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BUDŻET PRZYJĘTY
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę
budżetową

NOWE MIESZKANIA
Jeszcze w tym roku powstaną nowe
mieszkania komunalne i socjalne

PANEL DYSKUSYJNY
Dyskutowano o polityce informacyjnej
w Gminie Kórnik

PROSTO Z RATUSZA
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

TARTAK W BNINIE OFERUJE
TARCICE
WIĘŹBE DACHOWĄ I DREWNO KONSTRUKCYJNE
PODŁOGI I PARKIETY
DREWNO OPAŁOWE
• KOMPLEKSOWA USŁUGA MONTAZU I DORADZTWA
• PRZECIERAMY,IMPREGNUJEMY I SUSZYMY DREWNO
Bnin, ul. Jeziorna 17,
tel. (061) 898 02 89, fax (061) 898-02 06
e-mail: biuro@mcs.az.pl

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8 170 595
www.restauracja-casablanca.pl
e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

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

426/
401/
483/
482/
481/
445/

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

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

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

ODBIÓR WŁASNY = 10% RABATU
Zamów jednorazowo za 35 zł,
a otrzymasz 1L soku owocowego za 1 grosz !!!

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

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

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

W dniu 29 stycznia br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski wydał Zarządzenie w sprawie
pomocy finansowej dla osób, które wybudują przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Dotyczy to tych terenów, które nie zostały
objęte programem kanalizacji gminy. Dofinansowanie będzie w wysokości 2 lub 3 tys.
zł, w zależności od tego, czy oczyszczalnia
będzie obsługiwać jedną nieruchomość, czy
też więcej. Treść wspomnianego zarządzenia znaleźć można na stronie internetowej
http://bip.kornik.pl pod hasłem: zarządzenia
burmistrza.
SPOTKANIE KOŁA POLSKIEGO
ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
W KÓRNIKU
W dniu 4 lutego br. Koło Polskiego
Związku Wędkarskiego w Kórniku zorganizowało w Strażnicy OSP coroczne
spotkanie swych członków. Na spotkaniu
obecni byli również: burmistrz Jerzy Lechnerowski, kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa p. Antoni Kalisz,
prezes Gospodarstwa Rybackiego Miłosław
p. Mariusz Śliwiński oraz członek Zarządu
Okręgu PZW p. Ryszard Waligóra. Podczas
tego spotkania omawiano bieżące sprawy,
pośród których znalazła się m.in. kwestia
zorganizowania obchodów 60-lecia Koła
PZW w Kórniku.
SPOTKANIE Z ZASTĘPCĄ DYREKTORA WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU
MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W dniu 7 lutego br. burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z zastępcą dyrektora
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych p. Andrzejem Sinieckim.

Spotkanie dotyczyło budowy przepustu
między jeziorami Kórnickim i Skrzyneckim.
Dyrektor poparł ideę budowy, zadeklarował
również pomoc w rozwiązywaniu wszelkich
problemów natury formalno-prawnej.
SPOTKANIE Z DYREKTOREM
GENERALNYM FIRMY HAMA
W dniu 7 lutego br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski spotkał się z dyrektorem
firmy HAMA p. Małgorzatą Deckinger, która zakupiła w sąsiedztwie ul. Zbożowej w
Gądkach teren, na którym wybudowana zostanie hurtownia artykułów fotograficznych
i elektronicznych. Inwestycja ta pochłonie
około 14 mln. zł, a jej najważniejszym
elementem będzie hala magazynowa
o powierzchni 6000m². Podczas spotkania
inwestor zgłosił władzom miejskim oczekiwanie pomocy organizacyjnej w zakresie
wykonania infrastruktury technicznej na
wspomnianym terenie.
SPOTKANIE Z DYREKTOREM
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
OCHRONY ŚRODOWISKA
W dniu 8 lutego br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski, kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa p. Antoni Kalisz,
przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej p. Maciej Marciniak i przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska p. Janusz Wojtuś spotkali się
z p. Hanną Grunt – dyrektorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Przedstawiciele samorządu kórnickiego
spotkali się z p. Grunt w sprawie omówienia
zasad funkcjonowania wysypiska odpadów
komunalnych w Czmoniu. Pani dyrektor
zadeklarowała pomoc w rozmowach między Zarządem Spółki SATER a gminą,
mających na celu ustalenie zasad zrekultywowania składowiska. Bardzo istotnym w
tym temacie jest fakt, iż zdaniem p. Grunt

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 23 lutego 2007 r. wywieszony został
niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:
- lokal mieszkalny i pomieszczenie gospodarcze
na rzecz najemcy, znajdujący się
w budynku położonym w Kórniku przy ul. Szkolna
7 wraz z udziałem 10/100
w gruncie i częściach wspólnych budynku.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w
Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 675.
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Z URZĘDU

wysypisko nie może być rekultywowane
odpadami komunalnymi.
SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZOWYBORCZE WOKISS-u
W dniu 8 lutego br. sekretarz gminy
Leszek Książek brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Wielkopolskiego
Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Zarząd WOKISS-u
wybrał nowego prezesa, którym został burmistrz Opalenicy p. Ryszard Napierała.
POROZUMIENIE Z DYREKTOREM
BIURA REGIONALNEGO FIRMY ERA
W dniu 9 lutego br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski zawarł z dyrektorem Biura
Regionalnego firmy ERA p. Robertem
Przybyszem porozumienie, na mocy
którego gmina przedłuży umowę najmu
powierzchni na dachu Strażnicy OSP
w Kórniku na okres kolejnych 3 lat. Umowa ta nie będzie już później przedłużana,
a w okresie wspomnianych 3 lat ERA
ma znaleźć sobie na terenie gminy nowe
miejsce, w którym miałaby zostać zainstalowana wieża przekaźnikowa. Burmistrz
w prowadzonych rozmowach również takowe miejsce wskazał i poddał je pod rozwagę
przedstawicielom firmy ERA.
SPOTKANIE WŁADZ MIEJSKICH
Z NOWOWYBRANYMI SOŁTYSAMI
W dniu 13 lutego br. odbyło się robocze
spotkanie władz miejskich gminy Kórnik z
nowowybranymi sołtysami. Na spotkaniu
omówiono zasady współpracy sołectw
zarówno z Urzędem Miejskim, jak i Radą
Miejską. Ważną sprawą poruszoną na
spotkaniu była kwestia roznoszenia decyzji
podatkowych, którą szczegółowo omówiła
skarbnik gminy p. Katarzyna Szamałek.
Omówiono również sprawy bieżące, spośród których najważniejszy był stan dróg
i jakość oświetlenia w gminie.
Sławomir Hinc

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM
w Poznaniu Sp. z o.o. powiadamia, że
w dniu 25.02.2007 r. od godz. 8.00 do godz.
18.00 zamknięty będzie przejazd kolejowy znajdujący się na skrzyżowaniu z drogą gminną Gądki – Robakowo nr 33200P
(ul. Szkolna w Robakowie) w celu wykonania remontu w/w przejazdu.
Przejazd oraz drogi dojazdowe zostaną osygnalizowane zgodnie z uzgodnionym projektem oznakowania na czas remontu przejazdu.



Informowaliśmy Państwa o trwających od początku kadencji pracach nad
budżetem Gminy Kórnik na 2007 rok.
Z powodu późnych wyborów, nowa Rada
Miejska musiała błyskawicznie zapoznać
się z zaproponowanymi przez burmistrza
założeniami i zaopiniować projekt.
W dniu 8 lutego odbyła się Sesja Budżetowa. Poddany pod głosowanie projekt
ze zmianami uwzględniał niemal wszystkie
sugestie radnych – w tym wprowadzone
przez burmistrza ostatnią autopoprawką
zagadnienia.
Autopoprawka zakładała umniejszenie
wydatków na inwestycje:
● monitoring miasta – do kwoty 100.000
zł (było 200.000 zł)
● budowa parkingu przy cmentarzu w Kórniku – do kwoty 40.000 zł (było 60.000 zł)
● zakup majątkowe dla Policji – do kwoty 25.000 zł (było 30.000 zł) –wykreślono
zakupu skutera
Wykreślono zadania inwestycyjne:
● modernizacja budynku w KórnikuBninie, ul. Rynek 16 – zaplanowanego
pierwotnie - w kwocie 450.000 zł
● oświetlenie we wsi Mościenica – środki w wysokości 7.506 zł zostaną zaplanowane w sołectwie Mościenica w innej
klasyfikacji
Wprowadzono nowe zadania: projekt
chodnika i oświetlenia ul. Średzkiej w
Kórniku, wydatki na utrzymanie świetlic
sołeckich, projekt oświetlenia w Kamionkach ul. Lotnicza, Wodnik, Nowa
oraz w Koninku ul. Granatowa, Błękitna,
Szuwarek, wodociąg Pierzchno, projekt
oświetlenia w Runowie, oświetlenie w Radzewie, projekt oświetlenia w Dachowej,
budowa chodnika w Biernatkach (do ul.
Jarzębinowej), wymiana kotła z węglowego na gazowy w świetlicy sołeckiej
w Szczytnikach, dopłata do wody (Czmoń,
Radzewo, Czołowo).
Zwiększono środki na niektóre inwestycje:

● oświetlenie Czmonia (+12.000 zł) do
kwoty 20.000 zł
● budynek socjalny w Dziećmierowie
(+200.000 zł) do kwoty 350.000 zł
Po przedstawieniu przez przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
Seweryna Waligórę pozytywnej opinii na
temat projektu z poprawkami przystąpiono
do głosowania. Wszyscy radni głosowali
za przyjęciem Budżetu Gminy Kórnik na
2007 rok.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Ostatecznie w budżecie planuje się
wydatki majątkowe w kwocie 10.886.584
zł, co stanowi 25,07 % ogólnej kwoty wydatków (dla porównania w roku ubiegłym
była to suma niespełna 8,5 miliona zł).
Środki te zostaną przeznaczone na zadania
inwestycyjne:
- budowa szamba przy świetlicy Pierzchno w kwocie 5.000 zł
- projekt kanalizacji deszczowej w Gądkach (ul. Kwiatowa, Akacjowa, Brzozowa)
w kwocie 7.000 zł
- wodociąg Pierzchno w kwocie 80.000 zł
- wodociągowanie wsi Czołowo w kwocie 340.000 zł (inwestycja już wykonana
– płatność w tym roku budżetowym)
- budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi
Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w
gminie Kórnik w łącznej kwocie 1.525.584
zł, w tym kwota 381.396 zł - jako wkład
własny gminy, kwota 1.144.188 zł to dofinansowanie ze środków unijnych
- budowa przepustu w drodze wojewódzkiej 434 (połączenie jezior) w kwocie
500.000 zł
- budowa chodnika w Biernatkach (do ul.
Jarzębionowej) w kwocie 20.000 zł
- budowa chodnika w Gądkach,
ul. Akacjowa w kwocie 25.000 zł
- budowa chodnika w Konarskim
w kwocie 80.000 zł
- budowa chodnika w Kromolicach
w kwocie 20.000 zł
- budowa chodników w Kórniku,
ul. Wróblewskiego, 20 Października,
Dworcowa, Jabłońskiego (+oświetlenie)
w kwocie 120.000 zł
- budowa chodników w Kórniku-Bninie,
ul. Kasztelana Jarosta, Lipowa w kwocie
25.000 zł
- budowa drogi Dachowa – Nowina
w kwocie 150.000 zł

- budowa skrzyżowania ul. Piaskowej
z ul. Poznańską w Kamionkach w kwocie
91.000 zł
- budowa zatok autobusowych przy
ul. Parkowej – 2 szt. w kwocie 12.000 zł
- modernizacja ul. Staszica od Wyspiańskiego do ul. Stodolnej w kwocie
150.000 zł
- projekt chodnika i oświetlenia
ul. Średzka w Kórniku w kwocie 20.000 zł
- projekt drogi gminnej ul. Świerkowej
w Czmoniu w kwocie 15.000 zł
- projekt drogi gminnej w Gądkach
w kwocie 25.000 zł
- projekt drogi ul. Flensa (+kanalizacja
deszczowa, oświetlenie) w kwocie 10.000 zł
- wiata w Czmońcu w kwocie 4.000 zł
- modernizacja bloku II w Dziećmierowie
w kwocie 700.000 zł
- modernizacja budynku socjalnego
w Dziećmierowie w kwocie 350.000 zł
- klimatyzacja Urzędu Miejskiego
w kwocie 100.000 zł
- modernizacja Ratusza w Bninie
w kwocie 150.000 zł
- modernizacja budynków strażnic OSP
w kwocie 40.000 zł
- monitoring miasta w kwocie 100.000 zł
- wymiana dachu na sali gimnastycznej
SP nr 1 w kwocie 85.000 zł
- wymiana okien i dachu oraz dobudowa pomieszczeń w SP nr 2 w kwocie
200.000 zł
- wymiana dachu w Gimnazjum w Robakowie w kwocie 50.000 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Krauthofera w Kórniku-Bninie w kwocie
50.000 zł (razem na zadanie przeznacza
się 100.000 zł, gdyż 50.000 zł zostanie
sfinansowane z GFOŚiGW)
- oświetlenie Huby Pierzchno, Celestynowo w kwocie 30.000 zł
- oświetlenie na skrzyżowaniu
ul. Lipowej i Śremskiej w Kórniku w kwocie
20.000 zł
- oświetlenie osiedli w Borówcu, przy
ul. Szkolnej, Poznańskiej, Kempingowej
w kwocie 100.000 zł
- oświetlenie ul. Dębiecka, Al. Flensa
w Biernatkach w kwocie 25.000 zł
- oświetlenie ul. Polna w Robakowie
w kwocie 15.000 zł
- oświetlenie ul. Słoneczna w Dziećmierowie w kwocie 15.000 zł
- oświetlenie ul. Wichrowa, Polna
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w Kamionkach w kwocie 28.000 zł (przy
udziale finansowym mieszkańców w kwocie
8.000 zł)
- oświetlenie ul. Wodna w Kórniku
w kwocie 10.000 zł
- oświetlenie ul. Wyspiańskiego w Kórniku w kwocie 60.000 zł
- oświetlenie w Czmońcu – droga przy
świetlicy wiejskiej w kwocie 20.000 zł
- oświetlenie w Czmoniu – droga przy
strażnicy w kwocie 20.000 zł
- oświetlenie w Radzewie (3 lampy)
w kwocie 15.000 zł
- projekt oświetlenia w Dachowej
w kwocie 15.000 zł
- projekt oświetlenia w Kamionkach
ul. Lotnicza, Wodnik, Nowa oraz w Ko-

- zakup sprzętu komputerowego
(w tym dwóch serwerów) i oprogramowania oraz zakup kopiarki do Urzędu
Miejskiego w kwocie 260.000 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji w kwocie
25.000 zł
- zakup samochodu ratownictwa drogowego dla OSP w kwocie 100.000 zł
- zakup elektronicznych syren alarmowych do zamontowania w Kórniku-Bninie
i Borówcu w łącznej kwocie 14.000 zł
- wniesienie aportu pieniężnego do
spółki WODKOM w celu zakupu równiarki
w kwocie 150.000 zł
- dotacja dla OSiR z przeznaczeniem na budowę sanitariatów na terenie

rekreacyjne w Kromolicach, Radzewie,
Czmoniu i Czołowie.

RADA MIEJSKA

RADA MIEJSKA

Rada przyjęła
budżet

Całość wydatków budżetowych planuje się na kwotę 43.427.885,-zł
Po trzyletniej przerwie, Gmina Kórnik
jest ponownie zobowiązana wpłacić do
budżetu państwa kwotę z tytułu podwyższonych dochodów (332.364 zł).
Nową pozycją po stronie wydatków jest również dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (50.000zł).
W wydatkach na 2007r. przewidziano
również odsetki od kredytów i pożyczek
zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich oraz obligacji, na ogólna sumę
678.600,- (tj. 1,56% wydatków).
Gmina zaplanowała w 2007r. po
stronie wydatków kwotę o 3.590.000,-zł
większą niż wynoszą dochody gminy.
Różnica ta pokryta zostanie przychodami
z tytułu obligacji (1.900.000,-) i „wolnych środków” (3.061.000,-), pomniejszonymi o spłatę kredytów i pożyczek
(1.371.000,-).
Łączna kwota przypadających do
spłaty w roku 2007 rat wraz z należnymi
odsetkami oraz ewentualną pożyczką
krótkoterminową (200.000,-) wynosi
2.249.600,- co stanowi 5,65% planowanych dochodów.
Prognozowana łączna kwota długu
Gminy Kórnik na koniec 2007r. wyniesie 10.433.600,-zł, co stanowi 26,19%
planowanych dochodów. Zadłużenie
zmniejszy się zatem o 5,4% w stosunku
do 31.12.2006r.

ninku ul. Granatowa, Błękitna, Szuwarek
w kwocie 40.000 zł
- projekt oświetlenia w Runowie –
w kwocie 15.000 zł
- budowa parkingu przy cmentarzu
w Kórniku w kwocie 40.000 zł
- budowa trzech tablic przy wjeździe do
miasta Kórnika w kwocie 30.000 zł
- modernizacja pomieszczeń na Prowencie w kwocie 100.000 zł
- przełożenie mediów w Robakowie-wsi
(ul. Wiejska) w kwocie 150.000 zł
- wymiana dachu na budynku Koła Gospodyń Wiejskich w kwocie 20.000 zł
- wymiana kotła z węglowego na gazowy w świetlicy sołeckiej w Szczytnikach
w kwocie 20.000 zł
- centrum sportowo-rekreacyjne
z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie
3.250.000 zł
oraz na zakupy majątkowe:
- wniesienie aportu pieniężnego do
spółki KOMBUS w celu zakupu autobusów w kwocie 800.000 zł
- wykup nieruchomości w kwocie
400.000 zł

nr 4/2007

Ośrodka w kwocie 50.000 zł
Zadanie inwestycyjne: centrum sportowo-rekreacyjne z infrastrukturą towarzyszącą jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach 2007
– 2010 w łącznej kwocie 25.585.000 zł (w
tym koszt projektu 500.000 zł). Zakłada
się, że zadanie to będzie finansowane
przy współudziale środków unijnych.
Z innych środków zagwarantowanych w budżecie można spodziewać
się remontów chodników w Kórniku na
ulicach Patriotów, Strzeleckiej, Reja, 20
Października (od Dworcowej do Szarych
Szeregów) oraz prawej (patrząc od rynku) stronie ul. Poznańskiej.
Szkoła Podstawowa nr 1 doczeka się
wymiany drzwi, w SP w Radzewie dokonana zostanie adaptacja pomieszczeń
położonych na piętrze, starsza część
budynku SP w Szczodrzykowie będzie
malowana oraz wyremontowane zostanie
ogrodzenia przy Gimnazjum w Kórniku.
Zagospodarowane także będą tereny

Jak zapewnia burmistrz Jerzy Lechnerowski budżet „jest budżetem bardzo
bezpiecznym (...), po stronie dochodów
przyjęto średnie wartości tych możliwych
do osiągnięcia. Tak jest przede wszystkim w udziale w podatku dochodowym
od osób fizycznych, który według pisma
Ministra Finansów powinien wynosić
10.410.802,-zł. Byłby to jednak wzrost
o 29,5% ( w stosunku do 2006r.), co przy
wzroście stawek podatkowych o 2%, wydaje się trudne do osiągnięcia, pomimo
wzrostu udziału podatku od osób fizycznych i wzrostu ilości podatników. Liczymy
natomiast, że tak będzie, i wówczas
możliwe będzie zwiększenie wydatków
na niektóre zadania ( drogi, oświetlenie),
jak również wprowadzenie tych, które nie
znalazły się w projekcie budżetu, a są
bardzo oczekiwane przez mieszkańców
(np. rewitalizacja miasta).”
Mimo tego, że Gmina Kórnik uważana jest za dość bogatą, nie starcza na
wszystkie potrzeby. Tworzenie budżetu
polega na wyborze do realizacji tylko
części zadań własnych gminy. Wybór
zawsze jest trudny. Miejmy nadzieję, że
przyjęte wydatki zaspokoją najpoważniejsze potrzeby naszej społeczności
a ponadplanowe wykonanie dochodów
umożliwi dodatkowe wydatki już w trakcie
trwania 2007 roku. Opr. ŁG



Andrzej
Surdyk
Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
Byłem także
Radnym Gminy
Kórnik w latach
2002-2006. Do największych sukceMichał Stecki

Ogólnopolska
Firma
zatrudni:

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

kontakt: 500 056 176

Przyjmę ucznia
w zawodzie

blacharz
samochodowy

tel. 061 8171 127

Ideal

Firma zatrudni

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

krawcowe i szwaczki

PR
OKNA PCV
O
PARAPETY
M
O
C
DRZWI WEW. I ZEW.
JA
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
KÓRNIK
szeroka oferta
ul. Dworcowa 2
raty lukas
ul. Poznańska 54

Wynagrodzenie
już w okresie próbnym

1.100,-

Zgłoszenia:

tel. (061) 8 170 352

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

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

Wydzierżawię

w Łęknie k.Zaniemyśla

tel. 061 819 04 63

• sklep
z Totolotkiem
• stację paliw

TYNKI
MASZYNOWE

tel. 061/8179130
lub 604491830

Tel.

603 613 479

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

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

PŁYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI
Rabaty



Seweryn
Waligóra

USŁUGI W RAMACH KONTRAKTU
Z NFZ

sklep „Mat-Bud”

Bnin, ul. Śremska 10A

Nie jestem językoznawcą ale domyślam się, że słowo gmina wzięło się
ze spolszczenia niemieckiego słowa
gemeinde, które posiada wspólny rdzeń
ze słowem gemeinschaft czyli wspólnota. Tak więc dla Niemca przekaz jest
jednoznaczny - mówiąc „gmina” rozumie
„wspólnota”. Anglicy również nie mają
z tym problemu. Dla nich gmina to też
wspólnota - community, tak jak common
znaczy wspólny. Niestety dla nas „gmina”
nie niesie już ze sobą tej zasadniczej
informacji, dlatego musimy czasem do-

radny z okręgu
numer 1.
Przewodniczący
komisji Budżetu i
Finansów.

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

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

– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
Wod-Kan i C.O.
– art. elektryczne

Wspólnota
Kórnik
„Jadę do gminy!” - co mamy
na myśli wypowiadając te słowa?
Podejrzewam, że
podświadomie kojarzymy gminę z
władzą, urzędem, urzędnikami, a więc z
czymś z czym my Polacy przez dziesiątki
lat zwykliśmy się zmagać. Śmiem twierdzić, że z względu na uwarunkowania
historyczne i kulturowe, a nawet językowe nie do końca zdajemy sobie sprawę
z tego czym de facto jest gmina.

Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
	ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35
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Ostatnie tygodnie to głównie
prace nad kształtem budżetu gminy
Kórnik na rok 2007. W dniu 8 lutego na
sesji budżetowej przyjęliśmy budżet na
ten rok jednogłośnie. Uchwała dotycząca
budżetu to dla samorządu jedna z najważniejszych decyzji w roku.
Myślę że pomimo krótkiego okresu
czasu, który mieliśmy do podjęcia decyzji gmina Kórnik ma dobry budżet.
Dokument przedstawiony przez pana
burmistrza
był przedmiotem naszych rozmów
i sporów. Aktywnie pracowali wszyscy
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sów w moim okręgu w poprzedniej kadencji
mogę zaliczyć:
- budowę oświetlenia ul. Nowina
w Dachowej
- budowa oświetlenia na ul. Kolejowej
w Robakowie
- budowa ul. Polnej w Robakowie
- remont świetlicy w Dachowej
- adaptację i remont świetlicy w Żernikach
- projekt ronda w Robakowie ul. Szkol-

na/Poznańska
- projekt ul. Wiejskiej w Robakowie
W obecnej kadencji będę dążył do
realizacji wykonanych już w poprzedniej
kadencji projektów oraz do dokończenia
projektu ul. Nowina – Robakowo – Dachowa – Szczodrzykowo wraz z budową
tej ulicy. W kolejnym moim wystąpieniu na
łamach Kórniczanina zaprezentuję państwa
szczegółowo inwestycje zaplanowane na
2007 rok w moim okręgu wyborczym.

powiadać „wspólnota gminna” - masło
maślane!

kańcy gminy wszyscy wspólnie ponosimy
konsekwencje tak dobrych jak i złych
decyzji. Te trafione mogą przynosić
wspólnocie coraz większe dochody, które
z kolei przekładają się na możliwości
inwestycyjne – czyli ZASPAKAJANIE
POTRZEB MIESZKAŃCÓW. Nietrafione
zubożają budżet i w konsekwencji doprowadzają do spowolnienia jej rozwoju.

O ile prościej byłoby wszystkim zrozumieć istotę tego związku gdyby Gminę
Kórnik przemianować na Wspólnotę Kórnik. Nie było by już wątpliwości w czyim
imieniu i na czyją rzecz mają działać
władze tego samorządu. Łatwiej byłoby
określić co jest, a co nie jest słuszne,
ponieważ podstawowym kryterium podejmowania decyzji byłby właśnie interes
wspólnoty.

Okazuje się jednak, że jako miesz-

Podstawowe pytanie jakie zadaliśmy
sobie na początku pracy komisji doraźnej
ds. przebiegu linii elektroenergetycznej
powołanej przez Radę Miejską, której
jestem przewodniczącym, brzmiało:
Jaki wpływ będzie miała rzeczona
inwestycja na finanse gminnej wspólnoty?
Chodzi o to aby ok 17tys. jej mieszkańców mogło dowiedzieć się w końcu
czy na tym zyska czy straci, a jeśli tak
to co, ewentualnie ile? Aby to wycenić
w chwili obecnej komisja współpracuje z
ekspertami z dziedziny urbanistyki, finansów i prawa. Opracowuje scenariusze,
które posłużą do stworzenia rekomendacji dla Rady Miejskiej. Liczymy na to że
ostatecznie przyjęte rozwiązanie pogodzi
racje wszystkich zainteresowanych, ale
podstawowym kryterium jakim musimy
się kierować jest interes całej Wspólnoty
Kórnik. kontakt: m.stecki@kornik.pl

radni w poszczególnych komisjach rady,
zapoznaliśmy się też z wnioskami rad
sołeckich, oraz grup mieszkańców.
Wszystkie te dokumenty zostały przez
nas przeanalizowane i wiele naszych
wniosków zostało wprowadzonych do
tegorocznego budżetu.
Jako radni szczególnie byliśmy zainteresowani zwiększeniem bezpieczeństwa i zmniejszeniem uciążliwości życia
w naszej gminie. Mocny był głos radnych
w sprawie sprawnego dostarczania wody,
szczególnie na terenach wiejskich.
Na pewno nie wystarczające są
nakłady na utrzymanie i remonty dróg.
Ale w budżecie są pieniądze na zakup
bardzo potrzebnej równiarki, oznacza
to że będzie
można znacznie szybciej reagować
(naprawiać drogi ).
Sprawa zakupu takiego sprzętu była
podnoszona od wielu lat.
Konieczny będzie jeszcze zakup
walca, wieżę że stanie się to w nieod-

ległym czasie. W dniu 7 lutego byliśmy
w paru miejscowościach naszej gminy
w ramach pracy komisji Rozwoju Gospodarczego.
Zapoznaliśmy się ze stanem dróg
gminnych, głownie w rejonie nowych
osiedli w miejscowościach Borówiec,
Kamionki, Szczytniki, Koninko. Wiemy
jaki jest stan tych dróg. Warto jednak
uzmysłowić sobie ze mamy kilkaset
kilometrów dróg gminnych, a w ciągu
ostatnich lat przybyło około 200km.
Wszyscy też wiemy jak duży ruch różnych pojazdów (często bardzo ciężkich)
ma tam miejsce.
Niektóre nasze miejscowości to wielki
plac budowy, gdzie już mieszkają ludzie.
Jako samorząd zdajemy sobie sprawę
z trudności z tego faktu wynikających.
Wszyscy jesteśmy świadomi że zwiększenie nakładów na drogi jest bardzo potrzebne. Korekty budżetu robione są na bieżąco,
więc i zwiększanie nakładów będzie miało
miejsce.
(dokńczenie na str. 8)

Czy w związku z powyższym mieszkaniec Robakowa powinien martwić się
problemem mieszkańców Czmonia z wysypiskiem, a mieszkaniec Konarskiego
problemem Kamionek i Borówca z linią
energetyczną?
Daję głowę, że gdyby przeprowadzić
ankietę wśród mieszkańców gminy na
temat wpływu tych dwóch inwestycji na
jakość ich życia większość mieszkańców
odpowiedziała by, że niewiele ich to
interesuje. Tak długo jak nie czują się
osobiście dotknięci ich oddziaływaniem
mogą nie dostrzegać bezpośredniego
przełożenia na ich codzienny byt.

GŁOS DLA RADNYCH

REKLAMY

Głos dla radnych



(dokończenie ze str. 7)
Podczas sesji budżetowej poznawaliśmy wyniki wyborów do rad sołeckich
w naszej gminie. Znamy nowo wybranych sołtysów, nowe składy rad
sołeckich.
Dwie sprawy łatwe do zauważenia :
- wysoka frekwencja mieszkańców
na zebraniach. Ciekawa, merytoryczna
dyskusja. To bardzo dobrze, nie jesteśmy
obojętni na sprawy które dziejąsię w
naszym najbliższym otoczeniu.
- wiele osób nowych w samorządach
wiejskich, w tym dużo pań i młodych.
To też bardzo charakterystyczne,
ciekawe i dobre. Żyjemy w gminie gdzie
mieszkańcy są aktywni społecznie.
Rady sołeckie są wybierane na okres
czterech lat, dużo w tym czasie można
zrobić dobrego. Gratuluje wszystkim
wybranym, życzę sił i wytrwałości.
Zachęcam też do współpracy z Radą
Miejską. Mam zapewnienie koleżanek
i kolegów z komisji budżetu i finansów
o otwartości na wszystkie Państwa
propozycje i uwagi. Zapraszamy do
współpracy.



W ramach reprezentowania wyborców
z mojego okręgu brałem udział w
Spotkaniu pana prezesa Wodociągów Kórnickich i Usług Komunalnych
Włodzimierza Matuszaka z mieszkańcami osiedla Prowent. Spotkanie miało
miejsce w dniu 16.02.2007.
Dotyczyło wypracowania stanowiska
w sprawie odbioru śmieci od mieszkańców.
Omówiono też problem z segregacją
śmieci. Wniosek z tego spotkania
- dobra rozmowa stron i są rozwiązania satysfakcjonujące na pewno
większość.
Oby tak częściej
Z pozdrowieniem dla czytelników
Kórniczanina Seweryn Waligóra.
W publikowanym w poprzednim numerze Kórniczanina liście otwartym członków Komisji Doraźnej ds. Przebiegu Linii
Elektroenergetycznej (nr 3/2007 str. 11)
z powodu niedopatrzenia redakcji zabrakło nazwiska podpisanego pod listem
Seweryna Waligóry. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy.

Nowy

numer konta
(dla podatków i opłat)

Urzędu Miejskiego
w Kórniku w Banku
Spółdzielczym w Kórniku:

82 1610 1188
0027 5062 2000
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Drogowe problemy Mościenicy

Sołectwo Mościenica (aktualnie
o powierzchni 762 ha z czego 4/5 to
lasy) istnieje dopiero od 2005 roku.
Wcześniej była to część Skrzynek. W
skład Mościenicy wchodzą trzy osady
wiejskie: przy Jeziorze Wrońskim (bo
tak właściwie powinno się nazywać
kolejne jezioro w ciągu jezior za Jeziorem Kórnickim obok Skrzynek zwane
nagminnie Skrzyneckim Dużym), wewnątrz lasu (dawne osiedle wojskowe)
oraz Bielawy. Oficjalnie, w dniu wyborów sołeckich uprawnionych do głosowania było 76 mieszkańców (mniej
było tylko w Sołectwie Czołowo). Nie
mniej jednak to właśnie tu wybory
te przyciągnęły największy odsetek
głosujących – wzięło w nich udział 57
% uprawnionych (43 osoby).

Niewielka liczba mieszkańców nie
odzwierciedla potencjału Mościenicy.
Piękne tereny między lasami a jeziorem
podzielono na setki działek i ciągle buduje się tu nowe domy.
O problemach Mościenicy rozmawiamy z nową Panią Sołtys Emilią
Weinert.
Według Pani Sołtys najważniejszym
problemem na dzień dzisiejszy dla sołectwa jest:
- miejscowe odwrotne przygotowanie
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla sołectwa. Umożliwi
to przyjęcie układu komunikacyjnego,
który pozwoli włączyć Mościenice do
wybudowanego ronda na obwodnicy
Kórnika (połączenie ulicy Wierzbowej
z rondem)
- przejęcie przez Gminę dróg na
osiedlu Wczasowym (31 działek jest
dzierżawionych, a 37 stanowi własność
prywatną.
- stan techniczny dróg (droga powiatowa w części położony asfalt wymagający remontu kapitalnego, a dalsza część
tylko utwardzona w skandalicznym stanie
wymagająca przebudowy).
- pozostałe drogi gminne utwardzone
szlaką aktualnie część ulicy Wierzbowej
nieprzejezdna (wzmożony ruch ze względu na budowę nowych domów)
- brak dróg dojazdowych do osiedla
Wojskowego i osady Bielawy.
Jestem rozczarowana, że budując
nową obwodnice nie zapewnia się
bezpiecznego wyjazdu z ulicy Mościenickiej, z osiedla Świerkowego (ogródki
działkowe) oraz wjazdu na rondo ze
strony Mościenicy. Brak jest konkretnych
rozwiązań w dokumentacji i realizacji
budowy obwodnicy. Dalsze problemy dotyczące sołectwa zostaną przedstawione
w kolejnych artykułach. Opracował ŁG
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AKTUALNOŚCI
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NASZ PRZEDSTAWICIEL W POWIECIE

W listopadowych wyborach wybraliśmy Narodowej w Kórniku. Od 2002 roku samego początku jestem członkiem UKS
nowe władze samorządowe. Jedynym na- jestem z woli Wyborców radnym Rady „Jedynka Kórnik”. Należę do kilku stowarzyszym reprezentantem w Radzie Powiatu, Powiatu Poznańskiego. W minionej ka- szeń działających na terenie naszej gminy.
a zarazem mieszkańcem naszej gminy jest dencji przewodniczyłem Komisji Oświaty i Jestem członkiem Polskiego Stronnictwa
Marek Serwatkiewicz, którego sylwetkę Wychowania, pracowałem także w Komisji Ludowego, w którym zostałem wybrany do
dziś prezentujemy
Rewizyjnej. W obecnej kadencji jestem władz gminnych i powiatowych, byłem dePrywatnie o sobie
także Przewodniczącym Komisji Oświaty legatem Wielkopolski na VII Kongres PSL.
Urodziłem się w 1957 roku. Moja żona i Wychowania, pracuję w Komisji Kultury, Pracuję w Komisji Edukacji przy Naczelnym
Alicja jest nauczycielką, córki: Anna i Ewa Kultury Fizycznej i dodatkowo w Komisji Komitecie Wykonawczym PSL w Warszastudiują w Poznaniu. Zainteresowania: hi- Rewizyjnej. W minionych latach przewod- wie. W ostatnim okresie byłem inicjatorem
storia, sport i jego popularyzacja,
i współorganizatorem obchodów
literatura.
stulecia urodzin Jana Wójkiewicza
Wykształcenie
w Radzewie i w Łęknie.
Szkołę podstawową i liceum
Najważniejsze wyzwania
ukończyłem w Kórniku. Studia
Rady Powiatu obecnej kaden– historia – specjalność archiwalna
cji
i nauczycielska ukończyłem na
Zadaniem Rady Powiatu PoUAM w Poznaniu. Studia podyznańskiego jest rozbudowa i utrzyplomowe – Zarządzanie oświatą
manie sieci dróg, dalszy rozwój
na AWF w Poznaniu. Biorę czynny
Szpitala Powiatowego w Puszudział w różnych formach doskoczykowie, owocna współpraca
nalenia zawodowego nauczycieli
z gminami powiatu, sprawna praca
i samorządowców. Jestem czynStarostwa Powiatowego na rzecz
nym oficerem rezerwy Wojska
mieszkańców. Radzie Powiatu
Polskiego.
zależy na utrzymaniu uzyskanego
Droga zawodowa
w 2006 roku tytułu najlepszego
Po ukończeniu studiów
powiatu w Polsce.
podjąłem pracę w Szkole PodstaNajważniejszym wyzwaniem
Marek Serwatkiewicz odbiera nagrodę Kuratora
wowej im. Jana Wójkiewicza
Oświaty w Poznaniu z rąk pani Kurator Lucyny Cieślak dla mnie w bieżącej kadencji jest
w Radzewie. Przez dwa lata
dbanie o dalszy harmonijny rozwój
pracowałem także w Szkole Podstawowej niczyłem Społecznemu Komitetowi Budowy oświaty i sportu w naszym powiecie.
w Runowie.
Sali Gimnastycznej w Radzewie, gdzie
Planowany sposób kontaktu ze społeczOd 2000 roku jestem dyrektorem Szkoły poza rozbudową szkoły byłem inicjatorem nością w okręgu wyborczym.
Podstawowej w Radzewie. W bieżącym budowy szkolnych terenowych obiektów
Tak jak dotychczas będę brał udział w
roku szkolnym zostałem wyróżniony po sportowych i wiejskiego boiska do piłki spotkaniach z mieszkańcami Gminy Kórnik
raz drugi Nagrodą Wielkopolskiego Kura- nożnej. Pracowałem w Radach Rodziców w i Powiatu Poznańskiego, udzielając pomocy
tora Oświaty w Poznaniu i po raz kolejny Kórniku i w Poznaniu. Jestem założycielem w rozwiązywaniu problemów. W każdej
Nagrodą Burmistrza Kórnika.
i współorganizatorem kórnickich i powiato- chwili jestem gotów do spotkań indywidualDoświadczenie samorządowe i praca wych lig tenisa stołowego – strzeleckich nych po telefonicznym uzgodnieniu terminu
społeczna
i rzutu lotką. Należę do Zarządu Gminnego (602772270, 0618171131). Kontakt ze mną
W samorządzie gminnym pełniłem i Powiatowego Szkolnego Związku Spor- możliwy jest również drogą elektroniczną
funkcję wiceprzewodniczącego Rady towego. Byłem współzałożycielem i od -mój e-mail: mareks57@o2.pl.

Jedna z ulic w Mościenicy

RADA MIEJSKA w Kórniku zawiadamia,
że 28 lutego 2007r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka
w Kórniku odbędzie się

VI Sesja Rady Miejskiej

w porządku obrad :
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .
3. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .
4. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ cofnięcia wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną,
b/ przejęciu pojazdu na własność gminy,
c/ kupna nieruchomości w miejscowości Mościenica - obręb Skrzynki, Gmina
Kórnik,
d/ nadania nazwy ulicy w Biernatkach,
e/ ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Szczodrzykowo, Czmoń, Radzewo oraz Trzykolne Młyny na terenie
Gminy Kórnik,
f/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowościach:
Szczodrzykowo, Czmoń, Radzewo oraz Trzykolne Młyny na terenie Gminy
Kórnik,
g/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” KAMIONKI, gm. Kórnik,
h/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług sportu i rekreacji na działkach nr
ewid.: 243/1, 243/2, 243/3, obręb Bnin,
i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kamionkach,
j/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz.nr ewid.
115/7, 115/8 i 116/2 , obręb Koninko,
k/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz. nr ewid.
54/1 i 57 , obręb Szczytniki,
l/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dz. nr ewid.
114/2 i 148/8 , obręb Radzewo,
ł/ ze skargi na działalność burmistrza.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
7. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek



Arka BZ WBK, Legg Mason, UniKorona, ING, Pioneer,
PKO/Credit Suisse, Fidelity, Franklin, Templeton
i inne Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe dostępne
w programach inwestycyjnych AEGON
Sprawdź nowoczesne rozwiązania finansowe!
Wszelkich informacji udziela Specjalista ds. Programów Inwestycyjnych
Tomasz Nowaczyk – tel.kom. 604-532-435,
e-mail: tomasz.nowaczyk@vp.pl

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

O sytuacji mieszkaniowej
w gminie Kórnik pisaliśmy
już w jednym z październikowych wydań „Kórniczanina”.
Przypomnijmy, że wówczas
w zasobie mieszkaniowym
gminy znajdowało się 131
mieszkań w 35 budynkach.
W listopadzie ubiegłego roku
zakończono prace modernizacyjne w pierwszym z
bloków w Dziećmierowie. W
ten sposób zyskano kolejny
budynek, w którym powstało
12 mieszkań. W grudniu,
tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia część lokatorów
wprowadziła się do nowych lokali. Na tym
gmina nie zamierza poprzestać, dlatego w
tym roku zostanie przeprowadzony remont
drugiego bloku oraz budynku socjalnego w
Dziećmierowie.

Pracownia Krawiecka

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

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

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

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

Ponad milion złotych będzie kosztować modernizacja drugiego bloku i
budynku socjalnego w Dziećmierowie.
Dzięki tej inwestycji gmina zyska 22
mieszkania o różnym standardzie.

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

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

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

Remont na wiosnę
Początek prac modernizacyjnych drugiego bloku w
Dziećmierowie planowany
jest na okres wiosenny. Koszt
tej inwestycji to 700 tysięcy
złotych. Z informacji uzyskanych od burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego wynika,
że rozstrzygnięcie przetargu
na to zadanie ma nastąpić
19 marca.
Zakres prac będzie taki
sam, jak w przypadku remontu pierwszego bloku.
- Wymieniona będzie stolarka
drzwiowa i okienna, wykonane zostaną instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, a także tynki
- informuje burmistrz. - Remontu wymaga
także dach budynku oraz jego elewacja

zewnętrzna - dodaje.
W bloku powstanie 12 mieszkań, w tym
jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Prace remontowo-modernizacyjne mają

budżecie gminy na 2007 rok zabezpieczono
środki w wysokości 350 tysięcy złotych.
Przypomnijmy, że lokale socjalne to lokale
z reguły o niższym standardzie od komunalnych. Nie muszą mieć doprowadzonych
wszystkich mediów (wyjątek przyłącze
wodne), a sanitariaty mogą być wspólne
lub na zewnątrz.
Budynek w Dziećmierowie będzie
pierwszym w gminie budynkiem typowo
socjalnym, który powstanie
na bazie budynku gospodarczego. - Obecnie wykonywany jest projekt modernizacji
tego istniejącego już budynku
- tłumaczy burmistrz Jerzy
Lechnerowski. Powstanie
w nim 9 mieszkań, z tego 4
będą dwupokojowe i 5 jednopokojowych. Zakończenie
remontu ma nastąpić pod
koniec bieżącego roku, aby
na początku przyszłego roku
oddać budynek do użytku.

AKTUALNOŚCI

REKLAMY

Kolejne mieszkania jeszcze
w tym roku

Jest już lepiej
Sytuacja mieszkaniowa w
gminie Kórnik zmienia się na
potrwać do końca października 2007 roku. korzyść wraz z każdym nowym oddanym do
Najprawdopodobniej jeszcze przed święta- użytku budynkiem. - Zdajemy sobie jednak
mi Bożego Narodzenia lokatorzy otrzymają sprawę z tego, że nadal nie rozwiąże to w
sposób zasadniczy sytuacji mieszkaniowej
klucze do mieszkań.
w gminie – tłumaczy burmistrz. - Gmina wykorzystała
jedynie to, że nieodpłatnie
otrzymała od PAN nieruchomość w Dziećmierowie i teraz
zagospodarowuje kolejne
budynki – stwierdza. - W następnym roku przystąpimy
do modernizacji drugiego budynku socjalnego – informuje
Lechnerowski.
W najbliższych latach
nie przewiduje się budowy
nowych budynków komunalnych.
- Moim zdaniem gmina
ma inne priorytety, służące
Z budynku gospodarczego powstaną mieszkania socjalne wszystkim mieszkańcom np.
drogi, oświetlenia, bezpieczeństwo, centrum sportowo-rekreacyjne,
Powstaną lokale socjalne
W tym roku oprócz mieszkań komu- oświata, rewitalizacja miasta. Na te cele bęnalnych zaplanowano także budowę lokali dziemy przeznaczać pieniądze podatników
socjalnych w Dziećmierowie. Na ten cel w – tłumaczy burmistrz. Barbara Morasz
Nowy blok w Dziećmierowie

PRZEDSZKOLE NR 2 „CZTERY PORY ROKU” W KÓRNIKU
ogłasza zapisy do przedszkola na rok szkolny 2007/08.
Zgłoszenia na nowy rok szkolny będą przyjmowane w dniach od 1 do 30 marca
Zapraszamy rodziców i wszystkich chętnych przyszłych przedszkolaków (którzy
nie uczęszczają jeszcze do przedszkola) na
DRZWI OTWARTE
w dniu 3 marca o godz.10.00
W programie:
• Prelekcja dla rodziców
• Zapoznanie z personelem i budynkiem przedszkola
• Zajęcia dla dzieci
• Słodki poczęstunek
Prosimy zabrać ze sobą obuwie domowe.
Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony internetowej
www.przedszkole.mawe.pl

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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16 lutego w bnińskim ratuszu odbyło
się spotkanie dotyczące polityki informacyjnej i mediów w Gminie Kórnik. Na
spotkanie przybyli: burmistrz, radni, sekretarz gminy, pracownicy referatu Promocji, Kultury i Pozyskiwania Środków,
Biura Rady Miejskiej, członkowie rad
sołeckich, przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych oraz inni goście,
w tym redaktorzy forów internetowych
działających na terenie naszej gminy.
Celem spotkania była analiza i dyskusja
o źródłach informacji i narzędziach ich przekazywania mieszkańcom. Jak zapowiedział
główny pomysłodawca panelu – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Michał Stecki
– dyskusja miała docelowo pomóc usprawnić przepływ informacji. Szeroka analiza
problemu i diagnoza stanu obecnego ma
podsunąć nowe pomysły i w przyszłości
zaowocować poprawieniem kontaktu ze
społecznością.
Obecną sytuację w tym zakresie przedstawił Sekretarz Gminy Kórnik Leszek Książek. Scharakteryzował on rodzaje informacji,
które powstają w Urzędzie miejskim dzieląc
je na informacje, które obligatoryjnie powinny znaleźć się w Internecie lub prasie oraz
informacje dodatkowe – które, choć nie są
wymagane w procedurach ułatwiają współpracę na linii urząd- mieszkańcy. Jako odpowiedzialny za informatyzację przedstawił
także rozwój Internetu w naszej gminie.
Szczegółowo problem rodzajów i źródeł
informacji przedstawiła Anna Liebert.
W dyskusji pytano o osoby odpowiedzialne za zbieranie i rozpowszechnianie
informacji w urzędzie. Jak się dowiedzieliśmy, wszystko nadzoruje burmistrz ale odpowiedzialni za to są wszyscy pracownicy
urzędu, w szczególności kierownicy referatów. Za umieszczanie informacji w „sieci”

odpowiada Referat Promocji oraz Biuro
Rady Miejskiej. Burmistrz poinformował, że
od kwietnia nie będzie już w urzędzie funkcji
rzecznika prasowego, którym dotychczas
był Sławomir Hinc. Zdaniem burmistrza
rzecznik prasowy nie jest potrzebny.
Zdaniem wielu obecnych na spotkaniu
rzecznik jest potrzebny.
Gorąca dyskusja dotyczyła dostępności informacji, które zgodnie z prawem
powinny być umieszczane w mediach. Na
słowa krytyki odpowiadali urzędnicy, oraz
informatyk UM.
Tłumaczył jak wygląda forma Biuletynu Informacji Publicznej. Brak niektórych
elementów- jak na przykład zajmujących
kilkaset megabajtów map - jest wynikiem
technicznych niedoskonałości systemu. Jak
zapewnili urzędnicy – nie ma problemu, by
ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami
zapoznać się w Urzędzie Miejskim.
Obszernie przedyskutowano formę
strony internetowej. Wskazano wiele niedoskonałości, w tym nieczytelność wielu
jej elementów. Przykładowo – trudno było
znaleźć adresy mailowe radnych.
Pojawiły się ciekawe pomysły, jak
tworzenie pod-stron tematycznych dla
najgorętszych tematów, gdzie znalazłyby
się odnośniki do najważniejszych informacji
dotyczących zagadnienia.
Dyskutanci sugerowali wykorzystanie
innych technik kontakty z mieszkańcami,
uaktywnienie poczty internetowej, newsleterów, blogów itd. Informatyk starał się
przeanalizować przydatność i przyszłość
poszczególnych form kontaktu. Dla większości było jasne, że rozwój internetowego
kontaktu i obsługi jest koniecznością.
Pojawił się pomysł stworzenia dokumentu, w którym szczegółowo opisane
zostaną elementy polityki informacyjnej.
Przewodnicząca Irena Kaczmarek

zaproponowała powstanie pod-strony na
www.kornik.pl pełniącej funkcję informatora na temat prac Rady Miejskiej. Obok
informacji formalnych (terminy sesji, komisji, programy) będą tam także informacje
nieformalne o pracach radnych. Zapowiedziała także, że już od najbliższej sesji, w jej
prowadzeniu pomagać mają nowoczesne
środki techniczne (projektor multimedialny).
Dzięki temu goście i obecni łatwiej zapoznają się z treścią uchwał i informacjami
dodatkowymi.
Dyskusja dotyczyła także Kórniczanina.
Przedstawiłem najważniejsze zagadnienia
organizacyjne redakcji, nakład pisma i
formy finansowania.
Pojawił się głos aby zwiększyć cenę
reklam co skutkowałoby zwolnieniem
miejsca dla wielu ciekawych tematów.
Wielu wyrażało opinię, że prezentowane
informacje są często nudne, a redakcja
powinna uatrakcyjnić tematykę.
Sformułowano opinię, że obok Kórniczanina funkcjonować powinien wydawany
cyklicznie, darmowy biuletyn informacyjny,
dostarczany bezadresowo do każdego
domostwa.
Zajęto się także sprawą tablic ogłoszeniowych na wsiach. Dowiedzieliśmy się, że
w tym roku zakupione zostaną nowe tablice.
Sołtysi wnioskowali by w zależności od
liczby mieszkańców i rozległości sołectwa
było ich więcej.
Jak podkreślił Michał Stecki spotkanie
nie miało na celu i nie mogło od razu rozwiązać wszystkich bolączek informacyjnych.
Mają być z niego wyciągane wnioski a kolejne dyskusje dotyczyć mają konkretnych
rozwiązań.
Wnioskiem ze spotkania może być
stwierdzenie jednej z obecnych pań, że
brak lub niepełna informacja to zła opinia
o urzędzie. Taki stan rzeczy budzi podejrzenia – a uzdrowienie sytuacji przyniesie
zyski niewspółmierne do koniecznych
kosztów. ŁG

Mieszkańcy Bretanii Polakom

Początek lat 80tych pozostanie w pamięci Polaków i Świata jako początek zmian
ustrojowych w naszej części Europy. Wielu
z nas pamięta tamten okres – z racji
własnych, osobistych doświadczeń.
Młodsi pamiętają tamte czasy „przez
mgłę” lub nie było ich jeszcze na
świecie.
Zarówno dla młodszych jak i
starszych zorganizowano wystawę,
która zgodnie z założeniami miała być
„wyrazem wdzięczności mieszkańców
Poznania dla przyjaciół z Bretanii za
okazaną pomoc i solidarności w trudnych latach 1981 – 1994.”
Pierwsze apele francuskich mediów o pomoc humanitarną dla naszego kraju pod hasłem „Pomoc temu,
co rodzi się w Polsce” miały miejsce już
w grudniu 1980 roku. Szeroko zakrojona
akcja zbierania pieniędzy i pomocy trwała
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już przed ogłoszeniem w Polsce stanu wojennego. W lutym 1982, czyli 25 lat temu,
pod egidą dziennika Ouest-France zorgani-

zowano pierwszy transport, który dostarczył
Polakom 22 tony między innymi potrzebnych
produktów żywnościowych. W maju 1990

wyruszyła setna ciężarówka z darami, której
towarzyszyli główni organizatorzy akcji, w
tym Francois Regis Hutin, Gabrielle Peixeira
i Rene Buffe.
Pomoc materialna była ważna,
lecz nie do przecenienia było wsparcie
duchowe dla naszego położonego w
niełatwej sytuacji narodu. Każdy transport był dowodem, że nie jesteśmy
sami, że ktoś w „innym, bogatszym
świecie” o nas pamięta. Zawiązane
kontakty i przyjaźnie zaowocowały
później bogatymi kontaktami samorządów Francji i wolnej Polski.
Wystawa dokumentująca francuską pomoc humanitarną dla Polaków
odbyła się w remizie w Kamionkach.
Organizatorem wystawy był Dom
Bretanii, a komisarzem Ewa Waliszewska.
Projekt i realizację zapewnili Marzena Dziadul i Piotr Rogaliński. ŁG
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Rada Rodziców przy Gimnazjum
im. Władysława hr. Zamoyskiego
w Kórniku
serdecznie dziękuje wszystkim
sponsorom i darczyńcom za pomoc
w zorganizowaniu zabawy karnawałowej.
1. Centrum Stomatologii ELLMED –
M. Ellman
2. Kancelaria Notarialna J. Jaśkowiak
3. Hurtownia Kosmetyków W. Powąska
4. APUS J. Stępniak
5. Pasmanteria SMYK E. Kerber
6. Księgarnia Kórnik
7. Kwiaciarnia STOKROTKA R. Taciak
8. Franczak Halina
9. Sklep Mięsny Leszek Król
10. Sklep MEBLO STYL W. Duszczak
11. Spółka KOMBUS Kórnik
12. Wodociągi Kórnickie WODKOM
Kórnik
13. Apteka Zamkowa B. Miara
14. Julia Bartkowiak
15. MINI MAX H. Słabolepsza
16. PRODUCT PLUS P. Słabolepszy
sp. jawna
17. Sklep SHOP PRACZ – sieć handlowa
18. Hurtownia Tkanin SIMAX S. Lorek
Kórnik
19. Handel Hurtowy Teresa Rosińska
Kórnik
20. GAMA ART Anna Błaszkowiak
21. Galanteria Męska BRETT BISNETT
Kórnik
22. Poczta Polska Poznań
23. Bank Spółdzielczy Kórnik
24. KOMET P.J. Przybylscy
25. PPHU ELTOM P. Dominiak
26. SAFES sp. z o.o. Kórnik Bnin
27. EURO ASTER Kórnik
28. Sklep ABC Ewa Robińska
29. Firma Złotniczo- Jubilerska G. Błaszak
30. Kwiaciarnia PŁOMYK E. Walerczyk
31. MAR-PIEK P. Kowalewski
32. Surówki G. Sznura
33. Cukiernia P. Kaczmarek
34. Drogeria Lehmann – Zwierzyński
35. Zakład Fryzjerski R. Fludra
36. Pizzeria PICCOLO Kórnik
37. Solarium STUDIO SUN Sylwia Ryś
38. Solarium STUDIO EDEN
39. Salon Fryzjerski K. Ruszczyńska
40. Salonik Fryzjerski A. Bednarek
41. Zakład Fryzjerski M. Zwierzyńska
42. Salon Urody SYLWIA
43. Sklep RUSSEL J. Kaczmarek
44. Pracownia Złotnicza K. Buszkiewicz
45. Przetwórstwo Owocowe Jańczyk
Kórnik
46. Restauracja BIAŁA DAMA
47. Blacharstwo Samochodowe Z.
Grzelak
48. Kwiaciarnia KRYSTYNA K. Andrecka
– Kaczmarek
49. Kwiaciarnia B. Małecka
50. Restauracja TRATTORIA GIRASOLE
Poznań ul. Żydowska 27/2
51. Pasmanteria DUET
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Powiat

dofinansowuje kulturę
i sport
W lutym rozstrzygnięto konkurs ofert
na realizację zadań powiatu poznańskiego z dziedziny kultury, sztuki, kultury
fizycznej i turystyki przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty.
Wśród organizacji, którym powiat przyznał
dotację znalazły się dwie z terenu gminy
Kórnik.
Jedną z nich jest Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka-Kórnik”, który otrzymał 1000
złotych dofinansowania na zorganizowanie X
Ogólnopolskiego Wyścigu Ulicznego, VIII Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Kolarstwie
Szosowym dla trzech kategorii wiekowych
(młodzik, junior młodszy, junior) oraz XXX
Wielkiego Festynu Rowerowego dla Dzieci
w wieku od 2 do 12 lat.
Dotację w wysokości 1000 złotych przyznano także Związkowi Harcerstwa Polskiego
Hufiec Kórnik na przygotowanie VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wpisani w
historię”. BM

Spotkała się
z dziećmi

Już po raz drugi w tym roku Stanisława Łowińska, poznańska poetka
i dziennikarka spotkała się z kórnickimi
uczniami. Tym razem było to 16 lutego
w Bibliotece Publicznej.
W spotkaniu z poetką wzięło udział
około 40 uczniów z klas czwartych Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku.

Stanisława Łowińska starała się przekazać dzieciom, jak ważną rolę odgrywa
język w naszym życiu. Mówiła o różnicach
między językiem literackimi, a potocznym,
codziennym. Radziła zainteresowanym
uczestnikom, jakie umiejętności warto rozwijać, aby w przyszłości zostać dobrym pisarzem, poetą czy dziennikarzem. Podczas
spotkania czytała swoje wiersze, fraszki,
teksty piosenek. Czwartoklasiści bardzo
chętnie brali udział w dyskusji i zadawali
pytania Łowińskiej.
Poznańska poetka gościła już kilkakrotnie w Kórniku. Prowadziła m.in. warsztaty
dziennikarskie oraz trzykrotnie była przewodniczącą Konkursu Recytatorskiego,
organizowanego co roku przez Bibliotekę
Publiczną i Urząd Miejski w Kórniku.
BM

Rada Rodziców przy SP nr 2
im. Teofili z Działyńskich SzołdrskiejPotulickiej w Kórniku
serdecznie dziękuje Sponsorom za
pomoc w zorganizowaniu Zabawy
Karnawałowo – Walentynkowej

KULTURA

AKTUALNOŚCI

Panel dyskusyjny – polityka
informacyjna

Przetwórstwo Rolno – Spożywcze Grzegorz
Sznura
Sklep Spożywczy M. Pepel
Kwiaciarnia „Stokrotka” R. Taciak
Gabinet Kosmetyczny „ JOANNA” J.
Witkowska
Handel – Hurt – Detal W. Powąska
Apteka „ZAMKOWA“ B. Miara
Pracownia Złotnicza K. Buszkiewicz
P.P.U.H. „KURAŚ” M. Przewoźny
Firma Handlowo – Produkcyjna „TO I
OWO” R. Fludra
Kiosk z Artykułami Przemysłowymi O.
Modrowska
Kwiaciarnia I. Matelska
WESOŁA CIUCHCIA Klub Małych Talentów
Sklep Mięsny , Warzywa , Owoce T. Pankowski
P.H.U. MAT – BUD R. Wdowczyk
„U MICHAŁA” K. Łuczak
Produkcja, Sprzedaż i Montaż Elementów
Wyposażenia Mieszkań B. Dudzik
„STUDIO – SUN” S.Ryś
Salonik Odzieżowy E. Kapusta
Księgarnia P. Hyżak
FIRMA ZŁOTNICZO - JUBILERSKA G.
Błaszak
MINI MARKET J. Maciejewska
Sklep: „RTV – AGD” G.S. „Sch” Kórnik
Sklep Wielobranżowy a b c E. Robińska
„MATI” M. Scholz
Kwiaciarnia „PŁOMYK” P.Walerczyk
PPHU Jadwiga Kaczmarek
TROPIKAL SUN A. Borowiak
SKLEP WIELOBRANŻOWY J. Kurminowska
„GAMA ART.” Działalność Handlowa A.
Błaszkowiak
„MaRo” R. Jaskuła
SKLEP ODZIEŻOWY P. Maciejewska
SklepWielobranżowy OBUWIE – ODZIEŻ
A. Marciniak
SALON URODY SOLARIUM I. Kilanowska
P.H.U. „ELTON” T. Dominiak
Sklep Odzieżowy N. Taciak
SKLEP DROGERYJNO – CHEMICZNY
A. Zwierzyński , M. Lehmann
DORI D. Maniszewska
LOGISTYKA POLSKA
Strzelewicz i Synowie
Salon Urody „SYLWIA”
„OSW Błażejewko” sp.z o.o.
Kontur B. Domagała
Blacharstwo Samochodowe – Wulkanizacja
Z. Michalak
„MiR Duda” s.c.
Restauracja Pizzeria CASABLANKA
„KOMET“ Runowo
Zakład Fryzjerski A. Nowak
Sklep Spożywczy M. Żak
Hurtownia Owoców i Warzyw D. Frąckowiak
„ALPO” W. Poprawski
Gminna Spółdzielnia „Sch” Kórnik
„BIG BOX” E.J. Gałka
Transport Ciężarowy M. Matysiak
WYPOŻYCZALNIA PŁYT DVD M. Świerzewski
Gabinet Kosmetyczny M. Ellman
Zakład Krawiecki A. Szczepaniak
FIRMA HANDLOWA „HiS”
„ESTER” E. Liebner Handel – Produkcja
– Usługi
p. Tomasz Leski
PPHU „MEBLO-STYL” W.A.Duszczak
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W życiu Stanisławy Rozmiarek z
Biernatek było wiele miłych chwil związanych z przedwojenną działalnością w
Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży
Żeńskiej oraz z prowadzeniem po wojnie
Koła Gospodyń Wiejskich. Były też dramatyczne momenty w trakcie okupacji. O
swoich przeżyciach zgodziła się opowiedzieć na łamach „Kórniczanina”.
Przybycie do Biernatek
Pani Stanisława urodziła się 16 listopada 1919 roku w Swarzędzu. Była córką
Stanisławy i Macieja Matuszczaków. W
wieku 16 lat przeprowadziła się do Biernatek, by zaopiekować się trzema wujami i
siostrą ojca. Tutaj wstąpiła do Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, które
działało przy parafii w Bninie. Jago członkinie nazywały siebie „Młodymi Polkami”.
Nosiły organizacyjny strój: granatowe
krawaty, czarne paski, białe mundurki z
niebieskimi i czerwonymi haftami, czarne
spódnice. Stowarzyszenie skupiało osoby
z Błażejewa, Biernatek, Prusinowa, Bnina.
Funkcję prezesa pełniła wówczas Maria
Pańkowska, a potem do wybuchu wojny
– Maria Dymna. Opiekunem duchowym był
ks. kanonik Szczepan Janasik. Młodzież
żeńska i męska garnęła się do niego, gdyż
potrafił nawiązywać z nią wspólny język i
pozyskać ich szacunek. Panią Stanisławę
uczył języka niemieckiego.
Bohaterka naszego artykułu wspomina,
że uczestniczyła w zebraniach oraz jeździła
na Kongresy Eucharystyczne m.in. do Środy.
Wlkp. „Młode Polki” budowały Dom Katolicki w Bninie – dzisiejszą kaplicę oraz Dom
Młodej Polki, w którym obecnie na ulicy Błażejewskiej znajduje się Dom Dziecka. Pieniądze zdobywano dzięki organizowanych
przez KSMŻ przedstawieniach. W sztuce
„Tatrzańscy górale” Stanisława zagrała rolę
narzeczonej. Natomiast w przedstawieniu
„Gwiazda Syberii” była tytułową Gwiazdą.
Od 10 lat przedwojenna działalność
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Żeńskiej i Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Męskiej jest kontynuowana
przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Archidiecezji Poznańskiej. Pani Stanisława
będąc druhną seniorką kontynuuje swoją
młodzieńczą przynależność do KSMŻ. Odsłaniała tablicę na budynku Domu Dziecka,
przypominającą o tym, że znajdował się
tam kiedyś Dom Młodej Polki. Spotyka się
z młodzieżą na Mszach św., uczestniczy w
spotkaniach opłatkowych, dniach skupienia.
4 lutego 2007 roku wzięła udział we Mszy
św. w katedrze poznańskiej odprawionej z
okazji 10-lecia istnienia KSM AP.
Lata okupacji
Podczas okupacji pani Stanisława zamieszkała u rodziców w Swarzędzu, gdyż
przebywając w Biernatkach była zagrożona
wywózką na roboty do Niemiec.
Kiedy na skierowanie z Arbeitsamtu
(Urzędu Pracy) miała zgłosić się do pracy
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jako opiekunka do dzieci, pechowo złamała
nogę. Po wyleczeniu podjęła się zatrudnienia u innej rodziny Niemców w Swarzędzu.
Była opiekunką do dzieci, których ojciec miał
tartak. Pani Stanisława wspomina, że byli to
dobrzy Niemcy od wielu lat mieszkający w
Polsce. Ojciec żony właściciela tartaku miał
sklep. Pewnego razu podarował Stanisławie
materiał na sukienkę. Tego materiału było tak
dużo, iż starczyło go nie tylko dla niej, ale też
dla jej trzech sióstr.
W Arbeitsamcie z czasem uznano, że
ma już zbyt dużo lat i skierowano ją do
pracy w fabryce pierza, której właścicielem
był Wiktor Abel. W kwietniu 1944 roku Stanisława została wezwana przez Gestapo do
budynku przedwojennego Domu Żołnierza
w Poznaniu. Była w grupie 8 kobiet i około
10 mężczyzn. - Gestapowcy kazali nam
podnieść ręce do góry. Cały czas musieliśmy
tak stać - tłumaczy. - Samochód zawiózł

nas do Żabikowa. Gestapowcy puścili
na nas psy. Miałam szczęście, że żaden
mnie nie pogryzł. Gestapowcy zrobili apel,
mężczyznom poobcinali włosy - wspomina
dramatyczne przeżycia pani Stanisława.
Więźniowie zostali skierowani do pracy.
W noszonych przez dwie osoby taczkach
znosili żwir z usypanej z niego góry. Byli
pilnowani przez Gestapo, pozbawieni picia i
jedzenia. Dopiero wieczorem zaprowadzono
ich do baraku. Były tam duże kotły, a kobiety
miały obierać marchew i buraki. W nocy
więźniowie do baraków dostali przygotowany przez kobiety posiłek. Następnego dnia
o godzinie 6 rano odbył się apel, a potem
więźniowie otrzymali kawę i znów musieli
pójść do pracy. W południe otrzymali zupę
z marchwi i buraków, w której nie było ani
jednego ziemniaka. Wieczorem więźniowie
zostali skierowani do innego baraku, w którym spędzili noc. Kolejnego dnia mężczyźni
poszli rąbać drewno, a kobiety układały je
w stogi. - Pod wieczór wydano nam polecenie, że mamy skakać ze sterty drewna
– powiedziała Stanisława Rozmiarek. - Przestraszyłam się i zaczęłam płakać. Strażnik

zaczął mi jednak grozić, że mnie zastrzeli
jak nie skoczę – tłumaczy. Więźniom nie
wolno było rozmawiać ze strażnikami. W
tym momencie przydała się jej znajomość
języka niemieckiego, którego uczył ją ks.
kanonik Szczepan Janasik. Porozumiała się
ze strażnikiem. Ten zlitował się i pozwolił jej
zejść na dół po drabinie. Zaprowadzono ich
ponownie do baraków, gdzie spędzili całą
noc, aż do kolejnego apelu. – Bałam się, że
nas rozstrzelają. Jednak strażnicy otworzyli
bramę i wszystkich nas wypuścili – opowiada
pani Stanisława. Jeden z mężczyzn założył
szal, który dostał od pani Stanisławy, bo
wstydził się wracać do domu z ogoloną głową. Uwolnienie to nastąpiło 2 maja. Nasza
bohaterka spędziła w Żabikowie trzy dni.
Zapamiętała przebywających tam wyczerpanych więźniów, którzy wyglądali – jak to
określa – jak żywe trupy. Do dziś nie wie
dlaczego została aresztowana. Uważa, że
była zakładnikiem. Za tę przymusową pracę
zwróciła się o odszkodowanie do Fundacji
„Polsko-Niemieckie Pojednanie”, jednak do
tej pory nie udało jej się go uzyskać, gdyż
uznano, że była za krótko więziona.
Po wyjściu z obozu w Żabikowie miała
opuchnięte ręce i usta, nie czuła nóg., miała
gorączkę. Musiała dotrzeć do Swarzędza.
Właściciel firmy – Wiktor Abel, gdy ją zobaczył, kazał pójść do lekarza. Dostała urlop,
a po nim zgłosiła się ponownie do pracy w
fabryce.
Pani Stanisława pamięta, że Niemcy
uciekli ze Swarzędza 21 stycznia 1945
roku. Wraz z innymi kobietami zajęła się
opatrywaniem rannych żołnierzy Armii
Czerwonej. Za to otrzymywała chleb. Przez
pewien czas mieszkała jeszcze z rodzicami
w Swarzędzu.
Powojenne lata
Wstąpiła do działającego tu Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Pamięta jak w 1946 roku jadąc na koniu prowadziła
korowód dożynkowy. W 1947 roku wyszła
za mąż za Mariana Rozmiarka. Ślub odbył
się w Swarzędzu. Mąż miał gospodarstwo
w Mieczewie. Małżonkowie zamieszkali
jednak w Biernatkach. O działalności w
KSMŻ nie mogło być już mowy, gdyż władze komunistyczne zakazały istnienie tego
stowarzyszenia.
Na przełomie lat 60-tych i 70-tych pani
Stanisława przez 10 lat pełniła funkcje
przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich
w Biernatkach. Przed nią przewodniczącą
była Krystyna Dzirbowa, a po niej – Zofia
Wachowiak.
Członkinie KGW zwiedziły wiele różnych
miejsc w Polsce. Koło zajmowało się różnymi
sprawami m. in. rozprowadzało drób - kaczki,
kurczęta, pasze. Zajmowało się także kulturą,
organizując wieczorki taneczne w ówczesnej
kawiarni, gdzie obecnie jest świetlica. KGW
brało udział w dożynkach gminnych. Stanisława Rozmiarek wykonywała dożynkowe
wieńce. Nasza bohaterka ma trzy córki:
Krystynę, Hannę i Bernadetę. Jest dumna,
że wszystkie zdobyły wykształcenie. Pani
Stanisława dochowała się 12 wnucząt i 13
prawnucząt. Robert Wrzesiński
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REKLAMY

WSPOMNIENIA

Wspomnienia pani Stanisławy

PROFI POŻYCZKA
- PIENIĄDZE, KTÓRE DOSTANIESZ

▪ od 1 500 zł do 20 000 zł
▪ bez żyrantów
▪ bez opłat wstępnych
▪ możliwość odłożenia
spłat rat

ZADZWOŃ 0801 700 999
całkowita opłata za 1 rozmowę 0,35 zł

PRACA:

Potrzebni doradcy finansowi
tel. 602 333 202, 607 175 574

Zaprasza do wspólnej nauki:
języka angielskiego
Nowość!

języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego

• małe grupy i lekcje indywidualne, nowoczesne,
multimedialne zajęcia dla wszystkich grup wiekowych
• kursy egzaminacyjne i wyrównawcze
• konsultacje językowe i tłumaczenia
• lekcje i kursy wyjazdowe dla firm, szkół i przedszkoli
• rekrutacja trwa cały rok szkolny
• wyjazdy na zagraniczne kursy językowe
Nowość!

Nowoczesne, multimedialne kursy przygotowawcze
i wyrównawcze z:

• matematyki • fizyki • chemii • biologii
Dane adresowe: msiwecki@lplus.pl, www.lplus.pl, Skype: litera_plus
GG: 6684911, tel +48 504 130 225, ul. Młyńska 24, 62-035 Kórnik

P.H.U. MOTOOIL
CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO WSZYSTKICH MAREK
HURT - DETAL
NAJNIŻSZE CENY
DOSTAWA GRATIS

Tel. 694 340 529, 606 876 929
Zatrudnię krawcowe bieliźniarki,

także do przyuczenia. Dobre warunki pracy i płacy.
Szycie bielizny damskiej. P.P.H. Maciej Hirsch,
ul. Dembowskiego 3, Poznań. Tel. 061 822 15 94
Firma produkcyjna z Kórnika zatrudni

gosposię-sprzątaczkę
do obiektu biurowo-socjalnego.
Wymagania: dyspozycyjność, dokładność, uczciwość, wysoka kultura osobista i samodyscyplina.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Osoby zainteresowane mogą kontaktować się pod
numerem:

601 33 98 33 lub 609 48 63 25
nr 4/2007
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REKLAMY

REKLAMY

W piątki udzielamy 10% rabatu

P.H.U. MOTOOIL

PŁYTKI CERAMICZNE
MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8
CZYNNE:

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

CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO WSZYSTKICH MAREK
HURT - DETAL
NAJNIŻSZE CENY
DOSTAWA GRATIS

Tel. 694 340 529, 606 876 929

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

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka.

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

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

www.osz-kaczmarek.com.pl

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

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Zaprasza i oferuje!

• Fachowa obsługa
• Najlepsza jakość
• Najlepsze środki
myjące i piorące
• Sprzęt firmy KARCHER
• Pranie tapicerki
welurowej i skórzanej
• Poczekalnia - kawa gratis
dla każdego Klienta
CZYNNE:

pon.-sobota
8.00-20.00
niedz.
9.00-15.00 (na telefon)

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ
JEST DOKŁADNOŚĆ
I SZYBKOŚĆ!

FRYZJERSTWO
● Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach firm:		

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

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

PRACOWNIA KRAWIECKA

L’OREAL, MATRIX, SHWARZ KOPF

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

A&A

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

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

nr 4/2007

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

AUTO-MERC

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

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

nr 4/2007

50

Kórnik
ul. Średzka 17
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…DANUTY NESTOROWICZ, DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KÓRNIKU

Osoby korzystające z naszych zbiorów
są z różnych miejscowości. Program biblioteczny, który wykorzystujemy w swojej
pracy, pozwala nam na dokonanie analizy
czytelnictwa według miejsca zameldowania
czytelników. Możemy powiedzieć, że zarejestrowanych mamy czytelników wywodzących się z około 90 różnych miejscowości
Polski. Oczywiście, najliczniejszą grupę
stanowią osoby mieszkające na terenie
Kórnika. Zarejestrowanych jest ich 1370.
Z każdym rokiem przybywa nam nowych
czytelników, obserwujemy natomiast, że
czytelnicy ci wypożyczają mniej książek.
- Po jakiego rodzaju literaturę sięgają
najczęściej czytelnicy Biblioteki Publicznej i czy podpowiadają o jakie książki
warto wzbogacić zbiory biblioteczne?

- Jak wielu czytelników odwiedza
Bibliotekę Publiczną Kórniku i w jakim
są wieku?
Biblioteka prowadzi rejestrację czytelników i wypożyczeń w systemie informatycznym. Czytelnik posługujący się elektroniczną kartą czytelniczą może korzystać z
księgozbioru zarówno Biblioteki w Kórniku
jak i Filii w Bninie.
W roku 2006 w bibliotece i filii zarejestrowanych było łącznie 2 633 czytelników.
Największą grupę wiekową stanowią
czytelnicy w przedziale wieku:
• do 15 lat – 722
• 25-44 lat – 585
• 16-19 lat – 556
• 20-24 lat – 433
• 45-60 lat – 243
• powyżej 60 lat – 94

Szkoła
przyszłości
Wielu młodych mieszkańców naszej gminy
kształci się w Zespole Szkół Budowlanych
przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu. Jest to
szkoła idąca z duchem czasu, a któż z nas
nie ma na uwadze przyszłości, podejmując
decyzję o wyborze szkoły? Szeroki wachlarz
zawodów i umiejętności, które można tu
zdobyć, współgra z zapotrzebowaniem rynku pracy. I na tym polega sukces tej szkoły!
Kształcimy, by młodzi ludzie mogli znaleźć
dobrą pracę.
Dyrektor szkoły, mgr inż. Arkadiusz
Dratwa, przygotowując ofertę specjalizacji, z
której będą mogli wybrać nasi nowi uczniowie odpowiedni dla siebie profil, zasięgnął
rad i sugestii dyrektorów firm. I tak przyszli,
potencjalni pracodawcy naszych absolwentów,
proponują wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół
Budowlanych w Poznaniu, by w przyszłym
roku szkolnym uczniowie rozpoczęli kształ-

W roku 2006 największym powodzeniem
cieszyła się literatura piękna dla dorosłych
– wypożyczono jej 20 117 egzemplarzy, na
drugim miejscu literatura piękna dla dzieci i
młodzieży – z tego działu wypożyczono 10
478 egzemplarzy, z działu literatury popularno-naukowej dla dorosłych – 8 918 wypożyczonych egzemplarzy, książki z literatury
popularno-naukowej dla dzieci i młodzieży
wypożyczano 2 099 razy.
Czytelnik ma możliwość przeglądania
katalogu bibliotecznego oraz zamawiania i
rezerwowania książek przez Internet. Myślę,
że udogodnienie to zainteresuje naszych
czytelników.
Oczywiście czytelnicy pytają o konkretne
tytuły, „podpowiadają” jakie książki mogłyby
wzbogacić nasze zbiory. Zawsze staramy się
korzystać z ich wskazówek. Również sami
bibliotekarze śledzą rynek wydawniczy.
Bibliotekarze najlepiej wiedzą, jakiej literatury czytelnicy poszukają i kierują się tymi
wskazówkami dokonując zakupu książek.
Na pewno nie możemy spełnić wszystkich
próśb czytelników, ale w większości to się
cenie przygotowujące do zawodu: monter
instalacji sanitarnych, płytkarz – posadzkarz,
betoniarz – zbrojarz, murarz, dekarz, malarz
– tapeciarz, cieśla, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, lakiernik,
blacharz.
Uczniowie mieszkający w Gądkach i
pobliskich miejscowościach, uczą się w kla-

sie o profilu: monter instalacji sanitarnych.
Marcin Kuchta z tejże klasy mówi, iż wybrał
tę szkołę, gdyż jest to jedyna placówka w
Poznaniu kształcąca w tym zawodzie. Plusem
tego wyboru jest także fakt, że uczniowie

nam udaje.
- Ile pieniędzy rocznie Biblioteka Publiczna przeznacza na zakup książek i czy
zdarza się, że sami czytelnicy ofiarowują
zbędne im już pozycje?
W 2006 roku wydano na nowe książki
kwotę 24 021,18 zł pochodzącą z dotacji
organizatora tzn. Urzędu Miejskiego w Kórniku i zakupiono za nią 1 265 egzemplarzy
książek.
Otrzymaliśmy również dotację z Biblioteki
Narodowej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”
z przeznaczeniem na zakup nowości w wysokości 7 850,00 zł, za którą to zakupiliśmy
410 egzemplarzy.
Zakup nowości dokonywany jest systematycznie przez cały rok z wyłączeniem
miesiąca stycznia i miesięcy wakacyjnych.
Książki do zbiorów bibliotecznych przekazują nam również czytelnicy i inne
biblioteki.
W ubiegłym roku otrzymaliśmy w darze
786 książek pochodzących od czytelników,
z Biblioteki Kórnickiej, z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu.
Wszystkie ofiarowane nam książki zostają opatrzone stosowną naklejką, mówiącą o
źródle jej pochodzenia.
W 2007 roku planowana jest na zakup
nowości kwota w wysokości 24 000 zł, pochodząca z dotacji organizatora, a na dzień
dzisiejszy jeszcze nie wiemy, czy w tym
roku otrzymamy także dotację z Biblioteki
Narodowej.
W lutym 2007 roku dokonane zostały
pierwsze tegoroczne zakupy. Przyjęto
też książki pochodzące z darów Biblioteki Kórnickiej i Biblioteki Raczyńskich
w Poznaniu.
Chciałabym przekazać serdeczne podziękowania wszystkim naszym ofiarodawcom. Rozmawiała: Barbara Morasz
uczestniczą w praktykach, za które otrzymują
wynagrodzenie. Przemysław Rogacki, kolega
Marcina ze szkolnej ławy, powiedział: „podoba
mi się organizacja roku szkolnego; na zmianę
jest tydzień nauki i tydzień praktyk”. Ten sam
fakt, za atut ZSB, uznał Michał Ogórkiewicz.
Dodaje on jeszcze, że w tej szkole są mili
nauczyciele, a Dawid Kuźniak uważa, że to
jest bardzo ważne, gdyż dobry z nimi kontakt, umożliwia lepsze przyswajanie wiedzy,
która jest tu przekazywana w atrakcyjny
sposób. Dawid cieszy się jeszcze z faktu,
iż lekcje najpóźniej kończą się tu o godzinie
15, a kogo by nie cieszyły wolne popołudnia?
Daniela Kulczyńskiego przekonała natomiast
do tej szkoły możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu, a następnie kontynuowania tu
nauki w technikum wieczorowym lub liceum
uzupełniającym.
Chłopcy dodają jeszcze, że prawie połowa ich klasy, to mieszkańcy gminy Kórnik, co
świadczy o dobrym połączeniu komunikacyjnym pomiędzy ich miejscem zamieszkania a
Zespołem Szkół Budowlanych w Poznaniu.
Tekst został przygotowany na lekcji języka
polskiego pod redakcją mgr Alicji Maksymiuk.

Na zdjęciu od prawej: Dyrektor mgr inż. Arkadiusz Dratwa; uczniowie: Michał Ogórkiewicz, Daniel Kulczyński, Przemysław Rogacki, Dawid Kuźniak, Marcin Kuchta
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WIELKIE
PRZEBOJE

WSZECHCZASÓW
Z prawdziwą przyjemnością i radością
mam zaszczyt zaprosić wszystkich, a zwłaszcza dzieci i młodzież, do nowo otwartego
kącika melomana, który począwszy od tego
wydania, przez co najmniej rok będzie towarzyszył każdej kolejnej edycji Kórniczanina.
Jego celem jest popularyzacja muzyki nie
tylko klasycznej (jak np. barok, klasycyzm, romantyzm), ale też i współczesnej (pop, rock,
blues, jazz itd.). W każdym odcinku znajdziemy tu omówienia dwóch utworów – jednego
z czasów dawniejszych, drugiego z dzisiejszych. Będą to według mojej skromnej oceny
największe przeboje swej epoki, dzieła wręcz
sztandarowe, takie które każdy zna lub znać
powinien. Ich fragmenty często funkcjonują w
dzisiejszym świecie jako dzwonki telefonów
komórkowych, nierzadko są tłem dla reklam
i gier komputerowych. Zapewniam jednak,
że poznanie ich w całości i w oryginalnym
brzmieniu to prawdziwa frajda, która może
zapoczątkować nie lada przygodę – podróż
przez zaczarowany świat muzyki, pełen niezwykłego piękna i emocjonalnej głębi.
W dobie internetu dostęp do tych utworów
nie przedstawia już trudności. Również w
supermarketach pełno jest płyt ze starymi
nagraniami, które można kupić dosłownie za
grosze. Gorąco zachęcam do stopniowego
poznawania polecanych przeze mnie pozycji,
tym bardziej, że planujemy w przyszłości
(gdzieś około za rok, kiedy ich ilość przekroczy 50) zrobienie w szkołach konkursów
wraz z konkursem finałowym. Będą one
polegać na rozpoznawaniu tych utworów
poprzez podanie tytułu oraz kompozytora
lub wykonawcy (coś na zasadzie teleturnieju
Jaka to melodia). Najlepsi otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplom Znawcy Literatury
Muzycznej I stopnia.
Na początek proponuję Adagio g-moll
Albinoniego i Rag klonowego liścia Scotta
Joplina. Pierwszy z nich to jeden z bardziej
popularnych dzisiaj tematów baroku – najstarszej z epok do jakiej będziemy w tym kąciku
sięgać. Być może sam tytuł niewiele mówi,
ale zapewniam, że wielu z Was stwierdzi,
iż gdzieś już słyszało tą piękną melodię. Jej
kompozytor Tomaso Albinoni żył w latach
1671 – 1750. Był Włochem urodzonym i działającym w Wenecji. Jego nazwisko nie jest
specjalnie znane i też nie zajęło poczesnego
miejsca w historii muzyki. A jednak nie mogła
to być to postać tuzinkowa. Zbyt wysoko cenił
go wielki Jan Sebastian Bach i też zbyt genialnym utworem jest jego Adagio, napisane na
orkiestrę smyczkową i organy. Samo słowo
adagio znaczy w języku włoskim – powoli i
zwyczajowo służy jako oznaczenie tempa,
rzadziej jako tytuł. Sam utwór zaś trwa około
7 min. 50 sek. i doprawdy warto wysłuchać
go w całości. Zaręczam, że nie będzie to
czas stracony.
Drugi z utworów Rag klonowego liścia
(ang. Maple Leaf Rag) to ragtime. Termin
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ten oznacza rodzaj muzyki fortepianowej jaki
rozwinął się w USA w latach 1890 – 1920.
Zwykło się go uważać za pierwszy styl
jazzowy, choć zdania na ten temat są różne.
Łączy on tradycję europejską (jak marsze,
walce, polki) z afrykańskim poczuciem rytmu.
Można powiedzieć, że był on białą muzyką
fortepianową graną na sposób czarny. Czołowym przedstawicielem tego gatunku był Scott
Joplin (1868 – 1917), murzyński kompozytor
i pianista urodzony w stanie Texas. Osiedlił
się jednak i działał w Sedalii (stan Missouri),
gdzie wystawiono mu w hołdzie pomnik. Napisał ponad 600 ragtime’ów. Najsłynniejszy z
nich to oprócz The Entertainer (znanego z filmu Żądło) Maple Leaf Rag, reprezentatywne
dzieło tego stylu. Zygmunt Szram

RECENZJE
KSIĄŻEK
Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej w Kórniku

KULTURA

KULTURA

TRZY PYTANIA
DO …

DLA DOROSŁYCH
FAYE KELLERMAN
„ULICZNE MARZENIA”

KARNAWAŁOWY BAL
Ostatnią szansą przeżycia karnawałowego
szaleństwa zawdzięczamy wspaniałej restauracji „Nestor” w Kórniku, gdzie Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
zorganizowała huczną zabawę.

W czasie balu, dzięki zaangażowaniu
wielu osób i przy nieocenionej pomocy
sponsorów możliwe było zorganizowanie
loterii fantowej. Dochód z loterii został przeznaczony na potrzeby ciągle rozwijającej
się szczodrzykowskiej szkoły, dlatego Rada
Rodziców pragnie serdecznie podziękować
wszystkim za bezinteresowną pomoc w
zorganizowaniu tak udanej zabawy, w
szczególności zaś sponsorom za finansowe
i rzeczowe wsparcie:
RESTAURACJA „NESTOR”
HANDEL HURT – DETAL WIESŁAWA POWĄSKA
PHU HEDAN S.C.
TFP SP. Z O.O.
PRODUCT PLUS S.C.
MACIEJ DĘBIŃSKI
KOMET SP. Z O.O.
T.M. MALECCY
APTEKA ZAMKOWA
APTEKA LEWICKA-NOWAK-PRZYBYLSKI
SALON URODY „SYLWIA”
GAMA ART
UNILEVER FOODSOLUTIONS
BRETT BISNETT
WAMAR SOSENKA
PRODUCENT NAPJÓW SZAŁ SP. Z O.O.
DISTRIBAN SP. Z O.O.
CIACHOWSKI JACEK DOLSK, SOLARIUM EDEN,
SOLARIUM TROPICAL SUN, HALINA SŁABOLEPSZA, NINA TACIAK, SKLEP ZOOLOGICZNY W.
POPRAWSKI, FARBY L. SMOLARKIEWICZ, ABC E.
ROBIŃSKA, ELEGANT,
PARTNER S.C. K.L. ŚLIFIŃSCY G. WITTOWSKA,
MARCIN SCHOLTZ, MEBLO-STYL, SURÓWKI GRZEŚKOWIAK, SKLEP „SMYK”, PAWEŁ
KRAKOWIAK, TRAFIKA, SKLEPY SPOŻYWCZE:
ANGELIKA STARZAK, MONIKA HAIGENBART,
ALICJA NIŻNIK, RENATA RATAJCZA

Książka „Uliczne marzenia” to klasyczny kryminał. Podczas patrolu Cindy
Decker, funkcjonariuszka policji z Los
Angeles ratuje nowo narodzone niemowlę, porzucone w ulicznym kontenerze
na śmieci. Policjantka na własną rękę
zaczyna szukać matki dziecka. Uważa,
że może ona być ofiarą gwałtu. Cindy
współpracuje z ojcem, który jest porucznikiem policji. Podążając za śladami i narażając własne życie stara się schwytać
sprawców. MG
DLA MŁODZIEŻY
ALEX SHEARER
„PRĘDKOŚĆ MROKU”

Jest to pozycja książkowa dla młodzieży i tych spośród dorosłych, którzy
„chłoną” literaturę zagadkową. Brytyjski
autor opisał historię chorej, nieodwzajemnionej miłości, która popycha zakochanego brzydala do zemsty. „Prędkość mroku”
to rodzaj thrillera fantasy – smutna bajka
o wrednym Quasimodo. Tym razem
paskudna powierzchowność karła nie
skrywa głębokiego serca, a jedynie urazę
i chęć odwetu na kobiecie, która kocha
innego. KK
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wym pan Maciej Bolecki, student IV roku
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji
Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii
Muzycznej w Poznaniu, uczeń profesora
Sławomira Kamińskiego, wybitnego pedaW niedzielę, 18 lutego, w kościele p.w. roku; wtedy to możliwości 28 głosowego goga i wirtuoza. Zaprezentował on utwory
Wszystkich Świętych w Kórniku, odbył się instrumentu z dwoma manuałami i jedna J. S .Bacha, G. Younga i S. Korg-Elerta,
koncert pt.: „Muzyka w Kolegiacie Kórni- klawiaturą nożną zaprezentował po raz a wielu spośród przybyłych na koncert
ckiej – Castellum Cantans i Goście”. Był pierwszy znany organista poznański pan słuchaczy po raz pierwszy mogło usłyszeć
pełne i bogate brzmienie kolegiackich orto pierwszy koncert z cyklu muzycznych Robert Hauptmann.
spotkań , które odbywać się będą w kórniTrzeci element konieczny do realizacji ganów. Gościem pierwszego koncertu był
ckiej kolegiacie pod tym właśnie hasłem. tego muzycznego zamierzenia, to ludzie też Chór Kameralny Poznańskiej Akademii
Pomysłodawcą całego zamierzenia jest – czyli działający w Kórniku od ponad Ekonomicznej Musica Viva, który wystąpił
dyrygent Chóru Zamku Kórnickiego Ca- 8 lat chór Castellum Cantans oraz jego w przededniu swojego jubileuszu 15-lecia
stellum Cantans, pan Marek Gandecki, a dyrygent Marek Gandecki – którzy po- i pod batutą Marka Gandeckiego wykonał
a’capella utwory
kórniccy chórzyści
M. Zieleńskiego,
pełnia rolę organiT. S a r s a n y ’ e g o ,
zatora i gospodaA. Opatowicza, E.
rza comiesięcznych
Whitacre, M. Duimprez.
rufle, K. Pasternak
Aby ta piękna
i C. Debussy’ego.
idea spotkań z
Natomiast gospodamuzyką sakralną
rze koncertu – Chór
mogła się zmateZamku Kórnickiego
rializować, musiało
Castellum Cantanszbiec się w czasie
otworzyli spotkakilka wydarzeń.
nie, prezentując
Pierwsze z nich, to
utwory Ch. Tye, C.
niebywały w swym
Pappa, Wacława z
zakresie generalSzamotuł i Józefa
ny remont kole Świdra oraz pogiaty i jej otoczeżegnali gości i słunia, prowadzony
chaczy wspólnym
wytrwale od wielu
z Chórem Musica
lat przez księdza
Viva wykonaniem
Połączone chóry Musica Viva i Castellum Cantans pod dyrekcją
proboszcza JerzeConcinamus omnes
Marka Gandeckiego wykonują Concinamus omnes Andrzeja Koszewskiego.
go Kędzierskiego.
Andrzeja KoszewPiękne owoce tych
działań możemy dziś oglądać zarówno w stanowili wykorzystać akustyczne walory skiego. Z wielką siłą, radośnie i pięknie zawyglądzie ogólnym kościoła, jak i w niezli- i piękne wnętrze kórnickiej kolegiaty oraz brzmiało we wnętrzu kórnickiej kolegiaty to
czonej liczbie kunsztownie odnowionych instrumentalne możliwości jej organów wspaniałe muzyczne wezwanie do wspóldetali, aż po jeden z ostatnich efektów do prezentacji muzyki sakralnej różnego nego śpiewania una voce i było specjalnym
renowacji – kryptę Działyńskich. Drugie charakteru: chóralnej, organowej, solowej akcentem zakończenia koncertu w 80 roczważne wydarzenie, to równoczesna z czy kameralnej. Organizatorzy i gospo- nicę urodzin poznańskiego kompozytora,
odnawianiem kościoła budowa i insta- darze muzycznego cyklu - chór Castellum profesora Andrzeja Koszewskiego.
lacja nowych organów. Sprowadzono je Cantans wraz z dyrygentem Markiem
Następny II Koncert z cyklu „Muzyka
z Niemiec, a dokończenia ich budowy i Gandeckim - będą zapraszać na gościnne
instalacji w kórnickiej kolegiacie podjął się występy wykonawców w kolejnych koncer- w Kolegiacie Kórnickiej - Castellum Cantans
znakomity warsztat organmistrzowski pana tach, które dzięki życzliwemu wsparciu ks. i Goście” odbędzie się w niedzielę 18 marJana Drozdowicza, który zbudował także proboszcza Jerzego Kędzierskiego i władz ca. Organizatorzy i wykonawcy serdecznie
organy dla Katedry Poznańskiej. Kórnickie miasta, będą odbywały się w każdą trzecią zapraszają do odwiedzenia kolegiaty w Kórniku i wysłuchania muzycznych propozycji
organy zostały poświęcone przez Ks. Ar- niedzielę miesiąca.
cybiskupa Stanisława Gądeckiego, MetroW pierwszym inaugurującym cykl kon- kolejnego spotkania z sakralną muzyką
politę Poznańskiego 5 października2003 cercie wystąpił z krótkim recitalem organo- chóralną i organową. MK i WCH

Firma z branży mięsnej poszukuje ludzi do pracy w nowo otwieranym
zakładzie w Robakowie /Kórnika na
dziale jeliciarni. Preferowane osoby
z doświadczeniem. Wymagana aktualna książeczka sanepidu.
Oferty prosimy przesyłać @ mailem
na adres poznan@dat-schaub.com.pl
lub listownie na adres:
Dat- Schaub Polska sp. z o.o.
ul. Nowy Rynek 3
62 – 002 Suchy Las
z dopiskiem „praca - Poznań”
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Dyrektor Przedszkola w Szczodrzykowie
ogłasza zapisy dzieci
do przedszkola w roku szkolnym 2007/2008
od 1 do dnia 31 marca 2007 r.
Dnia 17 marca 2007 roku
o godz. 10.00
zapraszamy dzieci z rodzicami na

Uczą się migać
Od ferii zimowych z inicjatywy sołtys
Anny Plucińskiej w Biernatkach trwa
kurs języka migowego. Prowadzi go
mieszkanka tej wsi – Maria Kowalska.
Osoby niepełnosprawne stale napotykają na różne bariery. Dla głuchych taką
barierą jest niemożność porozumienia
się ze słyszącymi, którzy nie znają języka migowego. Istnieje zatem potrzeba
szkolenia ludzi, aby mogli przynajmniej w
podstawowym zakresie zrozumieć osoby
niesłyszące. Taki wymóg stawia też Unia
Europejska.

poznają alfabet palcowy, liczebniki i około
500 znaków ideograficznych (pojęciowych), co pozwoli na porozumiewanie się z
osobami niesłyszącymi. W polskim języku
migowym jest w sumie ponad 4 tysiące
takich znaków.
Prowadząca szkolenie stwierdza, że
istnieje także możliwość przeprowadzenia
kursu dla nauczycieli, dzieci, rodziców i
urzędników z kórnickiego Urzędu Miejskiego. - Ważne jest, aby jak najwięcej
ludzi znało język migowy – powiedziała
Kowalska. - Dzięki temu niesłyszący będą
łatwiej mogli porozumiewać się z innymi
– dodaje.
Maria Kowalska jest zadowolona ze

Maria Kowalska, prowadząca zajęcia z języka migowego to ekspert w tej
dziedzinie. Posiada firmę zajmującą się
nauczaniem tego języka na terenie kraju.
Szkolenia te przeprowadzone są na potrzeby Polskiego Związku Głuchych m.in.
na uczelniach. W ubiegłym roku szkoleni
byli także urzędnicy Starostwa Powiatowego we Wrześni.
W kursie w Biernatkach uczestniczy
8 osób. Zajęcia odbywają się w środy i
czwartki. Trwają dwie godziny lekcyjne.
Będą one prowadzone do połowy czerwca.
Kurs obejmuje 90 godzin i kończy się egzaminem. Osoba kończąca kurs otrzymuje
zaświadczenie ze stopniem potwierdzające odbycie szkolenia.
Maria Kowalska informuje, że kursanci

swoich uczniów, którzy chętnie poznają język migowy. Podkreśla, że robią postępy w
nauce, bo mają młode, chłonne umysły.
Patryk Górski z klasy III b z Gimnazjum w Kórniku stwierdza, że poznawanie
języka migowego jest ciekawe. – Myślę,
że umiejętność migania przyda mi się w
przyszłości w pracy – tłumaczy. Karolina
Dzirba z klasy II e podjęła naukę z ciekawości, a jej koleżanka – Marta Sznura z
klasy III e zaznacza, że na kursie poznaje
coś innego. Na kurs w Biernatkach zapisała się także Monika Reformat, która jest
uczennicą liceum, a uczęszcza do klasy
o profilu pracowników służb społecznych.
Nie ukrywa, że znajomość języka migowego będzie jej niezbędna w przyszłej pracy
zawodowej. Robert Wrzesiński

BAL W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KÓRNIKU

„Drzwi Otwarte”
do naszego przedszkola.
Będzie można się pobawić,
zobaczyć przedszkole, poznać miłe panie, zjeść coś słodkiego.
Proponujemy zabrać wygodne kapcie. Do zobaczenia!
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W dniu 7 lutego 2007 roku odbył się w
Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku Bal
Karnawałowo- Walentynkowy.
Wielu uczniów wykazało się dużą fantazją w przygotowaniu strojów. Można
było zobaczyć diabła, Zorro, damy, rycerzy, klauna i inne bliżej niezidentyfikowane
postacie. Zmęczeni i rozgrzani uczniowie
mogli się posilić w klasach, gdzie czekały
na nich pyszności przygotowane przez
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rodziców. Po powrocie na parkiet odbył się
konkurs z balonami, w którym dzieci mogły
się wykazać szybkością i zręcznością. Nad
bezpieczeństwem uczniów podczas zabawy czuwali wszyscy wychowawcy klas IV
–VI i wielu rodziców.
Kiedy wybiła godzina 18.00 nikt nie
chciał pójść do domu.
Małgorzata Achtabowska i Izabela
Buszkiewicz

Bal „Klaudynki”
w Mościenicy

KULTURA / INFORMACJE

KULTURA

NOWY CYKL KONCERTÓW
W KOLEGIACIE KÓRNICKIEJ

Podopieczni Kórnickiego Sto warzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym Intelektualnie
i Ruchowo „Klaudynka” spotkali
się na kolejnej wesołej zabawie.
Tym razem gościli w gospodarstwie
państwa Marii i Zbigniewa Ziętów
w Mościenicy w sobotę 17 lutego.
Wszystkich przybyłych na drugi bal
karnawałowy powitała przewodnicząca
„Klaudynki” – Anetta Szarzyńska. A, że
był to bal przebierańców, występowała
w stroju Pani Wiosny, choć do tej prawdziwej pory roku pozostało jeszcze nieco
czasu. Podziękowała osobom, które
prowadziły zabawę. Tomasz Słomiński z
Kórnika obsługiwał sprzęt grający. Anita
Wachowiak, na co dzień prowadząca
sobotnie zajęcia, przygotowała program
balu i sama wystąpiła jako słynna Pipi.
Wolontariusze również wcielili się w różne
postacie.
Równie ciekawie byli przebrani podopieczni „Klaudynki”.

W przerwach pomiędzy tańcami odbywały się różne konkursy np. z kotylionami.
Podczas balu nie zabrakło wspólnego
zdjęcia. Tańczący zrobili także „pociąg”.
Chętni wzięli udział w konkursie śpiewania piosenek ze znanych seriali. W
tej rywalizacji wszyscy zajęli I miejsce.
Jarek po raz kolejny pokazał jak potrafi
naśladować koguta.
Pod koniec Anetta Szarzyńska zaprosiła wszystkich na przyszłoroczną
zabawę karnawałową. Kończąc imprezę
uczestnicy zrobili krąg i zaśpiewali piosenkę „Jaka siła”.
Uczestnicy balu nie kryli zadowolenia.
Anetta Szarzyńska, prezes „Klaudynki”
szczególne podziękowania kieruje do
gospodarzy imprezy – państwa Ziętów,
a także do tych, którzy ją przygotowali i
zapewnili poczęstunek.
Robert Wrzesiński
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

Kierowała mimo braku uprawnień
9 lutego funkcjonariusze Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu na drodze krajowej
nr 11 zatrzymali mieszkankę Poznania, która
kierowała pojazdem marki citroen pomimo
wydanego sądowego zakazu prowadzenia
pojazdów mechanicznych.

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

ELLMED

Nie dostosowali prędkości
9 lutego o godz. 8.40 na drodze krajowej nr
11, w miejscowości Jaryszki mężczyzna kierujący pojazdem marki renault nie dostosował
prędkości do warunków ruchu i zderzył się z
fordem. Uczestnikom zdarzenia nic się stało.
W dniu 10 lutego o godz. 7.15, w miejscowości Kórnik na ulicy Woźniaka kierujący samochodem marki volkswagen nie dostosował
prędkości do warunków ruchu i zderzył się z
autem marki fiat.
11 lutego o godz.6.40, w miejscowości Czmoniec kierowca samochodu marki fiat znacznie
przekroczył prędkość i uderzył w drzewo.
Mężczyzna odniósł liczne obrażenia ciała.

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

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

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3
tel. dom. (061) 2857953, lub (061) 8170356,
tel. kom. 0605781862
C Z A S P R O M O C J I O G R A N I C Z O N Y

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

Uderzył w ciągnik
14 lutego, około godziny 8.15, na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Jaryszki kierujący
ciężarową Scanią, jadąc prawym pasem ruchu
w kierunku Kórnika, uderzył w jadący w tym
samym kierunku tył przyczepy ciągniętej przez
ciągnik rolniczy. Następnie ciężarówka zjechała
na pas rozdzielający jezdnie wyrywając około
40 metrów barier ochronnych, po czym zatrzymała się na lewym pasie ruchu. Ciągnik rolniczy
przewracając się na lewy bok zepchnięty został
do pobliskiego rowu. Jego 8 metrowa przyczepa całkowicie zablokowała ruch w kierunku
Kórnika, który został przywrócony o godzinie
11.40 Zderzenie pojazdów było tak silne, że
kabina ciężarowej Scanii została prawie w
całości zmiażdżona. Na szczęście kierujący
wyszli z wypadku bez szwanku.

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

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

Wymusił pierwszeństwo
W dniu 8 lutego o godz. 9.20 w miejscowości
Prusinowo kierowca samochodu marki mercedes nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
kierującemu fordem i doprowadził do zderzenia pojazdów. Jedna osoba została ranna.

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 4/2007
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Kradzieże z włamaniem
W okresie od dnia 6 lutego do 19 lutego
sprawcy dokonali pięciu kradzieży z włamaniem.
• 7 lutego mieszkaniec Kamionek powiadomił Komisariat Policji w Kórniku o
włamaniu i kradzieży samochodu marki
renault megane. Straty oszacowano na
28 000 zł.
• 12 lutego kórniccy funkcjonariusze zostali powiadomieni o kradzieży agregatu
prądotwórczego i innych przedmiotów z
terenu budowy przy drodze krajowej nr
11 w miejscowości Koninko. Straty to 9
000 zł.
• 13 lutego mieszkaniec Wrześni zgłosił,
że nieznany sprawca dokonał włamania
do samochodu marki mercedes zaparkowanego na terenie jednej z firm w miejscowości Gądki i ukradł z wnętrza pojazdu
radioodtwarzacz. Straty oszacowano na
łączną sumę 640 zł.
• 17 lutego w Kórniku nieznany sprawca
zbił szybę w jednym z kiosków, włamał się
do niego i ukradł stamtąd artykuły spożywcze o łącznej wartości 500 zł.
• 18 lutego Komisariat Policji w Kórniku
powiadomiono o dokonanym włamaniu
do samochodu w miejscowości Kamionki,
skąd sprawca ukradł radioodtwarzacz.
Straty oszacowano na 1200zł.
Opracowanie: BM

Strażacy
w akcji

Kórniccy strażacy uczestniczyli
w dwóch kolejnych akcjach:
• 11 lutego wezwano ich do jednego z
bloków przy ulicy Staszica. Strażaków
zaalarmowali mieszkańcy, którzy poczuli
ulatniający się gaz. Prawdopodobnie zapach gazu pochodził z samochodu.
• 16 lutego strażacy zabezpieczali miejsce
lądowania śmigłowca na ulicy Kuśnierskiej
w Kórniku.
Opracowanie: Robert Wrzesiński

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Brak nadzoru nad psami
W dniu 2 lutego w Dziećmierowie patrol SM
interweniował u jednego z mieszkańców wsi
w sprawie braku nadzoru nad psami. Sprawę
na miejscu wyjaśniono. Strażnicy pouczyli
właściciela czworonogów.
Wyrzucał śmieci do lasu
2 lutego strażnicy miejscy zajęli się sprawą
nielegalnego wyrzucenia śmieci do lasu. Sprawcą czynu okazał się mieszkaniec Kamionek.
Ukarano go mandatem. Mężczyzna zobowiązał
się usunąć odpady na własny koszt.
(Nie)wyłączone oświetlenie uliczne
W dniu 6 lutego Straż Miejska interweniowała
w miejscowości Radzewo w sprawie wyłączania
oświetlenia ulicy we wsi. Prawdziwości informacji na miejscu jednak nie potwierdzono.
Parkowali w miejscu zabronionym
7 lutego patrol SM ukarał mandatem w wysokości 100 złotych kierowcę pojazdu za parkowanie w miejscu zabronionym, gdzie znajduje
się zakaz zatrzymywania. 9 lutego strażnicy
także ukarali mandatem kierowcę, który ustawił
samochód w miejscu zabronionym.
Kolejnych dwóch kierowców za złe parkowanie ukarano 13 lutego.
Zatarasował drogę
W dniu 8 lutego strażnicy miejscy interweniowali w Czmońcu. Właściciel firmy dokonywał rozładunku towarów na drodze publicznej.
Zatarasował tym samym skutecznie ruch
kołowy innym użytkownikom drogi. Mężczyznę
pouczono i nakazano wykonywać powyższe
czynności na własnym terenie.
Nie odśnieżali chodników
8 lutego, w związku z opadami śniegu patrol SM interweniował wielokrotnie u właścicieli
posesji, którzy zapomnieli o odśnieżeniu chodników przed własnymi domami. Wszystkie
interwencje zakończyły się przypomnieniem i
pouczeniem o obowiązku utrzymania czystości przed posesjami.
Zatrzymali złodzieja drewna
W dniu 13 lutego strażnicy miejscy zatrzymali na drodze właściciela powozu konnego.
Pojazd był nieoświetlony. Przewożone nim
drewno było kradzione z lasu. Sprawę przekazano Straży Leśnej.
Zakłócali porządek
14 lutego około godziny 21.10 Straż Miejska interweniowała w związku z hałasem przy
budynku Ośrodka Zdrowia w Kórniku. Trzech
mężczyzn, którzy zachowywali się niekulturalnie i arogancko wylegitymowano na miejscu.
Po wylegitymowaniu i pouczeniu nakazano
opuścić teren budynku.
Asystowali kuratorowi
W dniu 15 lutego patrol SM udzielił wsparcia kuratorowi sądowemu podczas wykonywania czynności służbowych. Tego samego dnia
strażnicy asystowali pracownikowi Urzędu
Miejskiego podczas interwencji w Bninie. Sprawa dotyczyła nielegalnego zamieszkania.
Odwieźli na izbę wytrzeźwień
19 lutego patrol mieszany, składający się
ze strażników miejskich i funkcjonariuszy policji
interweniował w sprawie awantury rodzinnej
w miejscowości Kamionki. Nietrzeźwego
i awanturującego się mężczyznę odwieziono
na izbę wytrzeźwień. Zebrała: BM

INFORMACJE

REKLAMY

50

%

Kronika kryminalna
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Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

tel. 781 197 152

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

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

CENTRUM KREDYTOWE „AGI”

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

Uwaga! Przez pierwsze 3 miesiące
25% obniżenie wysokości wysokości czynszu!!!
Informacje: tel. 698 690 424
lub „Partner” TBS sp. z o.o., Słupca, ul. Berlinga 26,
tel. 632758908, fax 632758912, e-mail: biuro@tbspartner.pl

KANCELARIA
Finansowa

PROMOCJA – PROCEDURA UPROSZCZONA NA WSZYSTKIE
PRODUKTY DO KOŃCA STYCZNIA

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

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

MONIKA ORLEWICZ-KULAS
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BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:

DLA UMÓW O PRACE, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
EMERYTÓW, RENCISTÓW, ROLNIKÓW
KREDYTY SAMOCHODOWE, GOTÓWKOWE,
KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE

   

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

Oferty prosimy składać osobiście
pod podany wyżej adres

PIERWSZY KREDYT GOTÓWKOWY NA OŚWIADCZENIE
Z ZABEZPIECZENIEM-POJAZD

USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

* 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

TAPICERÓW

11 RÓŻNYCH BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ
PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

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

tel. (61) 819-01-46
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ZAPRASZAMY W GODZINACH OD 8.30- 17.30
ŚRODA WLKP. OŚRODEK KULTURY TEL. 061-285-67-67
606-103-637

tel. (61) 8171 127

a

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

* Poszukuję mieszkania do wynajęcia. Tel. 605 236 470
* Zatrudnię opiekunkę do dziecka w Kórniku. Tel. 502 363 373
* Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. Transport gratis. Tel. 604 696 326
* Sprzedam Nissana Terrano 2,7 TD, 1991r., czerwony, wspomaganie, hak, szyber, elektryka 4x4. Tel. 607631096
* Zakład blacharsko-dekarski zatrudni pracowników. Tel. 061 819 83 70, 0608 039 310, 0600 988 617
* Potrzebni doradcy finansowi. Tel. 602 333 202, 607 175 574
* Zamienię działkę budowlaną 1048 m² Bnin, na mieszkanie Kórnik lub Bnin. Tel. 607 041 091
* Sprzedam Fiata Duccato 2,5 D MAX 1998r., 17 tys zł brutto. Tel. 501 523 226
* Kupię dom lub działkę. Tel. 061 813 86 15
* Kupię komputer domowy ATARI COMMODORE lub AMIGA. Tel. 069 180 97 73
* Fizyka, chemia. Tel. 696 039 552
* Matematyka egzamin gimnazjalny. Tel. 696 039 552
* Lokal do wynajęcia na działalność gospodarczą pow.40m2 w Kórniku ul. Wojska Polskiego 17. Tel:606629857
* 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
* 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
* 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
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garaże zlokalizowane
w Kórniku, Os. I. Krasickiego

zatrudni:

(płatne gotówką po wykonaniu usługi)

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

oraz

ŁĘKNO 8A, 63-020 ZANIEMYŚL

Oraz poszukuje samochody ciężarowe
do transportu mebli na terenie Polski

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

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

Future
Fabryka Mebli sp. z o.o.

OGŁOSZENIA / REKLAMY

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

REKLAMY

Usługi instalacyjne

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm

Ilość edycji ogłoszenia
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W Swarzędzu walczyły gimnazjalistki z
Robakowa o wejście do finału mistrzostw
powiatu w siatkówce. Dziewczęta wygrały
z Gimnazjum w Kostrzynie 2:0, w setach 25
: 23 i 25:19 ale niestety przegrały w niezwykle zaciętej walce ze Swarzędzem 1:2
(15:25, 25:19,12:15). Ostatecznie w turnieju
zajęły drugie miejsce.
Chłopcy reprezentowani przez Gimnazjum w Kórniku grali w Mosinie.
Pokonali Gimnazjum ze Swarzędza
2 : 0 ale przegrali 0 : 2 z gimnazjami z
Mosiny oraz Puszczykowa i zajęli w trzecie
miejsce.				

AWANS KOSZYKAREK
Z LICEUM
W Śremie w półfinałach rejonu w
koszykówce dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych zagrały dziewczęta Liceum
Ogólnokształcącego w Kórniku.
Spotkały się reprezentacjami szkół z
Liceum Ogólnokształcącego w Śremie i Zespołu Szkół Politechnicznych z Wrześni.
Licealistki prowadzone przez nauczycielkę Iwonę Rauk zajęły drugie miejsce
pokonując Śrem 51 : 29 i przegrywając z
Wrześnią 25 : 36.
Wynik meczu licealistek ze Śremu z
ZSP Września 16 : 43.
Nasze dziewczęta w składzie: Marta
Pucek – 23 pkt, Maria Wojtaszek – 23 pkt,
Natalia Wujek- 21 pkt, Katarzyna Szeffner7 pkt, Sandra Szary- 2 pkt oraz Ewelina
Ogórkiewicz, Patrycja Mostowska, Agnieszka Jaskuła awansowały do dalszej rundy
rozgrywek.
Chłopcy LO Kórnik pierwszą rundę rozgrywek rejonowych rozegrali w Jarocinie.
Przegrali z ZSO z Jarocina 16 : 57 i z LO
Gniezno 22 : 65. Ostatecznie zajęli w półfinałach rejonu miejsce trzecie. Również w
siatkówce licealiści zostali pokonani przez
ZSZ nr 2 Gniezno 3:0 (25:18, 25:22,25:21)
oraz zeszłorocznych mistrzów województwa LO Września 3:0 i zajęli 3 miejsce w
półfinale rejonu.				

Półfinały powiatu
w piłce ręcznej
Mimo braku warunków do rozgrywania
meczy w halach o odpowiednich rozmiarach w gminie propagujemy także piłkę
ręczną. Od kilku lat gimnazjaliści z Robakowa wygrywają z Kórnikiem ( mają boisko
tartanowe na powietrzu) i oni reprezentują
nas w powiecie.
3 lutego w Tulcach chłopcy walczyli z
mistrzami gmin z Mosiny i Kleszczewa.
Walka była zacięta. Robakowo zremisowało z Mosiną 7:7, przegrało z Tulcami
jedną bramką 8:9 i mimo, że Tulce przegrały
z Mosiną 4:11 ostatecznie zajęli miejsce
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trzecie.
12 lutego dziewczęta z Robakowa grały
w Zalasewie gm.Swarzędz i nie awansowały wyżej. Finał wywalczyły gimnazjalistki z
Zalasewa.

FINAŁ MISTRZOSTW
POWIATU W KOSZYKÓWCE
W Tarnowie Podgórnym spotkały się
najlepsze reprezentacje dziewcząt gimnazjów z powiatu poznańskiego, które zwyciężyły w półfinałach mistrzostw powiatu
w koszykówce.
Wśród nich dziewczęta z Gimnazjum w
Kórniku. Gimnazjalistki prowadzone przez
Huberta Nowickiego pokonały koleżanki z
Dopiewa ( 3 m ) 35 : 30 w kwartach 8:8,
5:0, 12:13, 10:9 i przegrały z Tarnowem
Podgórnym ( 1 m ) 21 : 27 ( 3:4, 10:9, 6:8,
4:6).
Ostatecznie zajęły drugie miejsce i
wywalczyły tytuł wicemistrza powiatu poznańskiego.
Punkty dla Kórnika zdobyły: Beata Zwierzyńska-23, Weronika Szmańda- 16,
Marta Lehmann-13, Daria Szlecht - 2
a także w zespole grały: Anna Łuczyszyn,
Natalia Lisiak, Anna Zwierzyńska, Izabela
Antoniewicz, Monika Smolińska, Agnieszka
Waszak i Angelika Michalak. Tarnowo Podgórne i Kórnik awansowały wyżej i wystartują 23 lutego w zawodach rejonowych.
				

RADOŚĆ I ROZGORYCZENIE
W AEROBIKU SP
Mistrzostwa powiatu poznańskiego w
aerobiku drużynowym szkół podstawowych
odbyły się w Mosinie. Startowało dziewięć
reprezentacji szkół, w tym dwie z gminy
Kórnik.
Walka o prymat w powiecie była niezwykle zacięta, szczególnie pomiędzy
gospodarzami czyli Mosiną a naszymi
mistrzyniami dziewczętami ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie.
Tym razem wygrała szkoła z Mosiny
minimalnie wyprzedzając Szczodrzykowo
ale jak to w sportach artystycznych bywa
wszystko zależy od widzenia sędziów.
Wicemistrza powiatu, srebrne medale pod
kierunkiem p. Barbary Jańczyk wywalczyły:
Justyna Sznura, Joanna Wojtuś,
Iga Rochaczewska, Joanna Rakoniewska, Aleksandra Przybylska, Luiza Bejma,
Maria Kujawa, Aleksandra Zawal, Paulina
Starzak, Marta Abraszkiewicz.
Niestety wyraźnie została skrzywdzona
Szkoła Podstawowa z Kórnika. Prawdopodobnie panie sędziujące aerobik pomyliły
zespoły po kolorach koszulek i niesłusznie
oceniły wysoko zespół z Kobylnicy, który
reprezentował mierny układ, nieregulaminowe wykonanie. Kórnik zajął ósme
miejsce ale ostatecznie został dopuszczony
do dalszej rywalizacji. Kolejna impreza
wyższego szczebla zweryfikuje występy
szkół podstawowych a odbędzie się ona w
Szczodrzykowie.

Będzie to pierwsza takiej rangi impreza
w nowej sali gimnastycznej szkoły.

POWIATOWY AEROBIK
GIMNAZJALISTEK
W Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w aerobiku grupowym gimnazjalistki walczyły w Swarzędzu. Przy licznej
widowni i z udziałem wielu zaproszonych
gości z Szkolnego Zrzeszenia Sportowego i władz miasta Swarzędza wystąpiło
10 najlepszych reprezentacji szkół z gmin
powiatu poznańskiego. Zespół aerobiku
prowadzony przez p. Dorotę Frąckowiak z
Gimnazjum w Kórniku zajął czwarte miejsce
a dziewczęta z Gimnazjum w Robakowie
przygotowane przez p. Barbarę Jańczyk
były szóste. Obydwie szkoły awansowały
do Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski,
które odbędą się 23 lutego w Jarocinie. W
mistrzostwach wystąpiły:

G i m n a z j u m w K ó r n i k u - Beata
Zwierzy ńska, Marta Lehmann, Weronika
Szmańda, Dominika Kalisz, Klaudia Ratajczak, Karolina Dzirba, Anna Zwierzyńska,
Sandra Szczepaniak.
Gimnazjum w Robakowie
– Marta Krajewska, Izabela Oboda, Daria
Maciejewska, Barbara Koch, Jagoda Nowak, Anna Heigenbarth, Sandra Starzak,
Paulina Kelma.
Na tych samych mistrzostwach wystąpiły ‘Kórniczanki” z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku i zajęły pierwsze miejsce
przed dziewczętami z Zespołu Szkół z
Murowanej Gośliny.
Dziewczęta przygotowane przez p.
Iwonę Rauk pojadą na zawody rejonowe
17 lutego 2007 do Grodziska. Licealistki
tańczyły w składzie: Sandra Szary, Agnieszka Pałucka, Karolina Brylewska, Marta
Karasiak, Angelika Kalisz, Ewa Stachowiak,
Ewelina Walkowiak, Olga Zielazek i Anna
Zielazek. Dzięki sponsorowi – absolwentowi
liceum p. Marcinowi Grześkowiakowi mogły
wystąpić w nowych, atrakcyjnych strojach,
za co bardzo dziękują. 			
				

UDANY REWANŻ LICEALISTEK W KOSZYKOWCE
W finałach rejonowych mistrzostw
szkół ponadgimnazjalnych w koszykówce
dziewcząt dziewczęta z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku ponownie grały z
ZSP z Wrześni.
Tym razem udał się rewanż i wygrały
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mecz 45 : 32 ( 7:5, 14:11, 10:5, 14:11).
Mecz LO Gniezno z LO Kórnik zakończył
się wynikiem 76 : 33 ( 26:8,16:12,16:4,18:9)
i gnieźnianki awansowały do finałów Mistrzostw Wielkopolski. Liceum ze Środy
( 2 m ) pokonało ZSP z Wrześni 48:30 a
przegrało z LO Gniezno.
Ostatecznie kórnickie licealistki zajęły
trzecie miejsce w rejonie i jest to duży
sukces.
W zespole grały i punkty zdobywały:
Natalia Wujek -28, Maria Wojtaszek – 18,
Marta Pucek-17, Katarzyna Szeffner
13, Agnieszka Pałucka – 2 oraz Sandra
Szary,
Ewelina Ogórkiewicz, Agnieszka Jaskuła, Hanna Dębska.

W KARNAWAŁOWYM
RYTMIE
Tradycji stało się zadość, bo już do
historii należą organizowane w liceum
konkursy taneczne.
W „tłusty czwartek” w Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku dzięki nauczycielce
wf p. Iwony Rauk zabrzmiały karnawałowe
rytmy. Młodzież i to nie tylko z liceum popisywała się umiejętnościami tanecznymi.
W walcu angielskim, tangu, cha-chy i tańcu
dowolnym tzw. free style o miano najlepszych tancerzy w szkole walczyły pary:
Ewa Stachowiak i Tomasz Zwierzyński oraz
Ewelina Walkowiak i Wiktor Schumacher.
Poziom reprezentowany przez tancerzy był

niezwykle wysoki a pary wykonywały kroki
taneczne, figury na wzór „Tańca z Gwiazdami”. Obydwie pary zdobyły mistrzostwo
szkoły i tylko najlepsza para w historii licealnych konkursów Kornelia Kończal i Marcin
Głowiński mogliby konkurować z nimi.
W przerwach miedzy tańcami konkursowymi w pokazach tanecznych wystąpiły
m.in.
dziewczęta z zespołu tańca nowoczesnego „Kórniczanki”: Angelika Kalisz,
Karolina Brylewska, Olga Zielazek wraz
z instruktorką Iwoną Rauk i zatańczyły
układ aerobikowy prezentowany na mi-
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strzostwach powiatu. Marta Hołderna z
Jakubem Kuźmą zaprezentowali salsę,
Magda Grzesiak z Mateuszem Kopruckim
zatańczyli walca wiedeńskiego oraz Paulina
Sobczak, Iwona Garstkiewicz, Maria Wojtaszek i Justyna Wujek pokazały klasowy
aerobik. Całość imprezy prowadziły: Katarzyna Chmielewska i Ewa Profaska, przy
nagłośnieniu pomagał Mikołaj Pucek.
Wyczyny taneczne odważnych licealistów obserwowali rodzice i zaproszeni
goście.

nakładu własnej pracy.
Arcymistrz motywuje i mobilizuje do
ciężkiej pracy. W spotkaniach towarzyszy
im komputer wyposażony w programy szachowe, zawierające bazy partii. Arcymistrz
skupia się głównie na rozwiązywaniu problemów debiutu ( rozpoczęcia gry) a reszta
treningu: zajmowanie się grą środkową i
końcową, ćwiczenia strategii i taktyki należą
w tym układzie do samego szachisty.
Nad tym pracuje sam zawodnik. Tak w
skrócie poznaliśmy sposób dochodzenie
do sukcesów.

SPORT

SPORT

SIATKÓWKA GIMNAZJÓW
W POWIECIE

TYTUŁ MISTRZA
FIDE DLA WOJCIECHA
PRZYBYLSKIEGO
Szachista Wojciech Przybylski mieszka w Kórniku. W wieku 8 lat zaczął grać
w szachy w domu rodzinnym z ojcem i
dziadkami. Jest bardzo wdzięczny swoim
dziadkom Urszuli i Bronisławowi Kuźmom
oraz Zofii i Edmundowi Przybylskim, którzy towarzyszyli mu od najmłodszych lat
na turniejach szachowych. Jako ucznia
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku mama
p. Dorota Przybylska zapisała do sekcji
szachowej prowadzonej przez p. Ryszarda
Bartkowiaka.
Wtedy to w czasie przerw lekcyjnych
organizowane były w szkole turnieje szachowe tzw. „drabinkowe”, które pozwoliły
mu nabierać doświadczenia i piąć się do
góry w klasyfikacji. Najlepsi uczniowie mieli
możliwość reprezentować sekcję szachową w zawodach w okręgu poznańskim.
Na pierwszych zawodach tego szczebla
odniósł sukces, bowiem znalazł się w
pierwszej trójce najlepszych szachistów.
Zakwalifikował się do Półfinałów Mistrzostw
Polski.
Z tych zawodów do Mistrzostw Polski
awansowało sześciu najlepszych szachistów. Pan Wojtek znalazł się na liście rezerwowej. Miał szczęście, gdyż ostatecznie
zagrał w tych mistrzostwach. To był punkt
zwrotny w jego karierze i przygodzie z
szachami.
Wspólnie z pierwszym nauczycielem
p. Ryszardem Bartkowiakiem zwrócili
się o pomoc z zewnątrz do trenera klubu
szachowego „Pocztowiec” w Poznaniu p.
Mieczysława Stypki.
Z p. Stypką współpracował przez okres
6 lat.
„Pocztowiec” to najsilniejszy klub szachowy w Wielkopolsce, w którym gra do
dzisiaj.
Od 17 roku życia Wojciech Przybylski
współpracuje z arcymistrzem szachowym
Włodzimierzem Schmidtem, siedmiokrotnym Mistrzem Polski w grze klasycznej
i wielokrotnym Mistrzem Polski w grze
błyskawicznej.
W spotkaniach szachowych ( treningach) z Mistrzem zawodnik prezentuje
materiał, który sam wcześniej przygotowuje
we własnym zakresie ( teorię otwarć szachowych) a arcymistrz ocenia i koryguje
jego prezentację. Poziom gry szachisty
uzależniony jest więc w dużej mierze od

To dzięki współpracy z najlepszymi i
ciężkiej jak twierdzi własnej pracy p. Wojciech Przybylski zdobył TYTUŁ MISTRZA
FIDE nadawany przez Międzynarodową
Federację Szachową.
Żeby zdobyć ten tytuł trzeba spełnić
kilka warunków a najważniejszy to uzyskanie rankingu 2300 i utrzymanie go przez
pewien okres czasu. Wysokie rankingi
zdobywa się przez grę z odpowiednio silnymi szachistami, głównie w turniejach
międzynarodowych.
Ten międzynarodowy tytuł Mistrza
FIDE uznawany jest za granicą, zwiększa
możliwość gry na zaproszenia w silnie
obsadzonych turniejach, na których można
zdobywać jeszcze wyższe tytuły a także
zniżki finansowe w opłatach startowych.
P. Wojciech marzy, by w przyszłości zdobyć kolejny wyższy tytuł Mistrza
Międzynarodowego jednak zdaje sobie
z tego sprawę, że musi na niego ciężko
zapracować.
Dotychczasowe osiągnięcia sportowe:
SZACHY KLASYCZNE
- 8-krotny finalista Mistrzostw Polski
Juniorów
- 1998 r. – 5 miejsce a w 1999 3 - 4
miejsce.
- 2000 r. - 2 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Szachowym do lat 20 „
Jugendopen” w Niemczech.
Od 2005 startuje jako reprezentant
„Pocztowca” Poznań w szachowej „Ekstralidze”:
2006 rok - 6 miejsce w Międzynarodowym
(dokończenie na stronie 28)
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UKS Jedynka-Limaro
górą
Zawodnicy kórnickiej Jedynki-Limaro
zdecydowanie zwyciężyli drużynowo
w Pucharze Wielkopolski w Kolarstwie
Przełajowym, który odbył się w niedzielne
przedpołudnie 18 lutego na kórnickich
Błoniach.
W zawodach wzięło udział 84 uczestników z 14 klubów. Puchar rozegrano w
kilku kategoriach wiekowych: żak (11-12
lat), młodzik i młodziczka (13-14 lat), junior
młodszy i juniorka (15-18 lat), junior (17-18
lat). Najmłodszy zawodnik, który stanął na
starcie to dziewięcioletni Artur Jatczak z
Leszna.
Mimo słonecznej pogody warunki jazdy
nie były zbyt łatwe, choćby ze względu na
chlapiące zewsząd błoto na płycie kórnickiego stadionu. Wśród gości oprócz przedstawicieli władz samorządowych obecny
był także Lucjusz Wasielewski, prezes
Wielkopolskiego Związku Kolarstwa.
Prawie w każdej kategorii wiekowej na
czołowych miejscach znaleźli się zawodnicy
kórnickiej Jedynki-Limaro. Najlepsze wyniki
osiągnęli uczestnicy startujący w kategorii
junior młodszy i junior.
Organizatorem imprezy było: Starostwo
Powiatowe w Poznaniu, Urząd Miejski w
Kórniku,
UKS Jedynka Kórnik, Wielkopolski
Związek Kolarski.
Barbara Morasz
WYNIKI ZAWODÓW:

Kategoria Młodzik (13-14 lat)
(chłopcy)
1. Dominik Filipiak – Victoria Jarocin
2. Eryk Latoń – KTK Kalisz
3. Igor Krymski – KTK Kalisz
(dziewczęta)
1. Katarzyna Dębowa – UKS Koźminianka
2. Dominika Borkowska – UKS Tarnowia
3. Paula Dutkiewicz – UKS Jedynka-Limaro
Kórnik
Kategoria – Junior Młodszy (15-16 lat)
1. Kacper Rajkowski – UKS Jedynka-Limaro Kórnik
2. Szymon Mikler – Victoria Jarocin
3. Michał Kościuszko – UKS Jedynka-Limaro Kórnik
4. Adam Piasecki - UKS Jedynka-Limaro
Kórnik

W niedziele 18 lutego br na sali gimnastycznej SP w Radzewie spotkali się
kibice „Lecha”.
Do rywalizacji o miano najlepszej drużyny stanęło sześć klubów FC z Wielkopolski,
Ostateczna klasyfikacja przedstawia się
nastepująco:
1 FC Kościan
2. FC Każmierz Wlkp
3. FC Bnin
4. Rail Boys ‘ 05
5.Wiara Lecha P-ń
6. FC Szamotuły
Najskuteczniejszym strzelcem okazał
się Witold Tecław z FC Każmierz Wlkp.

Kalinowe w Rokietnicy
Nakładem ponad 80 milionów złotych
w Rokietnicy pod Poznaniem powstanie
największe jak dotąd osiedle pod nazwą
„Kalinowe”. Inwestorem jest znana już
na poznańskim rynku firma Kalbud
Deweloper.

na przełomie maja i czerwca 2007 roku, a
zakończy w grudniu 2007 roku. Obejmie
on budowę 44 mieszkań w budynkach
wielorodzinnych oraz 24 szeregowców.
Ciekawe architektonicznie mieszkania
będą miały powierzchnię od 38 do 76 m
kw, a szeregowce – od 120 do 160 m kw.
wraz z powierzchnią garażu. Deweloper
zapewnia, że budowa pierwszego etapu
zostanie zakończona w taki sposób, żeby
jego mieszkańcy nie odczuwali dyskomfortu związanego z pracami przy budowie
kolejnych etapów.
Inwestor zadba również o elementy

Kalbud Deweloper chce oferować
mieszkania w cenie nie przekraczającej
3000 złotych za m kw brutto, co zważywszy
na obecne ceny nieruchomości, stanowi
bardzo interesującą ofertę. Deweloper podpisał umowę z Nordea Bank i przy pomocy
tego banku oferuje bezpieczny system
finansowania inwestycji, oparty na rachunku powierniczym. Klient wpłaca kolejne
transze pieniędzy nie na konto dewelopera,
ale banku. Ten z kolei po kontroli stanu
zaawansowania prac, przelewa dopiero
pieniądze na konto dewelopera.
„Osiedle Kalinowe” w Rokietnicy to dru-

Kategoria – Junior (17-18 lat)
1. Piotr Antkowiak – UKS Jedynka-Limaro
Kórnik
2. Bartosz Rajkowski - UKS Jedynka-Limaro Kórnik
3. Grzegorz Tomczak – Techpak Września
Kalinowe - szeregowce

Kobiety Open
1. Magdalena Wójkiewicz- UKS JedynkaLimaro Kórnik
2. Monika Adamska - UKS Jedynka-Limaro
Kórnik
3. Natalia Piasecka - UKS Jedynka-Limaro
Kórnik

Kategoria do lat 12
(chłopcy):
1. Marcin Karbowy –Borant Tarnowia
2. Michał Tomczyński – UKS Koźminianka
3. Kasperkiewicz Maciej – KTK Kalisz
(dziewczęta)
1. Łucja Pietrzak - UKS Koźminianka
2. Joanna Dębowa - UKS Koźminianka
3. Wiktoria Żegleń – UKS Jedynka–Limaro
Kórnik

Pierwszy Turniej FC
Lecha w naszej gminie !

PORADNIK
BUDOWLANY

REKLAMA

SPORT
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(dokończenie ze strony 27)
Turnieju szachowym im. T. Gniota
- Lubniewice
- 3 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Poznańskim Poznań
- 12 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Szachowym „Cracovia” Kraków.
2006 r- udział w Mistrzostwach Europy
w Warszawie , gdzie zajął 78 miejsce na
491 zawodnikow
SZACHY SZYBKIE
Rok 2004 – brązowy medal a w
2005 r. złoty medal Mistrzostw Polski
do lat 20
SZACHY BŁYSKAWICZNE
– 1999 r. brązowy medal Mistrzostw
Polski do lat 14.
Osiągnięcia takie nie byłyby możliwe,
gdyby nie wsparcie Jego rodziców Doroty
i Pawła Przybylskich. Dotyczy to głównie
wspólnych wyjazdów na turnieje oraz
wsparcia finansowego. Wojciech Przybylski swoją pasję sportową potrafi łączyć z
nauką. Obecnie jest studentem III roku
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na
kierunku Marketing i Zarządzanie.
Z ciekawostek należy wspomnieć, że
p. Wojciech w czasie studiów uczy się
języka rosyjskiego, którego nie miał w
szkole średniej. Dlaczego ? To z konieczności, gdyż arcymistrzowie w szachach
pochodzą najczęściej z Rosji i krajów
ościennych a najlepsze podręczniki
doskonalące umiejętności szachowe są
napisane w języku rosyjskim. Z kolei postęp techniki sprawia, że rodzice w domu
mogą śledzić „ na żywo” przez internet
jego grę na międzynarodowych turniejach
szachowych.
W rodzinie pp. Przybylskich oprócz
p. Wojciecha gra w szachy również brat
Bartek, który w szkole podstawowej także
zaczynał przygodę z szachami u p. Ryszarda Bartkowiaka.
Obecnie nie gra turniejowo, ale jest
wciąż silnym zawodnikiem.
Próbuje swoich umiejętności w grze
przez internet. W roku 2004 zdobył tytuł
Mistrza Polski w kategorii juniora. Przez
kilka lat należał także do klubu „Pocztowiec” a obecnie gra w Akademickim
Klubie przy Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu.
Przykład braci Przybylskich, sukces p.
Wojciecha niech będzie przykładem dla
innych i dowodem na to, że tylko ciężką
pracą dochodzi się do wymarzonych
sukcesów sportowych.
Co daje gra w szachy o odpowiedź
poprosiłam naszego Mistrza.
Gra w szachy mobilizuje do systematycznej pracy, uczy myśleć niekonwencjonalnie, rozwija wyobraźnię, jest wspaniałą
formą spędzania wolnego czasu a gdy
przyjdą sukcesy można zwiedzać świat i
poznawać wartościowych ludzi.
Dzięki szachom można wykształcić
swój charakter, poznać swoje słabe i
silne strony.
Sukcesy kórnickich szachistów być
może przyczynią się do zainteresowania
się kolejnych uczniów i ich rodziców grą
w szachy. ARA

Osiedle położone będzie na obszarze 5 hektarów malowniczego terenu,
zlokalizowanego w sąsiedztwie Traktu
Napoleńskiego, jak również w pobliżu
planowanej obwodnicy Poznania – tzw.
IV rama. Budowa zostanie podzielona
na 3 etapy. Pierwszy rozpocznie się już
Wśród zabytków
Trwają prace przy budowie jednego
z najciekawszych kompleksów mieszkaniowych w Poznaniu. W rejonie ulic
Ułańskiej i Wojskowej firma deweloperska Agrobex stawia nowoczesne
osiedle, które będzie liczyć docelowo
ponad 300 mieszkań.

Osiedle Kalinowe - Rokietnica-Kalbud Deweloper

małej architektury. Powstaną drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, oświetlenie,
tereny zielone oraz place zabaw dla dzieci.
Na terenie osiedla zlokalizowany zostanie
także mały ryneczek, gdzie do dyspozycji
mieszkańców przewidziano punkty handlowo – usługowe.

ga inwestycja Kalbudu w rejonie Poznania.
Firma wybudowała już kompleks szeregowców w Swarzędzu. Aktualnie oferuje także
mieszkania przy ulicy Karpiej w Poznaniu .
W planach są dwa kolejne osiedla. Iwk
Szczegółowe informacje:
www.kalbud.com.pl

niu 2007. Wszystkie lokale oddawane są w
“deweloperskim” standardzie wykończenia
z możliwościami wprowadzania indywidualnych rozwiązań. To samo dotyczy również ciekawych aranżacyjnie apartamentów, które już niedługo zostaną włączone
do oferty. Ich powierzchnia wyniesie od 58
do 151 m. kw.
W obrębie osiedla planowana jest instalacja interaktywnej telewizji kablowej, inter-

komfortowe warunki odpoczynku dla mieszkańców” - informuje Lucyna Jarczyńska
z firmy Agrobex.
Osiedle Ułańskie powstaje wśród XIX
– wiecznej zabudowy tej części Poznania.
Choć stawiane jest w technologii tradycyjnej, to kształt i elewacja budynków
zachowa historyczny charakter tego miejsca. Agrobex zadba również o zabytkowe
budynki stojące na miejscu inwestycji.

Na podkreślenie zasługuje fakt,
że to młodzież bnińska - kibice Lecha
- są pomysłodawcami i organizatorami pierwszej w historii takiej imprezy
klubów FC.
Spotkanie upłynęło w miłej sportowej
atmosferze i zdrowej rywalizacji. Impreza
doszła do skutku dzięki ofiarności i życzliwości wielu ludzi.
Dziękujemy sponsorom: Firmie Surówki
Grześkowiak Bnin, Browarom Warka oraz
Burmistrzowi Kórnika J. Lechnerowskiemu. Serdeczne podziękowanie za pomoc
organizacyjną dla dyr. SP w Radzewie
p. M Serwatkiewicza , Firmy PHU „HADEN”
Z Trzebisławek oraz KTPS-u .
Mamy nadzieje, że takie turnieje wejdą
na stałe do kalendarza imprez sportowych
w naszej gminie, a drużyn stających do
rywalizacji będzie stale przybywało.
Bnińscy Lechici

nr 4/2007

Osiedle Ułańskie - Poznań

W czerwcu 2006 roku oddano do
użytku pierwszy budynek (1 A) z 44 mieszkaniami. Obecnie trwa odbiór mieszkań
w budynku 1 C, gdzie powstało 78 lokali.
Następne 104 mieszkania (budynek 1 E)
zostaną przekazane lokatorom we wrześ-

nr 4/2007

Osiedle Ułańskie - Poznań - Agrobex

netu oraz monitoringu. - „Zadbamy o pełne
bezpieczeństwo naszych klientów. Osiedle
Ułańskie będzie po stałym monitoringiem
i ochroną. To, wraz z małą architektura w
postaci urokliwych alejek spacerowych,
ławek czy placu zabaw dla dzieci stworzy

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

Poziomo: 1) prezes Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego w Kórniku, 7) deski z otworami, w które w średniowieczu
zakuwano ręce i nogi więźnia, 8) oficer
przydzielony do dyspozycji wyższego
dowódcy, 9) 60 sztuk czegoś, 11) Monika,
zawodniczka w kolarstwie UKS „JedynkaLimaro” Kórnik, 15) zamiast długopisu, 16)
wiceburmistrz Gminy Kórnik, 18) wg Biblii:
wódz narodu izraelskiego, 19) dyscyplina
sportu, którą uprawiał Waldemar Legień,
20) znajduje się nad kołem samochodu,
24) część składowa taśmy filmowej, 26)
Andrzej, radny Gminy Kórnik, 27) nauczycielka wychowania fizycznego, autorka
książki „Historia sportu w kórnickim lice-

um”, 28) Tomasz, kolarz UKS „JedynkaLimaro” Kórnik.
Pionowo: 1) żargon, 2) imię Orzeszkowej,
3) roślina wodna, 4) wojownicze żółwie, 5)
tkanka drzewa, 6) naczynie krwionośne, 9)
sekretarz Gminy Kórnik, 10) chroni przed
deszczem, 12) dawny konny środek lokomocji w mieście, 13) kolisty zakręt koryta
rzecznego; zakole, 14) do smarowania
ciała, do golenia lub w torcie, 17) łóżko
na statku, 20) sklepienie niebieskie, 21)
zaraźliwa, groźna dla życia choroba, 22)
olcha, 23) śmietanka towarzyska, 24) pył,
który siada na wszystkim, 25) pożyczka,
którą trzeba zwrócić.

Litery w polach z dodatkową numeracją (w prawym dolnym rogu), uszeregowane
w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie – przysłowie.

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 1/2007:
„SIŁA DAJE ODWAGĘ”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Łukasz Koperski z Dziećmierowa.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
9-go marca 2007 r.
Materiały prosimy dostarczać do 2-go marca 2007 r.
nr 4/2007

