekowych od 12-18 lat (młodzik, junior 
młodszy i junior) zarówno dziewczyn jak 
i chłopców

2 000,00 zł. 

15. Uczniowski  Klub  Sportowy 
„JEDYNKA-KÓRNIK”

X  Ogólnopolski  wyścig  uliczny o Puchar 
Burmistrza Kórnika
VIII  Mistrzostwa Powiatu  Poznańskiego 
w kolarstwie szosowym dla czterech 
kategorii wiekowych  (młodzik, junior 
młodszy i junior) 
XXX Wielki  Festyn Rowerowy dla Dzieci 
w wieku od 2-12 lat

5 500,00 zł. 

16. Uczniowski  Klub  Sportowy
 „TKD-Kórnik”

„TURNIEJ   WESOŁEK  CUP” 
Ogólnopolski Turniej  Taekwondo dzieci 
do lat 13

3 500,00 zł. 

17. Uczniowski  Klub  Sportowy 
„JEDYNKA-KÓRNIK” Amatorska  Liga  Piłki  Nożnej w Kórniku 7 000,00 zł. 

18.
Związek  Harcerstwa  
Polskiego, Chorągiew 
Wielkopolska, Hufiec  Kórnik

VI Edycja Kórnickiej Ligi Siatkówki – 
Amatorów-kontynuacja
VII Edycja  Zamkniętego Turnieju  Piłki  
Siatkowej Amatorów o Puchar Burmistrza 
z okazji  Rocznicy Wyzwolenia Kórnika 
(styczeń 2007)
I Edycja: Memoriał  Piotra  Dobrzyńskiego 
– Turniej (październik 2007)
III Edycja Turnieju  Siatkówki  Plażowej

12 700,00 zł. 

lp. Nazwa  organizacji  
pozarządowej Nazwa  zadania

Kwota przyznana 
na realizację 
zadania

POMÓŻMY BEACIE !!!
Beata w dzieciństwie uległa tragicznemu 
wypadkowi, na skutek którego dokonano 
amputacji pourazowej obu podudzi. Pomimo 
niepełnosprawności potrafiła cieszyć się ży-
ciem i zaczęła trenować narciarstwo klasyczne, 
biorąc udział w licznych zawodach. Pani Beata 
należy do kadry krajowej i może pochwalić się 
sukcesami na Mistrzostwach Świata, Europy  
i Paraolimpiadach. Po kontuzji kolana odnie-
sionej w 2003 roku w Nagano poddała się ope-
racji, która nie zakończyła się spodziewanymi 
oczekiwaniami. W chwili obecnej nie może już 
sprawnie funkcjonować (brak zgięcia w kola-
nie, uciążliwy ból). Niezbędna jest wymiana 
protez, bo stare nadmiernie obciążają kolana. 
Wzywamy ludzi dobrej woli o pomoc i szansę 
dla Beaty, aby mogła powrócić do aktywnego 
życia. Ratunkiem dla niej są protezy podudzi, 

które kosztują 70.000 PLN. 
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych 

i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, 
81-535 Gdynia, ul.Płocka 5A,  

tel./fax (058) 663-81-41

Nr konta, na które prosimy dokonywać wpłat:

Millennium 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
z dopiskiem ”Protezy podudzi dla Beaty Pomietło”

lIST OTWARTY 
Członków Komisji Doraźnej ds. Prze-
biegu linii Elektroenergetycznej na 

Terenie Gminy Kórnik 
Obręb geodezyjny Skrzynki, Borówiec, 

Kamionki

 Szanowni mieszkańcy!
 Pragniemy poinformować, że 

28.12.2006r., podczas sesji Rady Miejskiej 
w Kórniku, powołana została uchwałą rad-
nych komisja doraźna ds. przebiegu linii 
elektroenergetycznej 2x400 kV + 2x220 kV 
na terenie gminy Kórnik, obręb geodezyjny 
Skrzynki, Borówiec, Kamionki.

Komisja powstała jako odpowiedź na 
zapotrzebowanie społeczne związane 

z kontrowersyjnym planowanym prze-
biegiem linii energetycznej przez mocno 
rozwijające się urbanistycznie miejsco-
wości.

Zadaniem komisji jest zaproponowa-
nie Radnym takiego przebiegu linii, który 
godzić będzie interes gminy z interesem 
społecznym.

Członkowie komisji zdając sobie sprawę 
ze złożoności problemu i chcąc dochować 
staranności w wypełnieniu zadania, zamie-
rzają współpracować zarówno z mieszkań-
cami ww. obszarów jak i decydentami (m.in. 
Burmistrz, Starosta, Wojewoda, inwestor) 
oraz ekspertami (m.in. prawnicy, energe-
tycy, ekonomiści). 

Zadania, jakie komisja sobie postawiła 
to przede wszystkim:

• Zbadanie przyczyn obecnego stanu 
rzeczy

• Poznanie opinii mieszkańców na 
temat linii

• Poznanie opinii prawnych w kwestii 
możliwych rozwiązań

• Zbadanie długoterminowych skutków 
ekonomicznych inwestycji

• Konsultacje naukowe i technolo-
giczne

Najważniejszą, z punktu widzenia 
mieszkańców ww. obszarów, kwestią będą 
planowane na marzec i kwiecień 2007 
roku konsultacje społeczne. Członkowie 
komisji chcą poznać Państwa zdanie na 
temat obecnego przebiegu oraz takiego, 
który bylibyście w stanie zaakceptować. 
Wierzymy, że wspólnie z zainteresowanymi 
grupami mieszkańców można wypraco-
wać, ogólnie akceptowaną i uzasadnioną 
społecznie i ekonomicznie, propozycję 
przebiegu inwestycji.

W związku z tym apelujemy już teraz o 
kontakt mieszkańców na e-mail kdl@kornik.
pl w celu zidentyfikowania przedstawicieli 
grup i umówienia ich na spotkania konsul-
tacyjne z członkami komisji. 

Liczymy na Państwa aktywny udział  
w pracach komisji!  

Z poważaniem
Członkowie komisji doraźnej

ds. przebiegu linii elektroenergetycznej
Irena Kaczmarek

Magdalena Kosakowska
Michał Stecki

Małgorzata Walkowiak

(c.d. ze strony nr 9)
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Huragan, jaki przeszedł w nocy z 18 
na 19 stycznia, którego siła w porywach 
dochodziła do 130 km/godz spowodował 
duże straty w drzewostanie Arboretum.

Wiatr wyrwał lub złamał, łącznie około 60 
drzew. Spadające konary uszkodziły wiele 
krzewów m.in różaneczników. Ponadto kilka-
naście drzew ma naruszoną statykę wykazując 
odchylenie od pionu a inne drzewa, zwłaszcza 
iglaste mają złamane wierzchołki.

Duże straty są zwłaszcza wśród jodeł, a 
także topoli, jesionów i sosen, wiele z nich 
to drzewa w sędziwym wieku.

Największą jednak stratą jest wyłama-

nie ponad 100 letniej gruszy wierzbolistnej 
(Pyrus salicifolia), rosnącej przy fosie 
zamkowej. Grusza ta pamiętała czasy Wła-
dysława Zamoyskiego, została posadzona 
na początku XX w. jako ciekawostka przy-
rodnicza. „Gruszki na wierzbie” były przez 
wiele lat symbolem kojarzonym z naszym 
Arboretum. 

Już wiosną tego roku, obok pnia zła-
manej gruszy zostanie posadzone nowe, 
młode drzewko tego samego gatunku, aby 
znowu można było obiecywać „gruszki na 
wierzbie”. 

T.B., K.N. Arboretum Kórnickie

Nie będzie już gruszek na 
wierzbie... 

TRZY PYTANIA 
DO… 

… TOMASZA ŁUBIŃSKIEGO,  
WICESTAROSTY POZNAŃSKIEGO 

- Jakie inwestycje drogowe na terenie 
gminy Kórnik planuje wykonać powiat 
poznański w 2007 roku? 

Powiat poznański współfinansuje budowę 
ronda w Robakowie. Koszt tej inwestycji to 
prawie 1,3 miliona złotych, w tym 700 tysięcy 
złotych to dofinansowanie gminy. Porozumie-
nie na wspólną realizację przedsięwzięcia 
podjęła bezpośrednio gmina Kórnik. Prze-
budowa tego skrzyżowania spowodowana 
jest ograniczoną widocznością dla jadących 
drogą gminną w kierunku z Gądek oraz 
znacznym łukiem poziomym, znajdującym się 
właśnie na obszarze skrzyżowania.

- Czy w wieloletnich planach inwe-
stycyjnych powiatu ujęta jest także 
budowa i modernizacja dróg na odcinku 
Borówiec - Kamionki? 

Przymierzamy się do zadania, jakim 
jest budowa infrastruktury komunikacyjnej 
na tej trasie. Najpierw, jednak muszą zo-
stać wykonane tu inne prace, związane z 
założeniem kanalizacji, wodociągów oraz 
gazyfikacją tego terenu. Budowa dróg na 
tym odcinku w chwili obecnej byłaby marno-
trawieniem pieniędzy publicznych. Bo jaki 
sens ma położenie twardej nawierzchni na 
drodze, gdy wiadomo, że niedługo będzie 
ona zrywana ze względu na planowaną 
budowę kanalizacji. 

- Jakie inne zadania realizować bę-
dzie powiat na terenie gminy Kórnik w 
bieżącym roku? 

Z funduszy powiatowych około 120 
tysięcy złotych zamierzamy przeznaczyć 
na nowy dach na starym zabytkowym bu-
dynku Domu Dziecka w Kórniku – Bninie. 
Będzie to ostatni etap termomodernizacji 
tego obiektu. Dzięki nowemu pokryciu 
dachowemu ocieplone zostanie użytkowe 
poddasze, co pozwoli na znaczną oszczęd-
ność energii cieplnej. 

W tym roku, podobnie jak w poprzednim 
zamierzamy kontynuować nowatorski na 
skalę kraju program utylizacji azbestu, który 
zakłada, że część środków na unieszkod-
liwianie tego materiału będzie pochodzić z 
pieniędzy powiatowych i gminnych. 

Rozmawiała: Barbara Morasz

W naszym gronie powitaliśmy 
„milusińskich” urodzonych w mieiącu 
grudniu 2006 r.
1. Sibilski Ryszard, urodzony w Śremie, 

zamieszkały w Kórniku. 
2. Draber Kacper, urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Kamionkach. 
3. Jakubowska Aleksandra, urodzona w 

Poznaniu, zamieszkała w Czołowie. 
4. Grząślewicz Augustyna, urodzona w 

Poznaniu, zamieszkała w Kórniku. 
5. Bubacz Zuzanna, urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Robakowie. 
6. Niemier Nikodem, urodzony w Śremie, 

zamieszkały w Czmoniu. 
7. Zimowska Magdalena, urodzona w Śre-

mie, zamieszkała w Czmońcu. 
8. Małecki Bartosz, urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Kórniku. 
9. Tabor Weronika, urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Borówcu. 
10. Sójka Oliwia, urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Błażejewku. 
11. Kropacz Zofia, urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Kórniku. 
12. Włodarz Krzysztof, urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Błażejewku. 
13. Włodarz Piotr, urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Błażejewku. 
14. Piątkowski Maksymilian, urodzony w 

Poznaniu, zamieszkały w Kórniku. 
15. Skotarczak Julia, urodzona w Śremie, 

zamieszkała w Kórniku. 

16. Kraszewska Marianna, urodzona w Śre-
mie, zamieszkała w Gądkach. 

17. Lasek Melania, urodzona w Śremie, 
zamieszkała w Kórniku. 

18. Nowak Jakub, urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Kórniku. 

19. Templewicz Igor, urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Szczytnikach. 

20. Klej Kacper, urodzony w Śremie, zamiesz-
kały w Pierzchnie. 

21. Modrowski Marek, urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Kórniku. 

22. Gabrusewicz Julian, urodzony w Pozna-
niu, zamieszkały w Kamionkach. 

23. Nowak Katarzyna, urodzona w Poznaniu, 
zamieszkała w Kórniku. 

24. Przybył Oliwia, urodzona w Śremie, za-
mieszkała w Konarskim. 

Opr. Janina Nowicka

Zofia Kropacz - ur. 16.12.2006 r.
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lIST OTWARTY
Refleksje po posiedzeniu samorządo-

wej Komisji Rozwoju Gospodarczego w 
dniu 11 stycznia 2007r. 

Szanowni Państwo.
Pragnę serdecznie podziękować  

 przewodniczącemu Komisji Roz-
woju Gospodarczego panu Maciejowi Mar-
ciniakowi za zaproszenie na posiedzenie 
swojej Komisji. Współpraca obu komisji 
inicjowana była już na początku poprzedniej 
kadencji, ale do wspólnego spotkania nigdy 
nie doszło. Dzisiaj współpraca w dziedzi-
nie rozwoju i równocześnie kształtowania 
krajobrazu gminy ma szansę powodzenia. 
Należy wierzyć, że będzie owocna, a mię-
dzy obiema instytucjami nie będzie napięć 
i zgrzytów jak przedtem.

Wydaje się, że obie komisje dotąd ina-
czej rozumiały swoje powołanie. Komisja 
Rozwoju w poprzednich kadencjach za 
wszelką cenę propagowała inwestycje. 
Komisja U-A natomiast broniła przestrzeni, 
krajobrazu i nieustannie demonstrowała 
żal, że jej uwagi oraz opinie o polityce 
przestrzennej i planach urbanistycznych 
nie były uwzględniane. Efektem takiego 
stanu rzeczy dla jednych był rozwój gospo-
darczy, którego oczekiwanym skutkiem są 
doraźne korzyści ekonomiczne, dla drugich 
permanentna, nieodwracalna degradacja 
przestrzeni, ogromna ujma na zdrowym 
potencjale przyrodniczym, więc ewidentna 
szkoda dla krajobrazu gminy i warunków 
bytowania mieszkańców. Gdyż faktem jest, 
że w imię tego enigmatycznego rozwoju, 
ogromne obszary rolnicze, a więc potencjał 
ekonomiczny, przy tym unikalne, niekiedy 
wręcz.

Urokliwe zakątki środowiska naturalne-
go zostały bezpowrotnie zniszczone zabu-
dową, której zachłanność terenowa, brak 
architektonicznej klasy, nierzadko wizualna 
agresja są nie do zniesienia.

A przecież Kórnik szczyci się zupełnie 
innym statusem, niż większość takich 
organizmów w kraju, więc urbanizacja za 
wszelką cenę nie jest tu szczytem pożą-
dania. Należy w tym miejscu przypomnieć, 
że w domenie przestrzennej, inaczej niż w 
innych dziedzinach, błędy są nienaprawial-
ne i właśnie obszar naszej gminy niestety, 
zamiast pieczołowitej ochrony doznał

poważnych, dotkliwych, nieodwra-
calnych strat. Winne są za to wszystkie 
kolejne kadencje samorządu, dla których 
ponadczasowe wartości przestrzenne i 
biologiczne nie były w cenie.

Należy wyrazić wielką nadzieję, że 
nowe organy samorządowe pod wrażliwym 
kobiecym przewodnictwem powstrzymają 
hekatombę degradacji pejzażu i odwrócą 
ów „rozwój” w kierunku poprawności prze-
strzennej, w kierunku ochrony rodzimej 
przyrody, w dążeniu do odzyskania statusu 
okolicy atrakcyjnej, zielonej, biologicznie 
zdrowej, przyjaznej dla mieszkańców i 
odwiedzających.

Niezależnie od statusu miejsca należy 
podać, że dzisiaj w urbanistyce nie decy-
dują jak w dawniej obronność, względy 
pożarowe czy sanitarne i nie jak ostatnio 

bezwzględne prawa ekonomiczne ale 
ochrona cennych zasobów oraz popraw-
ność w kształtowaniu otoczenia.

Kanony te od dawna funkcjonują w 
krajach zachodnich, pazernie chroniących 
własne terytorium przed uciążliwością prze-
mysłu i zaborczością zabudowy. Przecho-
dząc na sektor kreacji, kraje te przenoszą 
produkcję i wszelką aktywność materialną 
daleko na Wschód i owszem bliżej, na tanie 
tereny nowych członków Unii.

W tym miejscu należy wyraźnie za-
znaczyć, że poprawność urbanistyczna, 
której domaga się Komisja U-A nie stoi 
w sprzeczności z inwestowaniem, a więc 
potrzebą anektowania ziemi na swoje cele. 
Sprawa w tym, że urbanistyka jako nauka 
społeczna nie może pełnić roli służebnej 
w stosunku do ekonomii. To gospodarka 
musi traktować zapisy planistyczne tak jak 
inne ograniczenia np. prawo handlowe, 
kadrowe, budowlane czy celne. Urbaniści i 
architekci nie są przeciwnikami inwestowa-
nia, przeciwnie jako projektanci są gorącymi 
jego zwolennikami. Jednak inwestowanie 
nie może mieć charakteru zaborczego, 
kolonialnego, rabunkowego, lecz musi wy-
kazywać się umiarkowaniem, inteligentną 
równowagą między potrzebą a skutkiem.

Polityka przestrzenna i architektonicz-
na Gminy Kórnik winna obejmować trzy 
przybliżenia:

I przybliżenie.
 Obowiązki i warunki wynikające z 

sąsiedztwa Wielkiego Poznania, przynależ-
ności do aglomeracji poznańskiej i wpływów 
wynikających z Planu województwa wiel-
kopolskiego, Planu metropolii poznańskiej 
oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Poznania. Z rysunków i zapisów tych 
dokumentów wynika, że gmina Kórnik nie 
pełni roli przemysłowej i gospodarczej lecz 
stanowi bazę przyrodniczą z funkcją rekre-
acyjną. Zapisy te nad miarę są zgodne z 
oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców. 
Należy im hołdować i pod groźbą moralną 
i owszem prawną, nie

wolno ich nie uwzględniać. Koncen-
tryczny pas ochronny miasta Poznania 
przechodzi w Jaryszkach przez nasze 
terytorium. Pod żadnym pozorem nie wolno 
go niszczyć.

II przybliżenie. 
Studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gminy nie 
jest automatem służącym do niepohamo-
wanej aneksji terytorialnej lecz jest przede 
wszystkim narzędziem ochrony substancji 
materialnych, kulturowych i przyrodniczych. 
Taki ma cel i tak ma być postrzegane.

Ciek wodny Głuszynki z nanizanymi 
nań jeziorami dzieli nasze terytorium na 
część wyraźnie rolniczą po prawej oraz na 
leśną strefę warciańską po lewej jego stro-
nie. Poza obszarem północnym, w rejonie 
kolei i trasy katowickiej gdzie formuje się 
przemysł oraz w Borówcu, Kamionkach i 
Szczytnikach gdzie lokuje się osadnictwo 
pozostały obszar gminy winien podlegać 
ochronie przed zabudowaniem. Szczególną 
protekcją winien podlegać pas jezior.

Tymczasem na przestrzeni wszystkich 

kadencji nowego ustroju w imię określonej 
filozofii zielony, rolniczy i przyrodniczy ob-
szar gminy był permanentnie i systemowo 
degradowany.

Im bardziej krajobrazowo cenny, tym 
szybciej podlegał zabudowaniu. Obudowa-
ne jeziora, lasy. drogi, koleje, przemysł w 
najbardziej cennych zakątkach, grodzone 
pola, lasy, bezład i chaos, wszystko to sta-
nowi o braku szacunku dla uniwersalnego 
dobra wspólnego, gminnego, świadczy o 
braku odpowiedzialności dziejowej, w koń-
cu o podstawowym braku instynktu

samozachowawczego. Działo się to 
wbrew uwagom, profesjonalnym opiniom 
a nawet hałaśliwym sprzeciwom Komi-
sji Urbanistycznej, która będąc jedynie 
ciałem doradczym nie posiada ramienia 
restrykcyjnego. Sytuacja taka dotyczy 
oczywiście szerszego terytorium, nie tylko 
naszej gminy.

III przybliżenie. 
Kórnik i Bnin. W polityce przestrzennej 

Kórnik i Bnin muszą mieć miejsce szcze-
gólne. Instrumentem ustroju i ubogacenia 
miasta winien być wizjonerski plan ur-
banistyczny z wątkiem historyczno-przy-
rodniczym w roli głównej. Zasadniczym 
elementem kompozycji planu winien być 
ciąg jezior z turystyczną komunikacją 
wodną, kołową i pieszą i nanizanymi nań 
atrakcjami, którymi nasze miejscowości 
słyną. Schemat zabudowy mógłby składać 
się z kilku autonomicznych jednostek np: 
Kórnik, Bnin, Mościenica i Aleja Flensa 
rozdzielonych Parkiem, Zwierzyńcem, więc 
zielenią i wodą.

Rynek w Kórniku to centrum założenia. 
Poza jednostkami zostaje natura. Takie są 
założenia miasta-ogrodu. Park winien być 
powiększony od „Dunaju” aż do Biernatek, 
a po likwidacji szosy otwarty na jezioro. 
Enklawy winny być połączone systemem 
komunikacji rowerowej i pieszej, w których 
dominować ma promenada nad jeziorami- 
od Błażejewka do Skrzynek a może dalej.

Miastom należy zaaplikować rewi-
talizację; w Kórniku rynek z pierzejami. 
Targowisko, Plac Browarowy, plac po syna-
godze, w Bninie wzorem Biskupina trzeba 
zbudować skansen na półwyspie Szyja, 
odtworzyć podgrodzie z gotyckim kościołem 
i zamkiem Łodziów. Obu miejscowościom 
należy zabezpieczyć zewnętrzną oprawę, 
panoramy, kolorystykę, oświetlenie, zieleń 
izolacyjną i miejsca widokowe na panoramy 
i dominanty. Nie sposób wymienić wszyst-
kich oczekiwań.

Szanowni Państwo.
Intencją tego listu nie jest totalna krytyka 

dotychczasowej polityki przestrzennej w 
gminie ale przyjazna odpowiedź na wy-
ciągniętą do współpracy rękę. Rozumiem, 
że nie da się w jednej chwili odwrócić 
pociągu będącego w ruchu. Jednak z całą 
stanowczością zakładam, że w imię klasy 
i wartości miejsca zmiana dotychczaso-
wego programu jazdy jest bezwarunkowo 
konieczna. Powołuję się tutaj nie tylko na 
doświadczenie zawodowe i życiowe, lecz 
głównie na potrzebę, której jako rodowity 
mieszkaniec głęboko odczuwam.

(c.d. na stronie nr 14)
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(c.d. ze strony nr 5) 
Założenia, które przedstawiam ob-

liczone są na rozległy sezon, wiem, że 
na nasz czas liczona być może jedynie 
cząstka programu, jednak ze względu na 
nieodwracalność działań urbanistycznych 
konieczność futurystycznego przewidy-
wania, zabezpieczania rezerw, wariantów 
i możliwości weryfikacja dotychczasowej 
polityki przestrzennej jest nieodzowna.

Budowa miasta jest procesem ciągłym, 
wiem, że nie mogę być jedynym pomysłodawcą, 

pragnę natomiast dobitnie zwrócić uwagę, że 
nieokiełznana urbanizacja przynosi skutki jedynie 
negatywne a żenującą winą za nieodwracalne 
błędy obarczone będzie nasze pokolenie.

Drodzy Państwo.
Decyzje wagi kosmicznej nie mogą za-

padać w jednym pokoju. Otwartość, udział 
społeczny, konkurs pomysłów, łączenie świata 
przestrzeni z nauką, kulturą, techniką i owszem 
kapitałem należy do zasad tej dyscypliny. Pro-
ponuję by w kwestii naszego rozwoju wzorem 
Zachodu postawić na kreację i... rekreację. 

Kreacja mogłaby zaistnieć w trójkącie Biblio-
teka, Dendrologia i Astronomia, a rekreacja 
natomiast... wszędzie. Przedstawione w tym 
liście wizje nie są utopią, wystarczy motywacja, 
dobra wola, by HRABSTWO KÓRNIK stało się 
oazą piękna i dobrobytu.

Moje pozdrowienia.
Przewodniczący Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej  
w Kórniku

Stefan Wojciechowski, architekt                                
Kuśnierska 2 Kórnik

AqUANET  
W GMINIE KÓRNIK

Po wejściu Gminy Kórnik do spółki 
Aquanet na barki tej poznańskiej firmy 
spadła odpowiedzialność za zadania do-
starczania wody, odbioru i oczyszczania 
ścieków oraz inwestycji w tym zakresie. 
Przedłużające się prace nad kanalizacją 
Dziećmierowa były pretekstem do zada-
nia inwestorowi kilku pytań dotyczących 
nie tylko tego problemu ale i planów 
Aquanetu na rok 2007 i kolejne. 

Oto czego dowiedzieliśmy się od pani 
Justyny Wiśniewskiej - Idczak specjalisty do 
spraw marketingu spółki AQUANET

Kiedy zakończy się 
budowa kanalizacji we 
wsi Dziećmierowo? Ja-
kie są przyczyny prze-
dłużenia prac?

Zakończenie robót 
związanych z budową 
kanalizacji sanitarnej w 
Dziećmierowie przewidy-
wane jest na 31.03.2007r.

Całe zadanie obejmuje 
budowę

 - kanalizacj fi 0,30 m, 
dł.2427 mb, fi 0,20 dł.2147 
mb,

 - rurociągu tłocznego fi 
90 mm dł. 304 mb, fi 200 
mm dł. 440 mb,

 - pompowni Q=21,60 
m3/h

 - pompowni Q=96,34 
m3/h

 Opóźnienie robót wy-
nika z powodu : 

1.wysokiego poziomu 
wód 

gruntowych - wyższego niż zakładała 
dokumentacja techniczna

 
2. dużej ilości kolizji z niezinwentaryzo-

wanym uzbrojeniem podziemnym m iędzy 
innymi z prowizoryczną kanalizacją w ul. 
Słonecznej, kablami energetycznymi i tele-
komunikacyjnymi w ul. Dworcowej.

Jakie inwestycje prowadzone na tere-
nie Gminy Kórnik przez Aquanet przewi-
dziane są do realizacji w roku 2007?

Inwestycje na terenie gminy w 2007r:
 1. W  marcu 2007r na terenie gminy 

Kórnik zakończymy budowę magistrali wo-
dociągowej zasilającej gminę Kórnik w wodę 
od strony ul.Ostrowskiej. Budowa magistrali 
wodociągowej zapewni docelowo dostawę 
wody w ilości ca 3200 m3/d z PSW do   gm. 
Kórnik (dwa źródła zasilania od strony Syp-
niewa i od strony ul. Ostrowskiej) - umożliw 
likwidację lokalnych stacji Jaryszki i Gądki.  
Jest to budowa wodociągu fi 300 mm o dł. 
5500 mb od ul. Ostrowskiej i Tarnowskiej do 
połączenia z istniejącą siecią w Kórniku oraz 
fi 150 mm o dł. 500 mb , komory wodomie-
rzowej i światłowodu wzdłuż magistrali.

 2.  W IV kwartale 2007r rozpocznie się 
budowa  magistrali wodociągowej 

Dębiec - Bnin etap II 
 Dla zapewnienia właściwego zaopa-

trzenia w wodę miejscowości Bnin 

zachodzi potrzeba doprowadzenia wody 
z  SUW Dębiec .Obecny sposób zasilania 
(SUW Konarskie) nie zapewnia miejsco-
wości Bnin wody o odpowiedniej jakości 
i ciśnieniu. 

Realizacja II-go etapu umożliwi wyłą-
czenie SUW Konarskie. 

Etap I (już zakończony): wodociąg fi 280 
mm o dł. 3600 mb

Etap II: wodociąg fi 225 mm o dł. 1.280 
mb fi 160 mm o dł. 480 mb

Jakie są wieloletnie plany inwestycyj-
ne i modernizacyjne Aquanetu na terenie 
Gminy Kórnik, z wyszczególnieniem kon-
kretnych zadań i terminów realizacji? 

Plan działań inwestycyjnych w latach 
2007- 2016- Kórnik

I. WODOCIĄGI
2007 

- Wodociąg dla Kórnika od strony ul. 
Ostrowskiej w Poznaniu

- Kórnik magistrala wodociągowa Dę-
biec- Bnin etap II

- Kórnik- przebudowa i uzupełnienie sy-
stemu wodociągowego na terenie gminy 

(Kamionki i Szczytniki)

2008- 2012
- Kórnik- przewody wodociągowe dru-

giego rzędu i magistrala wodociągowa 
zasilająca gminę z magistrali wschod-

niej
2010- 2016

- Rezerwa środków,  
w przypadku zidentyfi-
kowania potrzeb, na bu-
dowę i 

wymianę sieci wodo-
ciągowej na terenie gminy 
Kórnik

II. KANALIZACJA
2007- 2009

-  Kana ł  san i ta rny  
w Borówcu- I etap

2009- 2012
- Kórnik- kanalizacja 

sanitarna na terenie gminy 
(Borówiec – II etap, 

Kamionki, Szczytni-
ki, Koninko, Skrzynki, 
Mościenica, Biernatki, 
Prusinowo, 

Błażejewo, Błażejew-
ko).

2011- 2016
- Rezerwa środków, w 

przypadku zidentyfikowania potrzeb, na 
budowę i 

wymianę sieci kanalizacyjnej na terenie 
gminy Kórnik

III OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
2009- 2012

- Borówiec- modernizacja oczyszczalni 
ścieków

IV INNE DZIAŁANIA
2007- 2008

Aktualizacja koncepcji programowo- 
przestrzennej zwodociągowania i skanali-
zowania terenu gminy Kórnik. Opr. ŁG
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LIST DO REDAKCJI 

Witam serdecznie!
Zwracam się do Państwa Redakcji  

 z prośbą o interwencję. Codzien-
nie przejeżdżam przez

miejscowość Dziećmierowo, w której 
trwa budowa sieci kanalizacyjnej. Najin-
tensywniejsze prace mają miejsce na trasie 
przelotowej przez ww. miejscowość. Na 
odcinku 150-200m są 3 zwężenia, ruch 
odbywa się wahadłowo. Jedno ze zwężeń 
jest dobrze oznakowane przenośną sygna-
lizacją świetlną, natomiast 2 pozostałe są 
właściwie nieoznaczone. Mało tego, jedno 
zwężenie jest zaraz za zakrętem. Samo-
chody łatwo mogą zderzyć się czołowo. 
Ponadto „fachowcy” wylewali do wtorku 
(do 23 stycznia) wodę z wykopów wprost 
na drogę (na ww. zakręcie), a w tym dniu 
był mróz i powstało lodowisko. 

Właśnie we wtorek (23 stycznia)miała 
tam miejsce kolizja, w środę (24 stycznia) 
natomiast na tym zakręcie do rowu wpadła 
ciężarówka. Po kolizji pracownicy wykonu-
jący kanalizację położyli na zakręcie wąż 
i nim płynie woda z wykopów. Niemniej 
jednak i tak jest tam ślisko. 

Dodam jeszcze, iż natężenie ruchu na 
tej trasie jest dosyć duże, często jeżdżą tam 
samochody ciężarowe, a kierowcy często 
przekraczają prędkość.

Tak więc proszę jeszcze raz o inter-
wencję.
Imię i nazwisko autora listu znane redakcji 
(autor listu zastrzegł sobie anonimowość)

KTO MA RACJĘ? 

Postanowiliśmy sprawdzić czy zarzuty 
autora listu dotyczące złego oznakowania 

miejsc, w których trwają prace i rzekomych 
uchybień pracowników zakładających ka-
nalizację w Dziećmierowie są zasadne. 

Najpierw sprawdziliśmy miejsca, w 
których trwają prace. Tuż przy wjeździe 
do Dziećmierowa znajduje się tablica 
informująca o pracach drogowych i utrud-
nieniach wynikających z robót. Są też 
znaki mówiące o ograniczeniu prędkości. 
Każdy z rowów oznaczony jest barierka-
mi. - Oznaczenia zmieniają się w miarę 
postępu inwestycji według jej projektu 
– twierdzi Wojciech Paprzycki z Aquanetu, 
nadzorujący inwestycję. 

Z informacji uzyskanych od Henryka 
Hypsiora, sołtysa wsi wynika, że sprawy 
związane z oznaczeniami drogowymi 
codziennie nadzoruje osoba z WZDW. 
Zwróciliśmy się do niej o wyjaśnienie 
sprawy. -Wszelkie znaki na odcinku, na 
którym trwają prace postawione są zgod-
nie z założeniami drogowców – mówi Karol 
Holdwik, z Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, Rejon Kościan, Obwód 
drogowy Zaniemyśl. - Codziennie przejeż-
dżam tą drogą i sprawdzam czy wszystkie 
znaki są prawidłowo ustawione. Jedynymi 
uchybieniami jakie dostrzegłem do tej pory 
to niekiedy odwrócone znaki drogowe lub 
zajęty jeden pas jezdni przez samochody 
ciężarowe, ale z reguły trwa to krótko i tylko 
na czas wyładunku – tłumaczy. 

Przy zakręcie została postawiona 
przenośna sygnalizacja świetlna. Jej usy-
tuowanie związane jest z największą inten-
sywnością prac na odcinku opisywanego 
zakrętu. Autor tekstu zauważa, że jedno ze 
zwężeń znajduje się tuż za zakrętem, dla-
tego może dojść do czołowego zderzenia 
dwóch samochodów. – Myślę, że osoba, 
która zwróciła się do Waszej Redakcji nie 

ma racji w tym przypadku. Przecież do 
czołowego zderzenia nie może dojść w 
sytuacji, gdy kierowca z jednej strony ma 
zielone światło, a z drugiej w tym samym 
czasie zapala się czerwone i kierowca ma 
zakaz wjazdu za sygnalizator – uważa 
Holdwik. 

Niestety nie udało nam się potwierdzić, 
czy faktycznie dochodziło do sytuacji, w 
których woda z rowów wylewana była 
wprost na drogę i czy miała tam miejsce 
kolizja. Eugeniusz Sierański, komendant 
kórnickiego Komisariatu Policji poinfor-
mował, że w notatkach służbowych nie ma 
informacji o żadnym zdarzeniu drogowym 
w opisywanym czasie i na tym konkretnym 
odcinku trasy. 

Zapytaliśmy także sołtysa Dziećmie-
rowa czy otrzymywał sygnały od miesz-
kańców o nieprawidłowościach podczas 
trwających robót. Henryk Hypsior powie-
dział nam, że do tej pory nikt nie zgłaszał 
skarg dotyczących złego oznakowania 
drogi. Sołtys poinformował, że dochodziło 
do sytuacji kradzieży znaków drogowych, 
ale szybko wszelkie braki uzupełniano. Za-
uważył również, że czasami mają miejsce 
niebezpieczne sytuacje drogowe, ale spo-
wodowane są one tylko niedostosowaniem 
prędkości jazdy do warunków na drodze 
lub wręcz ignorowaniem przez kierowców 
znaków i sygnalizacji świetlnej. 

Na pytanie kto ma rację chyba nie 
uda nam się odpowiedzieć. Pozostaje 
jedynie uzbroić się w cierpliwość, zdjąć 
nogę z gazu i uważnie obserwować drogę 
podczas jazdy. Z informacji uzyskanych 
od Aquanetu wynika, że prace związane 
z budową kanalizacji w Dziećmierowie 
potrwają do końca marca. 

Barbara Morasz

ILE ZARABIAJĄ 
KÓRNICCY SAMORZĄDOWCY? 

O tym, że władze kosztują podatni-
ków wiemy nie od dziś. Jedni zawsze 
będą uważać, że samorządowcy zara-
biają zbyt dużo, a inni, że za niełatwą 
pracę i odpowiedzialność należy im się 
godziwe wynagrodzenie. Postanowi-
liśmy prześwietlić portfele kórnickich 
burmistrzów i radnych. 

Prześwietlanie rozpoczniemy od wło-
darzy naszego miasta. Wynagrodzenie 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego do 
niedawna wynosiło 9 190.00 złotych brutto. 
Na styczniowej sesji Rady Miejskiej z inicja-
tywy radnych zwiększono wynagrodzenie 
burmistrza o 480 złotych, choć część z nich 
w dyskusji była przeciwna podwyżce już 
na początku kadencji. Również burmistrz 
zastrzegał, że nie on jest inicjatorem tej 
uchwały i celowo nie uczestniczył w rozmo-
wach komisji na ten temat. Przypominamy, 
że ustalanie wynagrodzenia burmistrza, 
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
należy do wyłącznej kompetencji rady 
gminy. Pensja burmistrza po podwyżce 
wynosi 9 670 złotych brutto. Wiceburmistrz 

Hieronim Urbanek zarabia niecały tysiąc 
złotych mniej niż burmistrz, czyli 8 830 
złotych brutto. 

Diety radnych wypłacane są w formie 
ryczałtów w stałych kwotach miesięcznych, 
bez względu na to czy dany radny aktywnie 
uczestniczy we wszelkich posiedzeniach, 
czy też tylko od czasu do czasu przypomina 
sobie o swojej funkcji. 

Irena Kaczmarek, przewodnicząca 
Rady Miejskiej otrzymuje 100% wysokości 
maksymalnie dopuszczalnej diety, jaką 
zakłada rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie diet 
przysługujących radnym. Miesięczne wy-
nagrodzenie przewodniczącej to 

1 942.58 złotych. Niecałe 200 złotych 
mniej, czyli 1 748.32 złotych zarabiają 
wiceprzewodniczący Rady. 

Radnym, którzy przewodniczą jednej z 
siedmiu komisji przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości 1 651.19 złotych. Pozostali radni 
otrzymują miesięczną pensję w wysokości  
1 554.06 złotych. Jeśli radny jest jednocześ-
nie sołtysem jednej z wsi należących do 
gminy Kórnik, dodatkowo do swojej pensji 
otrzymuje 250 złotych. 

Przepisy obowiązujące w Gminie Kórnik 
nie różnicują wynagrodzeń ze względu na 
aktywność – czyli udział poszczególnych 

radnych w komisjach i sesjach. Tak samo 
wynagradzani są więc radni, którzy są na 
każdym spotkaniu komisji, w której skład 
weszli jak i ci, którzy bardzo rzadko pojawia-
ją się na nich. W innych gminach czasami 
stosuje się takie zróżnicowanie, które ma 
być bodźcem do rzetelnej pracy. 

Co należy podkreślić - większość kór-
nickich radnych uczestniczy regularnie w 
obradach swoich komisji i w sesjach. Wielu 
bywa także na spotkaniach wiejskich. Przez 
ostatnie trzy tygodnie przedstawiciel Kórni-
czanina uczestniczył w ośmiu komisjach (z 
dziesięciu, które się odbyły). Rekordzistka 
– radna Walkowiak uczestniczyła we 
wszystkich. Większość z piętnastu radnych 
była przynajmniej na sześciu.  Jedna osoba 
była na ... jednej komisji, z której przed 
końcem wyszła. 

Za wcześnie by oceniać jakość pracy 
obecnej rady i miejmy nadzieję, że nawet 
ci mniej aktywni solidnie odrabiają „prace 
domowe”.  Nie da się jednak nie zauważyć 
faktu, że nieobecność na komisjach, na 
których szczegółowo omawia się zagad-
nienia podejmowanych uchwał, powoduje 
niepotrzebne zamieszanie na sesji i cza-
sochłonne powtarzanie tych samych pytań 
i dyskusji.  

Barbara Morasz Łukasz Grzegorowski  



16 nr 3/2007

W piątki udzielamy 10% rabatu

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

OŚRODEK  
SZKOLENIA ZAWODOWEGO

 A.KACZMAREK   

 Przewóz towarów niebezpiecznych - ADR - wózki widłowe • spawanie • i inne w/g potrzeb
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy i dodatkowy dokształcający kierowców wykonu-

jących transport drogowy - przewóz osób i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).  
Otwarcie kursu na prawo jazdy Kórnik, Szkoła Podstawowa, 5 i 7 luty, godz. 18.00

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka.
Śrem, ul. Kilińskiego 18, 

Tel. 0602 631 288 lub 061 28 28 760
Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców

Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy
e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl    www.osz-kaczmarek.com.pl

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

FRYZJERSTWO
       ●  Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach firm:  
 L’OREAL, MATRIX, SHWARZ KOPF
     SOLARIUM - Promocja walentynkowa od 12-15 lutego / 60 gr za 1 min.

KOSMETYKA
       ● Tipsy - brokaty, cyrkonie, hologramy - gratis
       ● zabiegi pielęgnacyjne na twarz, profesjonalny makijaż
       ● manicure, pedicure

TROPICAL SUN

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00

R
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NOWOŚĆ - tipsy szklane

Nowe godziny otwarcia

PRaCOWNIa KRaWIeCKa 
a&a

Szczytniki, ul. Jeziorna 9

tel. (61) 817-10-17
kom. 0606-461-245

* GARNITURY DAMSKIE
* KOSTIUMY
* SZYCIE MIAROWE
 -spodnie, spódnice, bluzki
* GORSETY
SZYBKO - TaNIO - FaCHOWO

Zapraszamy!

Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, C+E,.

tel. 509 553 370

Kupię działki  
lub grunt budowlany oraz rolny

Kupię działki  
lub grunt budowlany oraz rolny

tel. 509 553 370

Przyjmę sprzedawcę do firmowe-
go sklepu odzieżowego w Śremie. 

CV ze zdjęciem oraz list motywa-
cyjny prosimy przesyłać na adres:

DANHEN, ul. Grunwaldzka 9,
63-100 ŚREM

W lutym 30% taniej
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Kórnik 
ul. Średzka 17

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

AUTO-MERC

tel./fax (061) 898 03 50
kom. 660-762-870 

Miejsce  
na Twoją reklamę
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Przedszkolaki z niecierpliwością czekają 
co roku na bal karnawałowy, dzięki któremu 
choć na kilka godzin mogą stać się rycerza-
mi, królewnami, kowbojami i innymi postacia-
mi z bajek, baśni czy opowiadań. 

31 stycznia wnętrza bnińskiego Przed-
szkola im. Czterech Pór Roku zamieniły się 
w miejsce, w którym można było spotkać 
mieszkańców z wszystkich stron świata. 

Do balowej sali prowadziły zaczarowane 
wrota, które miały sygnalizować dźwiękiem, 
jeśli ktoś wnosiłby broń. Przedszkolaki 
doskonale wiedziały, że bal miał charakter 
pokojowy i nawet kowboje pozostawili 
swoje pistolety w domu. Zabawa odbywała 
się na wielkim statku, który kierował się 
w kierunku poszczególnych kontynentów. 
Płynąc statkiem przedszkolaki odwiedziły 
m.in. Europę, gdzie zatańczyły walca czy 
Amerykę Południową, gdzie popularna 
jest samba. Wśród uczestników wielkiego 
rejsu dostrzec było można kowboi rodem z 
Dzikiego Zachodu, Indian, Chinki, Japonki, 
mieszkanki egzotycznych krajów, wróżki, 
księżniczki, dostojnych królów. Szkoda tylko, 
że rejs dobiegł tak szybko końca. BM

W KARNAWAŁOWYM  NASTROJU

- Sami potrzebujemy pomocy i pomaga-
my innym – tymi słowami Bogdan Wesołek, 
prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Polskie-
go Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku 
podsumował działalność organizacji na 
corocznym spotkaniu sprawozdawczym, 
które odbyło się 1 lutego w Bninie. 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Podobnie jak w ubiegłych latach orga-

nizacja ta odpowiedzial-
na jest za dostarczanie 
żywności zakupionej z 
funduszy Unii Europejskiej 
dla mieszkańców Kórnika i 
całej gminy. 

Ustalono, że w tym roku 
do gminy zostanie dostar-
czone ok. 65 ton żywności, 
a w tym 7050 kg makaronu, 
4110 kg kaszy jęczmiennej, 
4230 kg cukru, 900 kg 
płatków kukurydzianych, 
23400 l mleka UHT, 860 
kg serów topionych, 550 
kg serów żółtych, 15580 
kg mąki. Niewykluczone, 
że żywności będzie jesz-
cze więcej, gdy okaże się, 
że w innych gminach nie 
rozprowadzono całej transzy i powstaną 
nadwyżki przekazane do kórnickiej gminy. 

W sobotę 3 lutego w Bninie i Biernat-
kach rozdano 880 kg mąki i 310 kg cukru, 
natomiast w Kórniku pierwszą partię 
żywności. Gmina Kórnik otrzymała 15580 
kg mąki i 4230 kg cukru,  z tego Ośrodek 
Pomocy Społecznej dla swoich podopiecz-
nych otrzymał 2640 kg mąki oraz 960 kg 
cukru. W późniejszym okresie rozdawana 

będzie pozostała żywność. Przewidziano, 
iż płatki kukurydziane, sery topione oraz 
sery żółte zostaną przekazane tylko do 
dyspozycji OPS.

Bogdan Wesołek wskazuje, że jest to 
żywność dla najuboższej ludności. Cza-
sami dochodzą do niego słowa krytyki, 
że pomoc dostaje osoba, która zdaniem 
innych nie powinna być wspierana. Tym-
czasem zdaniem Bogdana Wesołka trudno 

jest wyrzucić kogoś z kolejki, kto uważa się 
za biednego. Poza tym wystarczy, że ktoś 
zachoruje, opłaca rehabilitację i lekarstwa, 
a zaczyna mu brakować pieniędzy na nie-
zbędne rzeczy, w tym żywność. 

Bogdan Wesołek wskazuje na pewien 
paradoks, że rozdawaniem żywności zaj-
mują się starsze panie, które w ten sposób 
wspierają często ludzi młodszych od siebie. 
Wiek nie przeszkadza im w pomaganiu 

innym. Niewątpliwie swoją społeczną pra-
cą czują się dowartościowane, potrzebne 
innym. W Kórniku rozdawaniem żywności 
zajmuje się zespół w składzie: Halina Prze-
woźna, Kazimiera Górska, Zenobia Łopata, 
Genowefa Bobrowska. W skład zespołu 
w Bninie wchodzą: Magdalena Hałupka, 
Kazimiera Kuberacka, Felicja Mikołajaczak, 
Anna Kaźmierczak, Radosław Hałupka. 

Okazuje się, że problemem jest także 
kwestia dostawy tej żyw-
ności. Na jej przywiezie-
nie gmina zaplanowała 
przeznaczyć, tak jak w 
ubiegłym roku ok. 6500 zł, 
tymczasem według sza-
cunków potrzebne będzie 
ok.10 tys. zł. PKPS zamie-
rza zwrócić się o wsparcie 
do ludzi dobrej woli oraz 
innych organizacji. 

Działalność PKPS w 
kórnickiej gminie wspierają 
władze samorządowe oraz 
sponsorzy – Fundacja „Za-
kłady Kórnickie”, firma TFP, 
„Jagrol”, kancelaria nota-
rialna Joanny Jaśkowiak.

TEGOROCZNE PlANY
W tym roku ZM-G PKPS kontynuuje 

finansowanie rehabilitacji jednej członkini. 
Bogdan Wesołek ma nadzieję, iż zostanie 
spełniona obietnica władz, że PKPS otrzy-
ma po 4 latach nową siedzibę na Prowen-
cie. Obecna w SP nr 2 w Bninie jest zbyt 
mała. Prezes zarządu gminnego komitetu 
wyraził wdzięczność dyrektor tej szkoły 
– Zofii Talarczyk za wsparcie i udostępnia-
nie sali do wydawania żywności. c.d. ►

POMAGAJĄ  I  SAMI  POTRZEBUJĄ  WSPARCIA
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Około 80 dworów i pałaców uwiecz-
nionych na fotografiach autorstwa 
Marcina Płóciennika zebrano w albumie 
„Dwory i pałace powiatu poznańskiego”. 
Książka pojawiła się na rynku księgar-
skim pod koniec stycznia. Mecenasem 
publikacji  jest Jan Grabkowski, starosta 
powiatu poznańskiego.

– Na 180 stronach zaprezentowane 
zostały budowle, które swoim pięknem przy-
pominają o świetności rodów ziemiańskich  
i szlacheckich – powiedział Jan Grabkowski, 
starosta poznański, na konferencji prasowej 
promującej album, która odbyła się 23 stycz-
nia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. 

Dwory i pałace przedstawione są w albu-
mie według kolejności alfabetycznej gmin, 
należących do powiatu poznańskiego. 
Barwnym zdjęciom obiektów towarzyszą 
również opisy historycznych dziejów dane-
go miejsca aż po teraźniejszość. - Budowle 
te reprezentują rożne style architektonicz-
ne - tłumaczył Marcin Płóciennik, autor 
fotografii. - Na zdjęciach znalazły się nie 
tylko pałace, zamki, rezydencje, ale także 
urocze dworki. Przedstawiają one budowle 
z zewnątrz, jak i wewnątrz - dodaje.   

Na kartach albumu nie zabrakło również 
zabytkowych obiektów z gminy Kórnik. 
Przeglądając książkę odnajdziemy w niej 
fotografie dworu w Robakowie, Dworzy-
skach i kórnickiego zamku. 

Album został wydany nakładem poznań-
skiego wydawnictwa „Kwartet”. BM

DwORY I PAłAce  
POwIATu  

POZNAńskIegO

W nowej siedzibie seniorzy mogliby 
mieć sale do zajęć fizykoterapeutycznych, 
gdyż jest grupa osób po wylewach, ze 
schorzeniami reumatycznymi, zwyrod-
nieniowymi. Teraz te osoby zmuszone są 
jeździć na rehabilitację do Poznania i Śre-
mu. Toczą się także rozmowy z Fundacją 
Zakłady Kórnickie, by powstał przy niej 
zespół wolontariatu. 

W KOlE EMERYTÓW I RENCISTÓW
Przy ZM-G PKPS działa prężnie Koło 

Emerytów i Rencistów. Kiedy powstało w 
1988 roku liczyło wówczas 30 członków. 
Obecnie w swoich  szeregach ma ok.120 
członków, w większości są to kobiety. 

Kazimiera Górska wspominała, jak w 
1988 roku spotkała Bogdana Wesołka i 
zwróciła się do niego z prośbą zorganizo-
wania wczasów nad morzem. Wyjazd był 
niezwykle udany. 

Halina Przewoźna do Koła Emerytów 
i Rencistów wstąpiła 15 lat temu. Opo-
wiadała o zorganizowanych przez Koło 
wycieczkach. Pierwszy raz pojechała 
do Rokitna, do Sanktuarium Maryjnego 
Matki Boskiej Cierpliwie Słuchającej, 
gdzie znajduje się pochodzący z Bnina 
obraz z XIX wieku. Zwiedziła także po-
cysterskie budynki w Lubiążu, odwiedziła 
Częstochowę, Ciechocinek, Wieliczkę, 
Oświęcim itd. 

Najstarszą członkinią Koła jest 96-letnia 
Pelagia Szubert. Urodziła się 6 grudnia 
1910 roku w Książu Wlkp. Jej 96 urodziny 
uczczono na posiedzeniu Zarządu PKPS w 
czwartek 1 lutego. Bogdan Wesołek wręczył 
pani Pelagii kwiaty, upominek i życzył 200 
lat życia. Oczywiście nie zabrakło także 
życzeń od koleżanek z Koła. 

Pani Pelagia Szubert, z domu Chudziń-
ska wyszła za mąż w 1930 roku za Ludwika 
Szuberta. Wraz z mężem zamieszkała w 
Kórniku. Pan Ludwik pracował w tartaku 
w Gądkach. Przed wojną urodziła córkę. 
W czasie okupacji mąż został zesłany 
na przymusowe roboty do fabryki kredy 
w Neuburgu. Pani Pelagia podczas nie-
obecności męża podjęła pracę pomocy 
domowej u dentystki pani Kempendorf. 
Po wojnie państwu Szubertom urodził się 
syn. Niestety, pan Ludwik wycieńczony 
niewolniczą pracą w Niemczech, cierpiący 
na pylicę zmarł w 1949 roku. Pani Pelagia 
nie mając środków do życia rozpoczęła 
pracę w mleczarni w Kórniku. Pracowała 
tam do 1970 roku. Ma dwie wnuczki i 
wnuka oraz trzy prawnuczki. Członkiem 
Koła jest od początku jego istnienia. Pani 
Pelagia wspominała swój pierwszy wyjazd 
z Kołem nad morze i pierwszą noc spędzo-
ną w namiocie.

IMPREZY KOŁA
Koło tradycyjnie organizuje imprezy dla 

swoich członków . W sobotę 3 lutego odbył 
się bal, w którym uczestniczyło około 50 
osób. Na czerwiec zaplanowano wyjazd do 
Rewala. We wrześniu przewidziany jest wy-
jazd w góry, który będzie mieć integracyjny 
charakter, gdyż przewiduje się, że skorzy-
stają z niego także osoby spoza Koła.

Robert Wrzesiński

ReCeNZJe  
ksIĄŻek 

Pozycje książkowe dostępne są  
w Bibliotece Publicznej w Kórniku

DLA DOROSŁYCH

JEAN CHRISTOPHE GRANGE  
„LOT BOCIANÓW” 

Młody histo-
ryk Louis Antio-
che na zlecenie 
szwajcarskiego 
ornitologa Maksa 
Bohma wyrusza 
śladem bocianów 
migrujących je-
sienią do Afryki. 
Ostatniej wiosny 
część ptaków nie 
powróciła do Eu-
ropy. Louis ma 
wyjaśnić dlaczego 

tak się stało. Zagadkowa śmierć Bohma 
nie powstrzymuje go przed podjęciem 
zadania, które zamienia się w niebez-
pieczną wyprawę do źródeł szaleństwa. 
Trasa, którą podąża wyznaczają przera-
żające morderstwa. Ich ofiary poddane 
zostały torturom, pozbawiono je serc. 
Sekcja zwłok zmarłego ornitologa wyka-
zuje, iż w jego piersi biło przeszczepione 
serce. Kto był dawcą? Nie zachowała 
się żadna dokumentacja z tej operacji. 
Co wspólnego mają ze sobą zaginione 
ptaki, diamenty, drastyczne ekspery-
menty medyczne i powtarzające się 
morderstwa? Dowiesz się czytając „Lot 
bocianów”. MG

DLA DZIECI 

BEATRICE AlEMAGNA  
„MÓJ UKOCHANY” 

K s i ą ż k a 
„Mój ukocha-
ny” to pozycja 
dla najmłod-
szych. Wydaw-
nictwo „Nasza 
Ks ięgarn ia ” 
spo lszczy ło 
śliczną książ-
kę francuską, 
ozdobioną gał-
gankowymi ilu-
stracjami. Jest 

to opowiastka o stworzonku – odmieńcu, 
które nie jest szczurem, ani kotem, ani 
nawet świnką. „Mój ukochany” to mądra 
opowieść o naszym zamiłowaniu do ety-
kietowania wszystkiego, podczas gdy 
życie bez etykiet ma swoje zalety. KK
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Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą, pisał ks. Jan Twardowski, nale-
żałoby do tego stwierdzenia dodać jeszcze 
- śpieszmy się słuchać i cenić mądrych,  
ludzi, autorytetów, bo za szybko opuszcza-
ją ten świat. Jest to bowiem wielka strata,  
tym bardziej, gdy dotyka całą społeczność, 
naród, kulturę.

W ostatnim czasie, z wielkim smutkiem 
żegnaliśmy takich właśnie ludzi: poznań-
ską aktorkę teatralną i filmową Krystynę 
Feldman, pisarza, dziennikarza, reportera 
Ryszarda Kapuścińskiego oraz dobrze za-
powiadającą się dziennikarkę  poznańskiej 
telewizji Edytę Król – Leszczyńską. 

Krystynę Feldman skromną, poznań-
ską aktorkę znali wszyscy. Pochodziła ze 
Lwowa, ale od trzydziestu lat przemierzała 
ulice Poznania biegnąc na próby, czy na 
występy do Teatru Nowego. Maleńka, 
krucha, o charakterystycznym wyglądzie, 
,,królowa filmu i teatru”- jak Ją nazywano. 
Nie grała wielkich ról, ale te , w których ją 
widzieliśmy były świetnie kreowane. Pod 

koniec swego życia otrzymała nagrodę w 
postaci wielkiej. pierwszoplanowej roli, w 
której została  obsadzona. Tę rolę – postać 
Nikifora odtworzyła wspaniale. Zagranie 
Nikifora było uwieńczeniem Jej aktorskiego 
życia. - ,,Nikifor, to prezent od samego Boga” 
– stwierdziła Izabela Cywińska.

 Krystyna Feldman odeszła niespo-
dziewanie. Była jeszcze pełna werwy, a 19 
stycznia br., gdy dawała wywiad w telewizji 
nic nie wskazywało, że jest on ostatnim w Jej 
życiu. Smutne  to, bo nie nacieszyliśmy się 
Jej spektaklem pt. ,, I to mi zostało,” w którym 
podsumowała swoje życie, grając samą sie-
bie. Strata jest wielka, bo odszedł człowiek 
wielkiego formatu. Została pochowana w Alei 
Zasłużonych na Miłostowie.

 Zmarły Ryszard Kapuściński to wybitny 
reportażysta, eseista, prozaik i poeta. Pisał 
językiem prostym, zrozumiałym i zarazem 
pięknym. Jego twórczość cechuje optymizm,  
przyjazny stosunek do ludzi, widać w niej 
wiarę w to, że mimo przeciwności losu warto 
żyć i nie przestawać działać.- ,,Spoczywanie 
na laurach jest niebezpieczne jak spoczy-
wanie zimą na śniegu. Umierasz w czasie 
snu.” - pisał w ,,Lapidarium”. Z tego też 

utworu płyną wskazówki w kwestii  pisania, 
mówi o tym tak -,,Pisanie: chodzi o to, żeby 
zdobyć się na pierwsze, najprostsze zdanie. 
Zdanie z elementarza, ono cię uratuje, po-
ciągnie następne”. Ilekroć zastanawiam się 
czy potrafię coś napisać, powtarzam sobie 
to stwierdzenie pisarza. Kapuściński umiał 
swoją wiedzę i przemyślenia przekazywać 
innym, był niekwestionowanym autorytetem, 
którego chciało się słuchać. Szkoda, że od-
szedł zbyt szybko. Żegnali Go w Warszawie 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, 
w Alei Profesorskiej, oprócz rodziny, przyja-
ciele, znajomi i tłumy warszawiaków.

 Los bowiem, nie zawsze dla wszystkich 
jest łaskawy, a odejście zawsze jest nie  
w porę. Tym bardziej,  gdy przypadnie oso-
bie w pełni sił twórczych jak poznańskiej 
dziennikarce Edycie Król – Leszczyńskiej, 
której strata zbiegła się z dwoma powyżej 
wspomnianymi. Była wspaniałą osobą, 
dobrą dziennikarką. Poznaliśmy ją kilka lat 
temu, gdy brała udział w naszej lokalnej 
imprezie w Borówcu. Dała się poznać jako 
sympatyczna, miła osoba, profesjona-
listka w swojej dziedzinie. Wspominamy  
Ją z wielkim żalem! Halina Danieluk

Śpieszmy się...

Pani Halinie Tomczak
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Siostry
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd  
oraz współpracownicy Banku Spółdzielczego  

w Kórniku

Najbliżsi pożegnali zmarłych w mie-
siącu grudniu 2006 r.

1. Regulski Marek, lat 54, z Kórnika. 
2. Stępa Edmund, lat 83, z Radzewa. 
3. Sarnowska Władysława, lat 78, z Żernik. 
4. Bochomas Marianna, lat 77, z Błażejewa. 
5. Mieloszyk Monika, lat 82, ze Świątniczek. 
6. Perdoch Stanisław, lat 80, z Błażejewa. 
7. Jóźwiak Krystyna, lat 60, z Kórnika. 
8. Paniączyk Stanisław, lat 73, z Prusinowa. 
9. Ćwiertnia Jan, lat 65, z Gądek. 
10.Wiernikowski Stanisław, lat 84, z Robakowa. 
11. Słoma Tadeusz, lat 85, z Kórnika.
12. Perdoch Adela, lat 82, z Kórnika. 
13. Kujawa Michał, lat 54, ze Szczodrzykowa. 
14. Hypsior Czesława, lat 74, z Dziećmierowa. 
15. Banecka Maria, lat 53, z Konarskiego. 
16. Kapusta Bogdan, lat 60, z Kórnika. 

Dzień Zakochanych 
– 14 lutego.

 Dzień Zakochanych popularnie nazwany,, 
Walentynkami”, przejęliśmy z kultury zacho-
du. Amerykanie obchodzą Dzień Pułaskiego 
( Pulaski Day ), dlaczego my nie mielibyśmy  
uczcić św. Walentego, którego święto jest 
dniem serdecznych wyznań, dobrych życzeń 
i upominków dawanych z potrzeby serca. 
Każdego roku w lutym odzywają się głosy 
krytykujące naśladowanie wzorców obycza-
jowych nie mających z naszą tradycją  nic 
wspólnego. Ale jest to przecież miły zwyczaj, 
przysparza wielu wzruszeń dając dowody 
przyjacielskich i rodzinnych uczuć. 

Co wiemy o patronie zakochanych? 
Walenty  prawdopodobnie był Rzymianinem, 
biskupem  Interamny (obecnie Terni ), znaj-
dującego się ok. 100 km od Rzymu. Zmarł w 
Rzymie, prawdopodobnie 14 lutego 269 lub 
270 r. Inny opis historyczny podaje, że był 
kapłanem rzymskim oraz lekarzem. Za po-

moc udzielaną męczennikom uwięziono go 
i zakuto w łańcuchy. Aresztowania dokonał 
prefekt Rzymu, a pilnował go dowódca jego 
straży Asterius, którego Walenty nawrócił 
głosząc Ewangelię. Cała rodzina strażnika 
została ochrzczona, a dzięki cudowi, którego 
Bóg dokonał adoptowana córka strażnika 
odzyskała wzrok. To wszystko rozwścieczyło  
cesarza Klaudiusza II Gota i  nakazał ściąć 
Walentemu głowę, a  rodzinę Asteriusa 
skazać na męki.  Niektóre przekazy głoszą, 
że kapłan został uwięziony za potajem-
ne udzielanie ślubów – wbrew zakazowi 
cesarza , który  uważał, że dzięki stanowi 
kawalerskiemu, młodzi ludzie chętniej będą 
służyć w jego armii. 

Według legendy Walenty zakochał się 
w córce strażnika, a przed swą egzekucją 
posłał do niej list pożegnalny, podpisany 
,, od Twojego Walentego”. Stąd bierze się 
tradycja wysyłania takich listów miłosnych.  
Walentynki  już wkrótce! Najwyższy  czas 
pomyśleć o życzeniach. Serce wie, co po-
wiedzieć, pióro nie zawsze.  

Oto kilka  refleksyjnych podpowiedzi:

Miłość mi  wszystko wyjaśniła, 
miłość wszystko rozwiązała – 
dlatego uwielbiam tę Miłość, 
gdziekolwiek by przebywała. 
(K. Wojtyła)

Wyciągam rękę ku Tobie, 
w Twoją najsłodszą stronę 
i czuję gwiazdy nisko 
nad nami zawieszone.
(M. Pawlikowska – Jasnorzewska) 

Ileż miłości w pośpiechu świata
w pędzących autach i czasie
ileż miłości w kwitnących  łąkach
i drzewach pełnych owoców
Ileż dobroci w podaniu dłoni
gdy dłoń ta życzliwa i dobra 
ileż dobroci w przyjaznych słowach
gdy nie są obłudne i puste 
(W. Janusz Mikulski)

Tekst i wybór fragmentów HD 
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sPORTOwe FeRIe 
w RADZewIe

Tradycyjnie w czasie ferii zimowych  
w Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewi-
cza w Radzewie zaproponowano uczniom 
różnorodne formy spędzenia wolnego 
czasu. Plan zajęć obejmował dziewięć dni. 
Przeprowadzono turnieje i rozgrywki spor-
towe. Uczestnicy rywalizowali w turniejach: 
szachowym, warcabowym, tenisa stołowe-
go, piłki nożnej, piłki siatkowej. Sprawdzali 
swe „oko” w rywalizacji strzeleckiej i rzutu 
lotką. Sprawność swą mogli wykazać  
w konkursach: hula-hop, skakance, biegu 
po „kopercie”, rzutach do kosza, strzałach 
na bramkę oraz piłkarzykach stolikowych. 
Rywalizację prowadzono oddzielnie dla 
dziewcząt i chłopców. Każdy zdobywca me-
dalowych miejsc w turniejach i konkursach 
został nagrodzony książką. Prowadzona 
punktacja w 12 konkurencjach umożliwiła 
wyłonienie najsprawniejszych. W kategorii 
dziewcząt zwyciężyły: Agata Niemier przed 
Klaudią Nowak i Moniką Arim. Wśród 
chłopców najsprawniejszymi zostali: Kostek 
Kalisz, Mateusz Wójkiewicz i Karol Siejak. 
Uczniowie mogli wykazać się talentami pla-
stycznymi i muzycznymi, a także skorzystać 
z pracowni informatycznej.

Bardzo atrakcyjną formą spędzenia cza-
su okazały się wyjazdy. Wycieczka do kina 
„Rialto” do Poznania na film „Karol, papież, 
który pozostał człowiekiem” połączona była 
ze złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy 
w Forcie VII w Poznaniu w 65 rocznicę 
śmierci patrona szkoły. Uczniowie brali 
udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
w Kórniku. Dwukrotnie wyjeżdżaliśmy na 
basen do Środy Wlkp. i Śremu. Znaczą-
cym sukcesem sportowym zakończył się 
wyjazd 3 drużyn piłkarskich na turniej do 
Robakowa. Podobnie jak w roku ubiegłym 
zdobyliśmy Puchar Burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego w kategorii szkół podsta-
wowych, a Mateusz Wójkiewicz,, Jarosław 
Stachowiak i Dawid Kalisz okazali się naj-
lepszymi strzelcami turnieju. 

Uczniowie szkoły brali udział w podsu-
mowaniu sezonu 2006 i inauguracyjnych 
turniejach 2007 roku Kórnickiej Ligi Tenisa 
Stołowego, Kórnickiej Ligi Strzeleckiej  
i Kórnickiej Ligi Rzutu Lotką.

Kibicowali także zawodnikom biorącym 
udział w VI Turnieju Integracyjnym w Piłce 
Siatkowej, oraz VII Turnieju Wyzwolenia 
Kórnika w Piłce Siatkowej. Startowali w 
towarzyszących tym turniejom zawodach 
strzeleckich i rzutu lotką.

W zajęciach wzięło udział 171 uczniów.
Ferie zimowe 2007 podsumowano na 

apelu szkolnym. Uczestnikom wręczono 
nagrody, zaprezentowano zdobyte trofea. 
W apelu brała udział Pani Bożena Kiełtyka, 
której składamy podziękowanie za okaza-
ną pomoc. Podziękowanie kieruję także  
w stronę nauczycieli, którzy zajęcia prze-
prowadzili oraz rodziców, którzy wspomogli 
szkołę w organizacji imprez feryjnych.

Marek Serwatkiewicz

FeRIe sIĘ skOń-
cZYłY,  

POZOsTAłY 
wsPOMNIeNIA !
ZIMOWA PRZYGODA  

Z KÓRNICKĄ JEDYNKĄ
Tegoroczne ferie zapewne mile wspomi-

nać będą te dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kórniku, które postanowiły je spędzić 
podczas zajęć sportowo- rekreacyjnych or-
ganizowanych na terenie szkoły. Od 16 do 
24 stycznia nauczyciele pełniący dyżur w 
szkole dostarczali uczniom wielu ciekawych 
rozrywek, dbali o bezpieczne i przyjemne 
spędzenie wolnego czasu. Każdego dnia nie 
brakowało różnych gier, zabaw, konkursów i 
imprez zaplanowanych i przeprowadzonych 
pod bacznym okiem opiekunów.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w 
rozgrywkach tenisa stołowego, piłki siatko-
wej, koszykowej, czy unihokeja. Doskonale 
bawili się podczas zawodów sportowych i 
biegu z przeszkodami. 

Poznawali trudną sztukę origami. Wy-
konywali maski karnawałowe i kotyliony, a 
także laurki i portrety babci i dziadka. 

Dzieci mogły także szkolić swoją techni-
kę śpiewania przy akompaniamencie gitary i 
półpleybacku, a lubiący taniec uczestniczyć 
w konkursach taneczno- muzycznych i 
dyskotekach.

Wiele radości przysporzyły zajęcia w 
pracowni komputerowej, gdzie uczniowie 
doskonalili umiejętności korzystania z In-
ternetu. 

Nie brakowało także miłośników królew-
skiej gry- szachów oraz warcabów, którzy 
wzięli udział w turniejach przeprowadzonych 
przez pana Ryszarda Bartkowiaka i panią 
Małgorzatę Achtabowską.

Zainteresowaniem cieszyły się też kon-
kursy matematyczne i plastyczno- językowe, 
w których uczestniczyło wiele dzieci.

Amatorzy wody mogli wyjechać dwu-
krotnie nieodpłatnie na pływalnię do Środy 
Wlkp., żeby tam doskonalić naukę pływania 
oraz gry i zabawy w wodzie.

Natomiast uczniowie zainteresowani tea-
trem, dzięki  Ośrodkowi Pomocy Społecznej, 
mogli pojechać na przedstawienia: „Brzydkie 
kaczątko” i “Pozytywka” do Teatru Animacji 
w Poznaniu. Szczególne podziękowania na-
leżą się pani Bożenie Kiełtyce- kierownikowi 
OPS w Kórniku za finansowe wsparcie tego 
przedsięwzięcia i umożliwienie dzieciom 
przeżycia wielu wspaniałych chwil.

Ferie w szkole dobiegły końca, ale ra-
dosne i wypoczęte miny dzieci biorących w 
nich udział świadczą o tym, że długo będą 
wspominać czas tu spędzony.

Mamy nadzieję, że te niezapomniane 
chwile dostarczą Wam, mili uczniowie, wielu  
sił i zapału do zdobywania wiedzy w nowym 
semestrze.

 Lidia Jakubowska

IMPReZY  
w kAMIONkAch
W świetlicy OSP w Kamionkach odbyły 

się kolejne udane imprezy. W 27 stycznia 
miał miejsce balik karnawałowy dla przed-
szkolaków. Przygotowali go uczniowie 
uczęszczający na zajęcia odbywające się 
w świetlicy socjoterapeutycznej, pod kierun-
kiem Romany Lange. W trakcie tego baliku 
odbyły się liczne konkursy z nagrodami. 
Dzieciom licznie towarzyszyły ich mamy, 
które uznały, że taką imprezę należy także 
przygotować w przyszłym roku. 

Rada Sołecka i OSP w niedzielę 28 
stycznia zorganizowali koncert kolęd. 
Kolędy śpiewali członkowie chóru „Canti-
corum” z Poznania pod dyrekcją Roberta 
Kurczewskiego. 

Wśród widzów nie zabrakło młodzieży. 
Sołtys Małgorzata Walkowiak stwierdzi-

ła, że istnieje potrzeba integracji mieszkań-
ców Kamionek, czemu mają służyć właśnie 
takie imprezy.

Robert Wrzesiński

wIADOMOŚcI
          kTPs-u     

 
 Dzięki Ustawie o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie oraz znoweli-
zowanej Ustawie o podatku od osób fizycz-
nych mamy możliwość obdarować  jakąś 
organizację OPP swoim 1% . Nasze Towa-
rzystwo ma prawo do takich wpłat ponieważ 
uzyskało status  organizacji OPP .

Dzięki ofiarności wielu osób i firm sfinan-
sowaliśmy w ubiegłym roku  kilka ważnych 
zadań.Tradycyjnie- akcja LATO  dla 44 
dzieci, spotkanie gwiazdkowe dla 140 dzieci 
,pomoc w rehabilitacji –skorzystało 8  osób, 
stypendia oraz inna pomoc rzeczowa to 
pomoc dla kilkudziesięciu  rodzin z terenu 
naszej gminy .

Warto podkreślić fakt, że wszystkie  
wpłacane nam środki finansowe  prze-
znaczamy  na pomoc osobom będącym 
w trudnej sytuacji życiowej, bo zarząd  
KTPS -u oraz członkowie pracują jako 
wolontariusze i nie pobierają żadnego 
wynagrodzenia. 

W roku ubiegłym ze swojego prawa  po-
darowania nam   1 % skorzystało  41 podat-
ników na łączna kwotę 3.688 zł, przeliczając 
to na konkretną pomoc dam przykład ,że  za 
takie pieniądze można   kupić  ponad 1000 
szkolnych obiadów dla dzieci lub opłacić  
pobyt na koloni dla  sześciorga .

 Dlatego gorąco proszę i namawiam 
wszystkich podatników mogących doko-
nać wpłaty 1% aby to uczynili za co z góry  
dziękuję w imieniu zarządu i wszystkich  
naszych podopiecznych

Krystyna Janicka 
 
Wpłaty na rzecz KTPS w Banku Spół-

dzielczym Kórnik są zwolnione z opłaty 
prowizyjnej.
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Y 50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

ul. Staszica 1 („KO-MED” HCP)
przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

ul. Wschodnia 5 (przy szkole ekonomicznej)
przyjęcia: wtorek od 16.00, czwartek od 19.00

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYKONUJĄ BADANIA USG:
* JAMY BRZUSZNEJ
* TARCZYCY
* JĄDER
* PIERSI
* CIĄŻY

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa  

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
USG  W ŚREMIE 

C Z A S  P R O M O C J I  O G R A N I C Z O N Y

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwartek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTeROWe BadaNIe WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, kÓRNIk
Tel. 0502 773 552

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

USŁUGI INSTALACYJNE  
WOD-KAN, C.O., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

EllMEDEllMED

STOMATOlOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

NAGRODA 1000 PlN
Za dostarczenie  

NIEZBITYCH dowodów
na osoby nielegalnie  

wywożące śmieci  
na terenach należących  

do gospodarstwa rolnego 
Żerniki Koninko

TEl. 0503 147 282

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479
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Wymusił pierwszeństwo 
28 stycznia o godz.17.00 na drodze krajowej 
nr 11, w miejscowości Gądki  kierujący samo-
chodem daewoo nie udzielił pierwszeństwa 
przejazdu i doprowadził do zderzenia z 
samochodem marki skoda. 
Do kolejnego przypadku wymuszenia pierw-
szeństwa doszło w dniu 2 lutego o godz.19.45 
na drodze nr 434. Mężczyzna kierujący 
fordem nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 
i doprowadził do zderzenia z innym fordem i 
peugeotem. Ranna została jedna osoba. 

Uderzył w samochód ciężarowy
W dniu 24 stycznia o godz. 6.20, w miejsco-
wości Gądki, kierowca samochodu ciężaro-
wego marki mercedes nieprawidłowo wycofy-
wał swój pojazd i uderzył w zaparkowany inny 
samochód ciężarowy. Kierowcom nic się nie 
stało. Uszkodzeniom uległy ciężarówki. 

Nie dostosował prędkości 
29 stycznia o godz. 7.05, na krajowej drodze 
nr 11 kierujący samochodem renault nie 
dostosował prędkości do warunków ruchu 
i zderzył się z samochodem marki kamaz. 
Kierowcy nie odnieśli poważnych obrażeń. 

Potrącił staruszkę i uciekł 
W dniu 30 stycznia o godz. 22.15 w miejsco-
wości Kórnik, na skrzyżowaniu ulic Parkowej 
i  Armii Krajowej kierowca nieokreślonego 
ciemnego samochodu  potrącił 86-letnią 
kobietę i zbiegł z miejsca zdarzenia. Kobieta 
po przewiezieniu do szpitala zmarła na skutek 
odniesionych obrażeń. 
Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu prowadzi dochodzenie w 
sprawie wypadku drogowego z dnia 21 stycz-
nia 2007 roku około godziny  0:15 zaistniałego 
w Kórniku na ulicy Szkolnej, gdzie niezidenty-
fikowany kierujący samochodem nieustalonej 
marki i nieznanych numerach rejestracyjnych 
potrącił na wyznaczonym przejściu dla pie-
szych młodego mężczyznę, a następnie nie 
udzielając pomocy poszkodowanemu oddalił 
się z miejsca wypadku. 
Uwaga! 
Świadków wyżej opisanych zdarzeń  prosi się 
o kontakt z SRD KMP w Poznaniu przy ulicy 
Mansfelda 8 pok. 7 osobiście, bądź telefonicz-
nie pod numerami 061 841 44 29 lub czynny 
całą dobę nr 061 841 44 11 lub .

Ugodził ostrym narzędziem
2 lutego w Kórniku młody mężczyzna ugodził 
ostrym narzędziem innego 27-letniego męż-
czyznę, który doznał ciężkich obrażeń ciała. 
Sprawca zdarzenia został już zatrzymany. 
Obecnie trwają czynności dochodzeniowe 
w opisywanej sprawie.   

Darmowe porady dla ofiar przestępstw
Prokuratura rejonowa w Środzie Wlkp. 
informuje, że z okazji obchodów Tygodnia 
Ofiar Przestępstw w okresie od 22 lutego do 
1 marca  2007r. w godzinach urzędowania 
na terenie Prokuratury ( ul. Daszyńskiego 
5, Środa Wlkp.) dyżurować będą proku-
ratorzy celem bezpłatnych porad dla ofiar 
przestępstw. 

Kradzieże 
W okresie od 22 stycznia do 5 lutego na tere-
nie gminy Kórnik miało miejsce 7 kradzieży, 
w tym 5 z włamaniem. 
• 24 stycznia mieszkaniec Kórnika powiadomił 
Komisariat Policji w Kórniku o włamaniu do 
samochodu, znajdującego się przy ul. Sta-
szica i kradzieży z niego wyposażenia. Straty 
oszacowano na łączną sumę 4000 zł. 
• W dniu 26 stycznia nieznany sprawca do-
konał kradzieży z terenu budowy przy trasie 
katowickiej w miejscowości Koninko agregatu 
prądotwórczego. Straty poniosła firma wyko-
nująca prace budowlane.
• 27 stycznia  kórniccy funkcjonariusze zostali 
powiadomieni o włamaniu do samochodów 
ciężarowych znajdujących się w Gądkach 
i kradzieży z nich radioodtwarzaczy oraz 
innych przedmiotów. Straty, jakie poniosła 
firma transportowa to 3000 zł. 
• W dniu 30 stycznia na ul. Błażejewskiej 
w Kórniku-Bninie ustaleni sprawcy włamali 
się do pomieszczeń gospodarczych, skąd 
dokonali kradzieży sprzętu wędkarskiego. 
Sprawa jest w toku.
• 1 lutego mieszkaniec Kamionek zgłosił, 
że nieznany sprawca włamał się do jego 
samochodu marki fiat cinquecento i ukradł 
radioodtwarzacz oraz inne przedmioty na 
łączną sumę 350 zł. Tego samego dnia 
w miejscowości Kamionki, sprawca, który 
włamał się do samochodu marki ford transit 
i „pożyczył” go w celu krótkotrwałego użycia, 
porzucił pojazd w pobliżu miejsca kradzieży.
• W dniu 2 lutego właścicielka firmy budowla-
nej zgłosiła kradzież elektronarzędzi z terenu 
budowy w miejscowości Koninko. Straty 
oszacowano na 4000 zł.
         Opracowanie: BM

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE 

Sprawdzali punkty handlowe 
19 stycznia na terenie gminy Kórnik 

funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z poli-
cjantami przeprowadzali akcję „Trzeźwość”. 
Kontrolowano miejsca, w których można kupić 
alkohol i te, w których się go spożywa. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na punkty handlowe 
zlokalizowane na terenie wsi. 

Zaparkowali nieprawidłowo 
W dniu 24 stycznia patrol SM interwenio-

wał w związku z nieprawidłowo zaparkowa-
nymi pojazdami – zablokowano wyjazd. W 
jednym z przypadków ukarano mandatem 
mieszkańca Kórnika. 

30 stycznia strażnicy miejscy ukarali man-
datem kierowcę pojazdu za parkowanie w 
miejscu zabronionym - zakaz zatrzymywania. 
Tego samego dnia interweniowali w związku 
z zablokowaniem pojazdu prawidłowo zapar-
kowanego. Sprawca zablokowania, którym był 
mieszkaniec gminy Zaniemyśl został ukarany 
mandatem. 

Interweniowali w konfliktach sąsiedzkich 
W okresie od 19 do 31 stycznia Straż 

Miejska w Kórniku interweniowała dwukrotnie 
w przypadkach konfliktów między sąsiadami. 

23 stycznia patrol podjął działania w 
sprawie sporu międzysąsiedzkiego na terenie 
Biernatek. Mieszkanka tej miejscowości po-
wiadomiła Straż Miejską o tym, że jej sąsiadka 
zaorała polną drogę, którą do tej pory zgłasza-
jąca wyjeżdżała ze swojej posesji. Drogi tej nie 
ma w żadnych planach geodezyjnych. Sprawę 
wyjaśniono w UM oraz ze stronami sporu. 

Po raz drugi strażnicy interweniowali 
31 stycznia, tym razem w sprawie konfliktu 
między sąsiadami o umieszczenie anteny 
telewizyjnej na ścianie budynku. 

Uczestniczyli w wizji lokalnej 
W dniu 24 stycznia SM uczestniczyła 

w wizji lokalnej na wyznaczonych terenach 
nieruchomości należących do pana Ludwika 
Nowackiego. W wizji brali udział także pracow-
nicy Urzędu Miejskiego. 

Zaopiekowali się bezpańskim psem
24 stycznia funkcjonariusze SM zaopieko-

wali się bezpańskim psem w Czmońcu. Zwie-
rzę  przewieziono następnie do schroniska. 

Zabezpieczali miejsce kolizji 
W dniu 29 stycznia patrol składający się ze 

strażników miejskich i policjantów zabezpie-
czał miejsce kolizji drogowej. Do kolizji doszło 
w miejscowości Skrzynki. 

Zostawił śmieci na przystanku 
30 stycznia strażnicy miejscy interwenio-

wali w miejscowości Skrzynki, gdzie nieznany 
sprawca pozostawił śmieci na przystanku 
autobusowym. 

Utrudnienia w ruchu 
31 stycznia strażnicy interweniowali wraz 

z pracownikiem UM w Kórniku na ulicy Cze-
reśniowej, gdzie wystąpiły duże utrudnienia 
w ruchu kołowym, które wynikały z budowy 
kanalizacji w Dziećmierowie. Sprawę szybko 
wyjaśniono, a inwestor zobowiązał się zapewnić 
wyjazd z opisywanej ulicy od innej strony. BM

STRAŻACY  
W AKCJI

Kórniccy strażacy brali udział w licznych 
akcjach:
  • 20 stycznia na ulicy Strzeleckiej w Kórni-
ku usuwali z posesji konary drzewa. 
• 20 stycznia zabezpieczali również miejsce 
wypadku w Dziećmierowie.
• 22 stycznia strażacy ściągali naderwaną 
rynnę na ulicy Zamkowej w Kórniku.
• 27 stycznia gasili pożar w jednym z budyn-
ków w Skrzynkach. Przyczyną pożaru było 
najprawdopodobniej zapalenie się sadz.
• 1 lutego gasili pożar domku na działkach 
rekreacyjnych w Szczytnikach.
• 1 lutego wypompowywali również wodę z 
drogi w Kamionkach.
• 2 lutego zabezpieczali miejsce wypadku 
na kórnickiej obwodnicy. Tego samego 
dnia udzielili pierwszej pomocy rannemu 
ugodzonemu nożem przed przyjazdem 
karetki. Do zdarzenia doszło na ulicy 20 
Października w Kórniku. 
• 3 lutego strażacy usunęli drzewo z jezdni 
na trasie Kórnik- Czmoń.

Opracowanie: Robert Wrzesiński 
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NApRAWA SpRZĘTU AGD 
WSZYSTKICh fIRM
pRAlKI * lODóWKI 

ZMYWARKI pRZEpŁYWOWE 
OGRZEWACZE WODY * lADY ChŁODNICZE 

WITRYNY
SZYbKO * TANIO * fAChOWO

tel. dom. (061) 893 94 99, tel. kom. 0507 160 878

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

	 	 	 			
USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ-KULAS

ul. 20 Października 93, 62-035 KÓRNIK
tel. 0609-848-998 /24h/

www.orlewicz.pl

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

R
EK

lA
M

Y

KANCELARIA
Finansowa

- prowadzenie wszystkich form 
księgowości

- prowadzenie kadr
- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów VAT dla rolników

oferuje swoje usługi

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

mgr Wojciech Różański, ul. Szarych Szeregów 27/7,  
88-100 Inowrocław,  

tel. 0604 357 246, e-mail: ultrawr@wp.pl

Oferta
Kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych,  

inteligentnych instalacji elektrycznych  
w budynkach mieszkalnych,  

instalacji telewizyjnych, telefonicznych,  
domofonowych, wideofonowych, odgromowych,  

systemów alarmowych, przeciwpożarowych,  
rozdzielni budowlanych, przyłączy elektroenergetycznych, 

pomiarów elektrycznych,  
systemów centralnego odkurzania
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Ilość edycji ogłoszenia20
07

* Poszukujemy pań do opieki nad dziećmi, praca w Kórniku 0511 999 000 061/661-11-64 www.dobraopieka.pl
* Przyjmę sprzedawcę do firmowego sklepu odzieżowego w Śremie. Aplikacje przesyłać: DANHEN, ul. Grunwaldzka 9, 63-100 Śrem
* Potrzebny nauczyciel j. angielskiego dla 12-letniego chłopca. Tel. 501 509 849
* Kupię działkę budowlaną lub ziemię rolniczą powyżej 2 ha na terenie Kórnika lub okolic. Tel. 604 954 597
* Zatrudnimy w charakterze sprzedawcy (praca w Kórniku). Tel. 516 811 368
* Tanio sprzedam drewno opałowe i kominkowe. Tel. 604 696 326
* Zatrudnię opiekunkę do 9-miesięcznej dziewczynki w Mościenicy k/Kórnika. Tel. 604 90 90 49
* Sprzedam mieszkanie 55m2 + garaż w Kórniku. Tel. 515 188 745
* Kupię dom wolnostojący w Kórniku lub okolicy. Tel. 604 954 597
* Kupię siedlisko, może być z gruntami rolnymi w Kórniku lub okolicy. Tel. 604 954 597
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofony, radia, skrzypce, starocie. Tel. 601 308 880
* Zatrudnię tynkarzy maszynowych - możliwość przyuczenia. Tel. 603 613 479
* Poszukuję mieszkania 2-pokojowego dla samotnej pani na wynajem lub za odstępne najlepiej w Kórniku lub Bninie. Tel. 606 80 60 10
* Potrzebna pani do pracy w sklepie na terenie Borówca. Tel. 504 218 110 lub 502 609 716
* Zatrudnię murarzy, malarzy, płytkarzy z okolic Kórnika do pracy w Polsce i za granicą. Tel. 600 952 369
* Sprzedam drewno opałowe liściaste i iglaste. Transport gratis Tel. 604 696 326
* Prace, zaliczenia, wypracowania (m. in. j. polski, filozofia, logika, historia) - zakres: studia, szkoła średnia. Tel. 605 371 359
* Język polski - korepetycje, prace. Tel. 0697 695 824
* Podejmę pracę - opieka nad dziećmi. Tel. 609 884 389
* Sprzedam Fiata 126 p rocznik 1990. Tel. 0603 309 324
* Oddam do adopcji małe pręgowane kociaki rasy europejskiej. Tel. 501 509 849
* Zaopiekuję się dzieckiem usiebie w domu. Bnin. Tel. 061 898 04 70 lub 506 505 469
* 64-letni rencista podejmie każdą pracę (palacz c.o., portier, pracownik gospodarczy). Tel. 061 817-17-76
* Wynajmę lokal na działalność gospodarczą bądź inną o pow. 32 m2 z mediami - Bnin. Tel. 061 817-17-76
* Przyjmę do pracy kierowcę kat C+E - transport krajowy. Tel. 602 691 777
* Prywatne przedszole przyjmie do pracy nauczycielkę lub studentkę. Tel. 0669 015 131
* Sprzedam wózek dziecięcy dwufunkcyjny INGLESINA cena 100 zł, fotelik dziecięcy MAXI COSI - cena 50 zł. Tel. 0605 723 693
* Przyjmę pracownika do kwiaciarni z doświadczeniem. Praca Środa Wlkp. Tel. 509 562 668
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tel. (61) 8171 127
a

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:

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

Future 
Fabryka Mebli sp. z o.o.

ŁĘKNO 8A, 63-020 ZANIEMYŚL
zatrudni:

Future 
Fabryka Mebli sp. z o.o.

TAPICERÓW
Oraz poszukuje samochody ciężarowe 
do transportu mebli na terenie Polski

(płatne gotówką po wykonaniu usługi)

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

Tel. 781 197 152Tel. 781 197 152

Oferty prosimy składać osobiście  
pod podany wyżej adresCENTRUM KREDYTOWE „AGI”

11  RÓŻNYCH BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

PIERWSZY KREDYT GOTÓWKOWY NA OŚWIADCZENIE  
Z ZABEZPIECZENIEM-POJAZD

DLA  UMÓW O PRACE, DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ,  
EMERYTÓW, RENCISTÓW, ROLNIKÓW

KREDYTY SAMOCHODOWE, GOTÓWKOWE,  
KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE

PROMOCJA – PROCEDURA UPROSZCZONA NA WSZYSTKIE 
PRODUKTY  DO KOŃCA  STYCZNIA

ZAPRASZAMY W GODZINACH OD 8.30- 17.30
ŚRODA WLKP. OŚRODEK KULTURY TEL. 061-285-67-67 

606-103-637
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INTegRAcJA w RADZewIe
13.01.2007W Szkol e Podstawowej w 

Radzewie odbył się VI Integracyjny Turniej 
w Piłce Siatkowej Amatorów. Dlaczego VI 
skoro w Radzewie drużyny 
spotkały się dopiero po raz 
trzeci? Otóż w Radzewie  
zespoły  spotykają się co 
dwa lata, a co dwa lata w 
Zielonej Górze.

Tradycyjnie na turnieju 
stawili się zawodnicy STAR-
TU Zielona Góra, oraz 

trzy drużyny z Kórnickiej 
Ligi Siatkarskiej Amatorów: 
ZHP Kórnik, KS KTOŚ, AMA-
TORZY Borowiec.

Turniej rozgrywany był 
systemem “każdy z każdym” 
do dwóch wygranych setów. 
Mecze jak zwykle były bar-
dzo zacięte, o czym świadczy fakt, że  3 na 
6 spotkań rozstrzygniętych zostało dopiero 
w trzecim dodatkowym secie.

W pierwszym meczu spotkali się 
zawodnicy STARTU Zielona Góra i Mi-
strzowie KLSA ZHP Kórnik i od razu mecz 
obfitował w siatkarskie emocje, ataki z 
krótkiej, efektowne bloki i wspaniała gra w 
polu. I tak było w większości pojedynków. 

Ostatecznie swoją wyższość udowodnili 
zawodnicy z ZHP wygrywając wszystkie 
swoje mecze mimo, że w każdym spot-
kaniu oddali przeciwnikom po jednym 
secie.

Ostateczna kolejność drużyn w tym 
turnieju to:

   1. ZHP Kórnik
   2. START Zielona Góra
   3. KS KTOŚ
   4. AMATORZY  Borowiec

Ponadto rozegrano dwa turnieje towa-
rzyszące: w strzelaniu z wiatrówki i rzucie 

lotką. W turnieju strzeleckim w kategorii 
kobiet zwyciężyły 1. Beata Dobrzyńska, 
2. Małgorzata Krawczyk, 3. Kinga Wencel,  
a kategorii mężczyzn kolejne miejsca zajęli: 
1. Stanisław Duszczak, 2. Marek Serwat-

kiewicz, 3. Jerzy Lechne-
rowski.

W rzucie lotką w kategorii 
kobiecej pierwsze trzy miej-
sca zajęły: Kinga Wencel, 
Beata Dobrzyńska, Klaudia 
Nowak, a w kategorii męż-
czyzn Paweł Kiersztyn, Ma-
rek Serwatkiewicz, Mateusz 
Arim.

Wszyscy uczestnicy tur-
nieju oraz goście i kibice 
zostali poczęstowani gro-
chówką ufundowaną przez 
drużynę ZHP. Puchary oraz 
medale ufundował Burmistrz 
Kórnika Jerzy Lechnerowski. 

Napoje oraz koszulki ufundował Jacek 
Bierła. Drobne upominki dla wszystkich 
uczestników turnieju ufundował Paweł 
Krawczyk. Wypada Również podzięko-
wać dyrektorowi Szkoły Podstawowej   
w Radzewie p. Markowi Serwatkiewiczowi, 
który nieodpłatnie udostępnił salę gimna-
styczną, oraz pracownikom szkoły, którzy 
poświęcili swój czas aby turniej przebiegł 
sprawnie.  Paweł Krawczyk

wędkarze podsumowali 
ubiegły rok

Coroczne spotkanie sprawozdawcze 
członków Koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Kórniku odbyło się 4 lutego w sali 
Domu Strażaka w Kórniku. 

Prezes Koła – Mirosław Grewling po-
witał przybyłych gości, wśród których byli: 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, kierownik 
Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
UM – Antoni Kalisz, prezes Koła PZW z 
Środy Wlkp., członek Zarządu Okręgu PZW 
- Ryszard Waligóra, prezes Gospodarstwa 
Rybackiego Miłosław – Mariusz Śliwiński, 
gospodarz tego gospodarstwa – Robert 
Piechowiak.

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych 
wędkarzy. Prezes Mirosław Grewlnig przed-
stawił sprawozdanie z działalności Koła w 
2006 roku. Koło liczy obecnie 296 członków. 
Uczestników jest 24, w tym 5 kobiet. Jest to 
jeszcze spadek, lecz już bardzo mały w sto-
sunku do roku 2006. Mirosław Grewling wyraził 
przekonanie, iż przybywać będzie wędkarzy ze 
względu na duży prestiż ochrony środowiska i 
nasilania się kontroli przez Państwową Straż 
Rybacką. Uznał, że rok 2006 był bardzo udany 
i stwierdził, iż  rok 2007 na pewno nie będzie 
gorszy. W tym roku wędkarze będą obchodzić 
60-lecie Koła. Mirosław Grewling poprosił 
wszystkich chętnych do współpracy i sponso-
ringu w przygotowaniu obchodów jubileuszu. 
Zapewnił, że Koło postara się nawiązać lepszy 
kontakt z gospodarzami wód na swoim terenie 
i współpracować z nimi w zwalczaniu kłusowni-
ctwa i utrzymaniu porządku nad wodą. 

W zimie 2006, w porozumieniu z Urzędem 
Miasta, Instytutem Dendrologii i Gospodar-

stwem Rybackim, wędkarze wycięli gałęzie, 
tworząc stanowiska wędkarskie od strony 
OSiR-u. 

Swoje sprawozdanie przedstawił wice-
prezes ds. sportowych – Marcin Jarzyna. O 
działalności Klubu Spinningowego „Kotwica 
Kórnik” poinformował jego prezes – Roman 
Mytko. Klub ten zorganizował 8 zawodów z 
cyklu „Grand Prix” . W Grand Prix Okręgu 
klub „Kotwica – Kórnik” zwyciężył drugi raz z 
rzędu. W Mistrzostwach Polski klub „Kotwica” 
zajął VII miejsce. 

Zebrani wysłuchali też sprawozdań prze-
wodniczących: Sądu Koleżeńskiego – Marka 
Wójkiewicza i Komisji Rewizyjnej – Ireneusza 
Ciszaka.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski podzięko-
wał członkom Koła za to, że promują gminę 
Kórnik. Poinformował o planach stworzenia 
promenady. Powiedział o działaniach służą-
cych polepszeniu czystości wody w jeziorach 
oraz o tym, że w latach 2008-2013 będzie 
kanalizowanych 13 miejscowości w gminie, 
co spowoduje dalsze polepszenie jakości 
wody.  

Członek Zarządu Okręgu PZW - Ryszard 
Waligóra przekazał szereg informacji. Obec-
nie rośnie już frekwencja w kołach. W 2006 
roku w okręgu było prawie 30 tys. wędkarzy, 
niestety, o 2 % mniej niż w 2005 . W okręgu 
jest 21 klubów. Dysponuje on ok. 6 tys. ha 
dzierżawionych wód. 

Wędkarze podczas dyskusji poruszyli 
problem uniemożliwiania przejścia wzdłuż 
wód, co jest niegodne z prawem wodnym. 
Antoni Kalisz omawiając tę kwestię zaapelo-
wał do wędkarzy, aby uczestniczyli w oględzi-
nach takich miejsc, bo właśnie w ten sposób 
szybciej będzie można kierować sprawy do 
odpowiednich służb. 

Prezes Gospodarstwa Rybackiego Miło-
sław – Mariusz Śliwiński wspomniał m.in. jak 
trudno jest walczyć z osobami utrudniającymi 
przejście i dostęp do wody. Wędkarze zwrócili 
się do niego z prośbą o udostępnienie Jeziora 
Skrzynki Duże do wędkowania. 

Podczas zebrania sprawozdawczego 
udzielono absolutorium Zarządowi Koła oraz 
przyjęto plan pracy na 2007 rok. 

Miłym akcentem było wręczenie nagród 
najlepszym wędkarzom. W klasyfikacji Grand 
Prix 2006 – seniorzy I miejsce zajął Janusz 
Miszczyk, II – Zbigniew Karaś, III - Mirosław 
Grewling. Janusz Miszczyk został też najw-
szechstronniejszym wędkarzem 2006 roku. 
Otrzymał również odznakę „Za zasługi dla 
Wędkarstwa Wielkopolskiego”.  

W klasyfikacji Grand Prix 2006 - juniorzy 
starsi pierwszy był Krzysztof Smoliński, drugi 
Mateusz Słomiński, a trzeci Przemysław 
Graczykowski. 

W klasyfikacji Grand Prix 2006 - juniorzy 
młodsi zwyciężył Damian Żak, drugi był Ro-
bert Zięta, trzeci Przemysław Fogt.

W klasyfikacji Grand Prix 2006 – kobiety 
na I miejscu uplasowała się Ludmiła Micha-
łowska.

Największą rybę – szczupaka o wadze 
1,220 kg, podczas zawodów złowił Roman 
Łasiński.

Leszek Stachowak został uhonorowany 
odznaką „Za Zasługi dla Wędkarstwa Wiel-
kopolskiego”.

Wyróżniono także najlepszych zawodni-
ków z Klubu Spiningowego „Kotwica Kórnik”. 
W zawodach spinningowych najlepszym se-
niorem został Krzysztof Szczepaniak. Wśród 
juniorów zwyciężył Jerzy Olejniczak, drugi był 
Paweł Boiński, a trzeci Janusz Miszczyk.

Robert Wrzesiński
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kOlARskIe PODsuMOwANIA

Jak co roku kolarze kórnickiej „Jedynki-
Limaro” podsumowali bogaty w sukcesy 
sezon. Gośćmi działaczy i zawodników byli 
przewodnicząca komisji Sportu Powiatu 
Poznańskiego Grażyna Głowacka, Prezes 
Wielkopolskiego Związku Kolarskiego 
Lucjusz Wasielewski, burmistrz Jerzy Lech-
nerowski, radni oraz związani ze sportem 
goście i osoby zasłużone dla klubu. W miłej 
atmosferze uhonorowano wszystkich, któ-
rzy przyczynili się do sukcesu kórnickiego 
kolarstwa. Obok pucharów dla zawodni-
ków i działaczy niespodzianką był prezent 
dla burmistrza ufundowany przez byłych 
kolarzy Andrzeja Kaczmarka, Kazimierza 
Gogolewskiego i obecnego przedstawi-
ciela firmy Shimano na Polskę Ryszarda 
Pawlaka. Jerzy Lechnerowski dostał rower, 
który mam mu służyć podczas uczestnictwa  
w imprezach turystycznych i sportowych na 
terenie gminy i nie tylko.

sPRAwOZDANIe Z DZIAłAlNO-
ŚcI sekcJI kOlARskIeJ

uks „JeDYNkA-lIMARO” kÓRNIk 
w seZONIe 2006

Zawodnicy sekcji kolarskiej w sezonie 
2006 zdobyli łącznie dwanaście medali 
Mistrzostw Polski, oraz jedenaście me-
dali Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików. W klubie szkolonych było 23 
zawodników, z cze-
go aż 16 zdobywało 
punkty do rywalizacji 
dzieci i młodzieży, w 
tym cztery dziewczyny. 
W 2006 roku w ry-
walizacji tej zajęliśmy 
trzecie miejsce w Wiel-
kopolsce z dorobkiem 
142,5 pkt. Od kilku 
sezonów UKS Jedyn-
ka jest najlepszym ko-
larskim Uczniowskim 
Klubem Sportowym 
zdobywając najwięcej 
punktów zaliczanych 
do rywalizacji Dzieci 
i Młodzieży. W 2006 
roku czterech naszych 
zawodników zakwali-
fikowało się do Kadry 
Narodowej na Mistrzo-
stwa Świata i Europy 
(Robert Małyszek, Tomasz Domagała, 
Piotr Antkowiak oraz Bartosz Rajkow-
ski). Kadra szkoleniowa naszej sekcji to 
byli reprezentanci Polski w kolarstwie, 
Robert Taciak, Jan Antkowiak i Tadeusz 
Korzeniewski, oraz pomagający instruk-
torzy Przemysław i Mateusz Taciak. 
Warto również dodać, że z roku na rok 
dokształcamy naszą kadrę szkoleniową, 
starając się tym samym podnosić poziom 
szkolenia w klubie. W 2006 roku pozyska-
liśmy kolejnego instruktora kolarstwa. Po 
zaliczeniu egzaminów w PZKol został nim 
Przemysław Taciak.

         Zawodnicy UKS Jedynka, startowali 

w 2006r. łącznie w ponad osiemdziesięciu 
imprezach w całym kraju. Do największych 
sukcesów można zaliczyć zwycięstwo 
etapowe i drugie miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej podczas Pucharu Świata juniorów 
w Łasku Tomasz Domagały, tytuł Mistrza 
Polski Moniki Adamskiej, w przełaju oraz 
Mistrzostwo Polski w kolarstwie szosowym 
Roberta Małyszka. (Podczas rozegranych 
Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajo-
wym, nasi zawodnicy zdobyli drużynowe 
Mistrzostwo Polski, natomiast szkoły do 
których uczęszczają zajęły kolejno, Tech-
nikum Ekonomiczne w Śremie pierwsze a 
Gimnazjum w Kórniku drugie miejsce).  

Warto dodać również, że nasi wycho-
wankowie, którzy skończyli wiek juniora, 
dalej się rozwijają. Zmienili barwy klubowe 
i odnoszą teraz dalsze sukcesy w kategorii 
seniorów. 

Mateusz Taciak jest obecnie vice Mi-
strzem Polski na szosie. Od sześciu lat 
jest członkiem Kadry Narodowej i co roku 
co najmniej raz reprezentuje nasz kraj w 
Mistrzostwach Świata lub Europy. W 2006 
roku brał udział w obydwu z tych imprez a 
w Mistrzostwach Świata do lat 23 w Austria-
ckim Salzburgu zajął 24m.  

      Inny były reprezentant UKS Jedynki 
Tomasz Schmidt, w roku 2005 był Mistrzem 
Europy w Sprincie Olimpijskim seniorów, 
a w ub. sezonie wraz z dwójką kolegów z 
reprezentacji Łukaszem Kwiatkowskim i 
Damianem Zielińskim zdobył w klasyfikacji 

generalnej Sprintu Drużynowego Puchar 
Świata.

Ponadto sekcja kolarska UKS „Jedyn-
ka” zorganizowała w 2006 r. na terenie 
Kórnika trzy imprezy Ogólnopolskie, tj. 
VI Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwie 
przełajowym, IX wyścig o Puchar Burmi-
strza w kolarstwie górskim, IX kryterium 
uliczne o Puchar Burmistrza, który był 
zarazem I Memoriałem znanego trenera 
Franciszka Przecinkowskiego, oraz dwa 
(27 i 28 z kolei) Wielkie Festyny Rowerowe 
dla Dzieci. Łącznie podczas tych imprez 
udział wzięło blisko 500 uczestników.  
                 Robert Taciak

NAJwAŻNIeJsZe OsIĄgNIĘcIA 
kOlARZY

UKS „JEDYNKA-LIMARO” KÓRNIK  
w sezonie 2006

NATAlIA  PIASECKA
- Srebrny medal w Mistrzostwach Polski  w kolar-

stwie przełajowym. 
- 7 miejsce w Mistrzostwach Polski w jeździe 

parami.
- 1 miejsce w przełajowym Pucharze Polski. 
- 3 miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w kolar-

stwie przełajowym 
- 6 miejsce podczas torowych Mistrzostw Polski 

w wyścigu punktowym 
- Mistrzyni Wielkopolski w kolarstwie przełajo-

wym. – junior
MONIKA  ADAMSKA 

- Mistrzyni Polski w kolarstwie przełajowym. 
- Mistrzyni Polski LZS w kolarstwie przełajo-

wym.
- 7 miejsce w Mistrzostwach Polski w wyścigu 

parami na czas.
- 1 miejsce w Finale przełajowego Pucharu 

Polski
MAGDALENA  WÓJKIEWICZ

- Mistrzyni Wielkopolski w kolarstwie przełajowym. 
– junior mł.

- 1 miejsce w Przełajowym Pucharze Polski.
- 5 miejsce w Mistrzostwach Polski w kolarstwie 

przełajowym.
- 3 miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w kolar-

stwie przełajowym
- 4 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-

dzieży na torze w sprincie.
- 4 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-

dzieży na torze na 500 m.             
- 6 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-

dzieży na torze-wyścig punktowy.
- Mistrzyni Polski w kolarstwie przełajowym w 

2007
- Mistrzyni Polski LZS w kolarstwie przełajowym 

w 2007
- Zwycięstwo w Finale przełajowego Pucharu 

Polski 
ROBERT  MAŁYSZEK 

- 3 miejsce podczas Mi-
strzostw Polski na torze w  
sprincie Olimpijskim.

- 3 miejsce podczas 
w przełajowym Pucharze 
Polski.  

- 3 miejsce podczas prze-
łajowych Mistrzostw Polski.

- Zwycięstwo w Pucha-
rze Polski w kolarstwie prze-
łajowym.

- członek Kadry Naro-
dowej juniorów na szosie i 
w przełaju.

- Mistrz Polski w kolar-
stwie szosowym 2006

- uczestnik Mistrzostw 
Europy w kolarstwie szo-
sowym 

- 3 miejsce w klasyfikacji 
generalnej Pucharu Polski 
na szosie

W 2007R.  Staż we Fran-
cuskiej grupie VELO CLUB 
BRESSAN 

ŁUKASZ  KUCHTA 
- Zdobywca Pucharu 

Polski juniorów na torze
- 3 miejsce w Mistrzo-

stwach Polski na torze w 
sprincie Olimpijskim.

- 3 miejsce w Mistrzostwach Polski na torze w 
wyścigu Keirin.  

- 4 m w Mistrzostwach polski juniorów na 
1000m

- 6 m w Mistrzostwach polski juniorów w sprin-
cie

- Członek Kadry Narodowej Juniorów w kolarstwie 
torowym.

TOMASZ  DOMAGAŁA 
- Uczestnik Mistrzostw Świata w przełaju.     . 
- 3 miejsce w  Mistrzostwach Polski na szosie.
- 5 miejsce w Mistrzostwach Polski na torze w 

wyścigu punktowym. 
- 3 miejsce Mistrz Polski w Sprincie Olimpijskim. 
- Brązowy Medalista mistrzostw Polski na szosie 

2006
- 2 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu 

Świata juniorów w Łasku
- Zwycięstwo etapowe podczas Pucharu Świata 

juniorów w Łasku
- 2 miejsce w Klasyfikacji Generalnej Pro Ligi
- 2 miejsce w Klasyfikacji Generalnej Pucharu 

(dokończenie na następnej stronie)
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(dokończenie z poprzedniej strony) 
Polski na szosie
- Członek Kadry Narodowej juniorów na szosie 

i w przełaju
DOMINIK  ŚWITALSKI

- 7 miejsce w Mistrzostwach Polski w wyścigu 
drużynowym na torze.

- 10 miejsce w Mistrzostwach Polski na torze 
w Sprincie. 

- 9 miejsce w Mistrzostwach Polski na torze w 
sprincie Olimpijskim

PIOTR  ANTKOWIAK 
- 4 m w Pucharze Polski w kolarstwie przeła-

jowym. 
- Uczestnik Mistrzostw Świata w przełaju.
- 9 miejsce w Mistrzostwach Polski na torze w 

sprincie Olimpijskim
PAWEŁ  ANTKOWIAK

- 9 miejsce w Mistrzostwach Polski na torze w 
sprincie Olimpijskim

BARTOSZ  RAJKOWSKI
- 5 m w przełajowych Mistrzostwach Polski.
- 4 m podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-

ży na torze w wyścigu Medison.
- 3 m w przełajowym Pucharze Polski.
- 3 m w torowym Pucharze Polski-
- 6 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-

dzieży na torze - wyścig punktowy.
MICHAŁ  KOŚCIUSZKO

- 4 m podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży na torze w wyścigu Medison.

KACPER  RAJKOWSKI  
- 2 m podczas przełajowych Mistrzostwach 

Polski.
-  Mistrz Polski LZS w kolarstwie przełajowym.
- 1 m w finale przełajowego Pucharu Polski.
- 2 m w Mistrzostwach Makroregionu na szosie 

na czas.
- 3 m w Mistrzostwach Makroregionu na torze  

w wyścigu drużynowym.
- 1 m w Mistrzostwach Makroregionu w wyścigu 

parami.
- 4 m w Mistrzostwach Makroregionu torze  

w wyścigu na 2000m.
- 2 m w wyścigu Nadziei Olimpijskich na torze 

na 2km
- 4 m w wyścigu Nadziei Olimpijskich w Sprincie 

Drużynowym.
- 1 m w Mistrzostwach Makroregionu ma torze  

w wyścigu punktowym.
- 2 m w Mistrzostwach Makroregionu ma torze  

w wyścigu australijskim
- 3 m w Mistrzostwach Makroregionu na torze  

w wyścigu na 500 m.
ADAM PIASECKI

- 1 m w Mistrzostwach Makroregionu w wyścigu 
parami.

- 1 m w Mistrzostwach Makroregionu w wyścigu 
indywidualnym na czas.

- 1 m w Mistrzostwach Makroregionu ma torze  
w wyścigu australijskim.

- 2 m w Mistrzostwach Makroregionu ma torze  
w wyścigu punktowym.

- 3 m w Mistrzostwach Makroregionu na torze  
w wyścigu na 2000 m.

- 3 m w Mistrzostwach Makroregionu na torze  
w wyścigu drużynowym.

PRZEMYSŁAW DURAJ
- 5 m w Mistrzostwach Makroregionu w wyścigu 

parami.
- 4 m w wyścigu Nadziei Olimpijskich w Sprincie 

Drużynowym.
- 2 m w Mistrzostwach Makroregionu na torze  

w wyścigu na 500 m.
- 3 m w Mistrzostwach Makroregionu na torze  

w wyścigu drużynowym.
DANIEl  ADAMSKI

- 3 m w Mistrzostwach Makroregionu na torze  
w wyścigu drużynowym.

- 5 m w Mistrzostwach Makroregionu w wyścigu 
parami.

- 4 m w wyścigu Nadziei Olimpijskich w Sprincie 
Drużynowym.

- 5 m w Mistrzostwach Makroregionu ma torze w 
wyścigu australijskim

TADEUSZ KORZENIEWSKI
- Zdobywca Pucharu Polski w kolarstwie przeła-

jowym w kat. Elita
- 5 m w Mistrzostwach Polski w przełaju  

PAUlA DUTKIEWICZ
- 7 m w Mistrzostwach Makroregionu w wyścigu 

ze startu wspólnego.
- 6 m w Mistrzostwach Makroregionu w wyścigu 

indywidualnym na czas.
- 6 m w wyścigu Nadziei Olimpijskich na torze 

na 200m. 
- 4 m w Mistrzostwach Makroregionu na torze  

w wyścigu na 200 m.
◙

FeRIe NA sPORTOwO
Tradycją ferii zimowych w Gimna-

zjum w Robakowie jest turniej piłkarski, 
odbywający się na tamtejszej sali gim-
nastycznej. W tym roku to już VI edycja. 
Do turnieju piłki halowej zgłosiło się 11 
drużyn (5 ze szkół podstawowych i 6 z 
gimnazjów).

W szkołach podstawowych grano 
systemem „każdy z każdym”. Bezapela-
cyjnym zwycięzcą została ekipa SNOW 
KIDS z Radzewa, która wygrała wszyst-
kie swoje mecze. Kolejne miejsca zajęły 
drużyny: II miejsce - LWY Radzewo, III 
miejsce- WARTA Radzewo, IV miejsce- 
FC Kamionki, V miejsce - KOTWICA 
Kórnik. Królem strzelców tej grupy wie-
kowej został Mateusz Wójkiewicz , który 
zdobył 20 goli i wraz z Filipem Siejakiem 
i Jarosławem Stachowiakiem tworzyli 
zwycięską drużynę.

W gimnazjach utworzono dwie grupy, 
gdzie drużyny walczyły „każda z każdym”, 

a zwycięzcy grup walczyli w finale. Spot-
kały się tam ekipy OGAME z Robakowa 
i WKS Szczytniki. Lepsi okazali się ci 
pierwsi, bowiem wygrali wysoko 5 – 0. 
Najlepszą drużynę tworzyli Marcin Jach-
nik, Tomasz Tymowicz i Michał Chojna, 
który też został królem strzelców zdoby-
wając 19 goli. Pozostałe miejsca zajęli: 
III miejsce- FC KLAMOTKI, iv miejsce- 
FELUŚ TEAM, V miejsce - REAL WIEŚ, 
VI miejsce - GĄDKI CITI.

Nad sprawnym przebiegiem imprezy 
czuwali nauczyciele w-f -u Marcin Stani-
kowski i Paweł Pawlaczyk oraz opieku-
nowie poszczególnych grup. Zwycięskim 
drużynom wręczono puchary ufundowane 
przez Pana Burmistrza Jerzego Lechne-
rowskiego oraz na każdego czekało coś 
słodkiego ufundowanego przez Panią 
Dyrektor Bożenę Czerniak i OPS W 
Kórniku.

     Wszystkich chętnych zapraszamy 
na turniej już za rok.

 PP

wierni fani Adama Małysza
Już po raz kolejny kibice z naszej gmi-

ny wybrali się na zawody Pucharu Świata 
w skokach narciarskich. Tym razem do 
zimowej stolicy Polski, Zakopanego. Teraz 

byliśmy bardziej widoczni, gdyż Urząd 
Miejski w Kórniku (dzięki staraniom pana 
sekretarza Leszka Książka, za co bardzo 
dziękujemy) ufundował nam potężny trans-
parent promujący Naszą Gminę w Polsce  
i na całym Świecie. Fani 

Rada Rodziców przy SP nr 1 im. Tytusa Działyńskiego  w Kórniku
Serdecznie dziękuje Sponsorom za pomoc w zorganizowaniu 
Zabawy Karnawałowej, a zarazem przeprasza, że nie zostali 

wymienieni w podziękowaniu zamieszczonym w „Kórniczaninie” 
wydanym w dniu 12 stycznia 2007r.

p. Monika Kasprzyk
Pracownia Złotniczo- Konserwatorska k. Buszkiewicz

Studio „EDEN”
Firma Handlowa 4,50 R. Nojman

Przewodniczący Rady Rodziców 
Maciej Małecki
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WYBIERAMY PARAPET

Parapet to ważny element wykoń-
czenia okna. Coraz częściej funkcjonuje 
również jako element dekoracji wnętrza, 
więc warto zadbać, aby był estetyczny i 
pięknie wykonany.

Parapety zewnętrzne muszą być wyko-
nane z materiałów odpornych na warunki 
atmosferyczne – opady, zmiany temperatur 
i nasłonecznienie. Najpopularniejszym 
materiałem na parapety zewnętrzne jest 
twarde pvc. Prawidłowo zamontowany 
parapet chroni przed stratami ciepła oraz 
uszkodzeniem ściany przez wodę i wilgoć. 

We właściwym odprowadzaniu wody po-
maga wyprofilowanie krawędzi zewnętrz-
nej. Parapety zewnętrzne dostępne są w 
kolorach biały i brązowy.

Najpopularniejsze parapety wewnętrzne 
produkowane są z twardego pvc, co znacznie 
zwiększa trwałość produktu. W przypadku 

parapetu wewnętrznego najważniejsze jest 
jego stabilne zamocowanie. Należy również 
pamiętać, że pod oknem znajdują się grzejni-
ki, więc parapet nie może być zamontowany 
zbyt nisko. Optymalny odstęp to 15 cm po-
wyżej źródła ciepła.

W przypadku wewnętrznych parapetów 
kolorystyka i wzornictwo jest znacznie bar-
dziej bogate. Znajdziemy parapety pokryte 
fornirem, melaminą lub gładką folią pvc. 
Większość parapetów dostępna jest w kilku 
wersjach imitujących drewno – sosna, buk, 
dąb, mahoń. Mamy również do wyboru wer-
sję marmurową, granitową, i barwną calattę. 
Wymiary parapetów mają szerokość od 15 
do 40-60 cm, długość nawet do 6 metrów. 
Wszystkie wersje parapetów dostępne są 
między innymi w Składach budowlanych 
VOX w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 
216 oraz przy ulicy Św. Michała 100. Seg

OSTATNI ELEMENT PODŁOGI

Kiedy już zdecydowaliśmy, jaką podło-
gę położymy w naszym domu, czeka nas 
jeszcze jedna decyzja. Przed nami wybór 
i późniejszy montaż listew przypodłogo-
wych.  Gama dostępnych na rynku pro-
duktów jest duża, większość producentów 
uważnie śledzi i dostosowuje wzornictwo 
do trendów obowiązujących na rynku pod-
łóg. Wybór listwy to w tym wypadku wy-
łącznie kwestia gustu i funkcjonalności. 

Listwami przypodłogowymi wykańcza się 
podłogi laminowane, drewniane, wykładziny 
podłogowe i płytki ceramiczne. Nie jest to 
jedynie element dekoracyjny - listwy zabezpie-
czają przed zabrudzeniem szczeliny powsta-
jące pomiędzy ścianą a krawędzią podłogi. 
Skutecznie także chronią narożniki. Są do-
skonałym elementem maskującym przewody, 
eliminując z krajobrazu naszego mieszkania 
plątaninę kabli. Dzięki możliwości zastosowa-
nia oklein zyskujemy bardzo szeroką gamę 
kolorystyczną. Wyboru możemy dokonywać 
pomiędzy listwami wykonanymi z drewna, 
pvc lub MDF. Najbardziej odporny na wilgoć 
będzie pvc, jest to materiał odpowiedni do 
zastosowania w pomieszczeniach, w których 
podłoga narażona jest na częste działanie 

wody. Drewno, jeśli jest odpowiednio zaimpre-
gnowane, wykazuje pewną odporność na wil-
goć. W zależności od zastosowanego gatunku 
drewna może być to rozwiązanie tanie bądź 
dość kosztowne. Wadą drewna jest również 
jego niska elastyczność. Najmniej odporne na 
wilgoć będą listwy wykonane z MDF. Będzie 
to jednak rozwiązanie najtańsze.

Listwy można zamocować na kilka sposo-
bów. Mocuje się je na zaczepy, profile plastiko-
we, można je również przybić lub przykręcić. 
Istnieje również możliwość przyklejenia do 
podłoża, jeśli mamy do czynienia z równą 
powierzchnią. Pamiętać należy, by listwy 
instalować razem z podłogą. Odstąpienie od 
tej zasady może skutkować odkształceniami 
podłogi wywołanymi wilgocią. Styk listwy 
z powierzchnią ściany można dodatkowo 
uszczelnić akrylem. W celu uszczelnienia sty-
ku zamontowanej listwy z podłogą należy użyć 
kitu do parkietu. W doborze listwy pomogą 
konsultanci ze Składów budowlanych VOX 
w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216 
oraz przy ulicy Św. Michała 100.  Dar 

KlUCZOWE DODATKI

Dobrze dobrane drzwi to podstawa 
bezpieczeństwa oraz wyznacznik aranżacji 
wnętrza. Jednak drzwi to nie tylko ościeżni-
ca i skrzydło drzwiowe. W poradniku zatem 
kilka porad dotyczących zawiasów i klamek 
- czyli tego, co wydaje się niewielkim dodat-
kiem, a przecież nie może ich zabraknąć. 

Klamki mogą mieć wzornictwo nowoczes-
ne - wykonane z tworzyw sztucznych, a także 
tradycyjne - mosiężne, choćby o bardzo nie-
typowych kształtach, a na specjalne życzenie 
nawet powlekane dwudziestoczterokarato-
wym złotem. Przy wyborze jednak należy 
zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję. 
Dobre klamki wyposażone są w sprężyny 
po obu stronach, dzięki czemu “nie opadają” 
w miarę użytkowania, chroniąc tym samym 
zamek - radzą konsultanci ze Składów 
budowlanych VOX - Do wyboru będziemy 
mieli klamki z rozetkami bądź szyldem. Jedna 
rozetka będzie przykrywała okolice miejsca, 
w którym instalowana jest klamka, druga zaś  
miejsce tuż przy dziurce od klucza. Szyld, 
jeśli na niego się zdecydujemy, będzie jeden 
z każdej strony ,przykrywając oba otwory, 

zarówno klamki jak i zamka. 
Większość drzwi zawieszanych jest na 

dwóch zawiasach. W niektórych jest jeszcze 
trzeci pośrodku. Skrzydło drzwi zewnętrznych 
należy zawsze mocować na co najmniej trzech 
zawiasach, dopasowanych do ich wymiarów i 
masy.  Bez trudu kupimy takie zawiasy, które 
pozwolą na korygowanie zawieszenia skrzyd-
ła względem ościeżnicy - radzą konsultanci 
ze Składów budowlanych VOX - Znajdziemy 
również takie, które nigdy nie będą skrzypieć. 
Stosując specjalne zawiasy, można tradycyj-
ne skrzydła zamontować jako wahadłowe. 

W drzwiach wahadłowych obrót skrzydła 
względem osi pionowej, przechodzącej przez 
boczną krawędź, jest możliwy w obie strony. 
Takie drzwi będą zamykać się samoczynnie. 
Zawiasy najczęściej są mosiężne; mogą być 
polerowane albo lakierowane. W przypadku 
wyboru zawiasów należy kierować się wa-
lorami użytkowymi. Jeśli ich widok będzie 
nam bardzo przeszkadzał, możemy wybrać 
takie drzwi, w których zawiasy będą osłonięte 
specjalną listwą. Jednak nic tak nie zepsuje 
efektu całości, jak źle dobrany i do tego skrzy-
piący zawias. Ogromny wybór dodatków 
w postaci klamek i szyldów dostępny w 
Składach budowlanych VOX w Poznaniu 
przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy 
Św. Michała 100. Seg

Fot. Składy budowlane VOX

Fot. Składy budowlane VOX Fot. Składy budowlane VOX
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	 	 	TELEfONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 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, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
straż Miejska
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe kOMBUs
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 1/2007:  
„W TOWARZYSTWIE SEKRETÓW NIE MA”.  

Nagrodę książkową otrzyma p. Wojciech Świejkowski z Kórnika.  
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą. 

Następny numer Kórniczanina ukaże się
23-go lutego 2007 r.  

Materiały prosimy dostarczać do 16-go lutego 2007 r.
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Poziomo: 1) szefowała tegorocznemu 
kórnickiemu sztabowi Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, 7) wieś w północno-
zachodniej części gminy Kórnik, 8) świateł-
ko noszone w kieszeni, 9) odkryta, płaska 
część budynku, 12) przyrząd, 16) scena 
cyrkowa, 17) amerykański ptak żywiący się 
padliną, 18) wylatuje z broni palnej, 19) imię 
Szczepaniak, sołtysa Robakowa-osiedla, 
20) serial, tytułowe wcielenie Agnieszki 
Dygant, 24) sufit w okazałym gmachu, 
27) przesuwanie pokarmu z jamy ustnej 
do żołądka, 28) stolica Grecji, 29) słynny 
wodospad na granicy Kanady i USA.

Pionowo: 1) imię Bartkowiak, przewodni-
czącej Komisji Rolnictwa w Radzie Miejskiej 
w Kórniku, 2) dodatek do igły, 3) siostra 
syna, 4) kamień jubilerski, 5) nieprzyjemny 
zapach, 6) najwierniejszy przyjaciel czło-
wieka, 10) placówka bankowa, 11) Dezy-
dery, sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół 
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, 13) %, 
14) wieś w południowo-zachodniej części 
naszej gminy, 15) samochód dla rolników, 
21) wylatuje z ogniska, 22) wojownicze 
żółwie, 23) ulica wysadzana drzewami, 24) 
okres czyjejś pracy, 25) czepia się psiego 
ogona, 26) ciecz.

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






