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WOJSKOWY MAGAZYN
W Borówcu powstaje skład sprzętu 
wojskowego - TAJNE!

SESJA RADY MIEJSKIEJ
Pięciogodzinne obrady - 12 uchwał

3 PYTANIA DO ...
Piotr Plewka mówi o planach Kombusu



-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

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

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

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

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

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 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

+48(...)61 8 170 595

DOMOWE PRZEDSZKOLEDOMOWE PRZEDSZKOLE

SKRZYNKI
ul. Wiśniowa 17
tel. 0669 015 131

W ofercie m.in.:
 zajęcia muzyczno-rytmiczne

j. angielski, j. włoski, logopedia, religia.
Ponadto:  

nauka gry na instrumentach

Zapewniamy kameralne, domowe warun-
ki opieki i wychowania dzieci, stworzone 

przez fachową kadrę pedagogiczną.

Zapraszamy już od marca!
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SPOTKANIE W AGENCJI  
NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH  

W POZNANIU

W dniu 21 lutego br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się z dyrektorem 
Agencji Nieruchomości Rolnych w Pozna-
niu Antonim Obaczem. Spotkanie dotyczyło 
nieodpłatnego przejęcia przez gminę Kórnik 
nieruchomości położonych w Kamionkach, 
Mościenicy i Biernatkach. Nieruchomości 
te potrzebne są gminie w celu realizacji 
zadań statutowych związanych z oświatą 
i infrastrukturą drogową.

V GMINNY KONKURS PIOSENKI  
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

W dniu 22 lutego br. odbył się w Sali 
Domu Strażaka w Kórniku V Gminny Kon-
kurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. 
Organizatorem imprezy był Urząd Miejski 
w Kórniku. Celem tego konkursu jest popu-
laryzacja piosenki oraz promocja młodych 
wokalistów i zespołów wokalnych z naszej 
gminy. Konkurs otworzył burmistrz Jerzy 
Lechnerowski. W festiwalu wzięło udział 
ponad 50 uczestników, którzy startowali w 

trzech grupach wiekowych oraz w dwóch 
kategoriach wykonawczych: soliści i ze-
społy wokalne.

SPOTKANIE Z WICEPEZYDENTEM 
MIASTA POZNANIA

W dniu 21 lutego br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się z wiceprezy-
dentem Miasta Poznania Mirosławem 
Kruszyńskim w sprawie umożliwienia 
wywozu odpadów gminnych na wysypisko 
w Suchym Lesie. Wiceprezydent wyraził 
zgodę na takie rozwiązanie.

SPOTKANIE Z PREZESEM ZARZĄDU 
INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ  

W POZNANIU

W dniu 27 lutego br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski i radny Janusz Wojtuś 
spotkali się z prezesem Zarządu In-
frastruktury Wojskowej w Poznaniu 
płk. Jackiem Adamkiem. Pan Adamek 
poinformował, że wojsko pracuje nad 
zmniejszeniem strefy ograniczonego 
użytkowania związanej z rozbudową 
lotniska w Krzesinach. Wielkość tej 
strefy zależna będzie od wyników badań 

natężenia hałasu powodowanego przez 
samoloty F16. Badania powinny być 
zakończone w połowie bieżącego roku. 
Prezes Zarządu Infrastruktury Wojskowej 
przedstawił również plany związane z bu-
dową magazynów amunicji w okolicach 
Koninka. Obecnie nie jest jeszcze znana 
strefa ochronna dla tych magazynów.

SPOTKANIE W SIEDZIBIE  
GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG  

I AUTOSTRAD W POZNANIU

W dniu 2 marca br. wiceburmistrz Hiero-
nim Urbanek i kierownik Referatu Planowa-
nia Przestrzennego Sławomir Lepczyński 
spotkali się w siedzibie Generalnej Dyrekcji 
Dróg i Autostrad w Poznaniu z dyrektorem 
Markiem Napierałą oraz z jego zastępcą 
Markiem Bereżeckim. Przedmiotem spot-
kania było omówienie dalszych działań 
zmierzających do realizacji porozumienia 
z roku 2004 w sprawie przedłużenia drogi 
ekspresowej S-5 poprzez węzeł komunika-
cyjny na autostradzie A-2 w Kleszczewie do 
węzła komunikacyjnego Kórnik-1 na drodze 
ekspresowej S-11. W najbliższym czasie 
odbędzie się kolejne spotkanie związane  
z działaniami koniecznymi do podjęcia  
w celu przeprojektowania węzła na auto-
stradzie A-2 w Kleszczewie.  

Sławomir Hinc
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 PROSTO  Z  RATUSZA

PRZEPUST DO 31 MAJA

28 marca rozstrzygnięty zostanie 
przetarg na budowę przepustu między 
jeziorami pod nowobudowaną obwodnicą 
Kórnika. Prace budowlane mają trwać do 
31 maja. Równolegle z budową przepustu 
powstawać ma ostatni odcinek obwodnicy, 
który firma SKANSKA ma wykonać do 30 
czerwca. Obecnie trwają działania przy-
gotowawcze i wykończeniowe 
na poprzednich odcinkach. Od 
końca lipca do końca września 
wybudowany zostanie chodnik  
i ścieżka rowerowa na ostat-
nim odcinku. W późniejszym 
terminie powstanie instalacja 
piętrząca pomiędzy jeziorami. 

MONITORING – SzANSA NA 
DOFINANSOWANIE

W budżecie na 2007 rok 
znalazła się suma 100 tys. zł. 
przeznaczona na zainstalowa-
nie w naszym mieście monito-
ringu. Zmniejszone wnioskami 
RM fundusze spowodowały ograniczenie 
zamierzeń. Z zaplanowanych 12 kamer 
zainstalowane zostaną 4 (w okolicach Białej 
Damy, Kolegiaty, przy ul. Krasickiego i obok 
gimnazjum) oraz powstanie stanowisko 
monitorujące.  Planowane jest również 
przeniesienie siedziby Straży Miejskiej do 
innego budynku. Wynika to z potrzeby zna-
lezienia miejsca na aparaturę monitorującą. 

Trwają rozmowy w tej sprawie z administra-
torami wybranego budynku.

Jednocześnie wystąpiono z wnioskiem 
o dofinansowanie systemu bezpieczeństwa 
w Kórniku, (w tym monitoringu) z fundu-
szy budżetu państwa. Dzięki rządowemu 
programowi istnieje możliwość składania 
takich wniosków do Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim. 
Spośród nadesłanych do UW w Poznaniu 
projektów, do MSWiA trafi 5. Projekt rządo-
wy przewiduje przeznaczenie w całym kraju 
3 milionów złotych na wybrane inwestycje 

poprawiające bezpieczeństwo. Gmina 
Kórnik stara się o 340 tys. zł.

HALA 
 – KIEDY I ZA JAKIE FUNDUSZE?

Nadal nie znamy terminu składania 
wniosków o dofinansowanie z funduszów 
europejskich. Odpowiedzialne instytucje 

nie sformułowały jeszcze szczegółów 
dotyczących formy wniosków. Jak zapew-
niają urzędnicy – wszystkie standardowe 
dokumenty związane z projektem hali 
widowiskowej, pływalni i centrum kultury są 
już gotowe. Również w budżecie zagwaran-
towano odpowiednie środki.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji 
wnioski będzie można składać dopiero  
w ostatnim kwartale tego roku. 

Nadal możliwe są dwa warianty wykona-
nia inwestycji. Jeśli uda się zdobyć środki  
z Unii Europejskiej cały kompleks powsta-

nie w ciągu 2-3 najbliższych lat. 
W Wielkopolsce na podobne 
obiekty „Bruksela” przeznaczy 
około 30 do 35 milionów zło-
tych. Kórnik stara się o około 
25 milionów. 

Zakładając pesymistycz-
ny scenariusz poszczególne 
części kompleksu powstawać 
mają przez wiele lat za pienią-
dze gminy i w kolejności: hala 
sportowo-widowiskowa, basen, 
centrum kultury.   

Nie czekając na fundu-
sze europejskie Urząd Miejski 
wystąpił do Wydziału Kultury 
Fizycznej i Sportu w Urzędzie 
Marszałkowskim o dofinanso-

wania budowy hali sportowej. Inwestycja 
ma kosztować 4,5 miliona a dofinansowanie 
może wynieść 1,5 miliona. Jak zapewnia 
wiceburmistrz Hieronim Urbanek otrzy-
manie środków z WKFiS przy Urzędzie 
Marszałkowskim nie zmniejsza szans na 
dofinansowanie z UE. W przypadku jednak 
otrzymania funduszy europejskich dotację  
z WKFiS trzeba będzie zwrócić. ŁG

W SKRÓCIE
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Burzliwe  
obrady radnych 

Prawie 5 godzin - tyle czasu zajęło 
radnym przyjęcie 12 uchwał na sesji 
Rady Miejskiej, która odbyła się 28 lute-
go. Największe kontrowersje wzbudziły 
uchwały dotyczące dopłat do taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  

Dyskusje wśród radnych wywołał już 
na samym początku sesji przedstawiony 
porządek obrad. Michał Stecki, wiceprze-
wodniczący RM wystąpił z wnioskiem 
zdjęcia z porządku obrad uchwał doty-
czących przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania dla 
kilku miejscowości w gminie Kórnik. Swój 
wniosek uzasadnił tym, że zwłaszcza nowi 
radni dokładnie nie zapoznali się jeszcze z 
planami zagospodarowania przestrzenne-
go obejmującymi obszar gminy. Głos w tej 
sprawie zabrał Maciej Marciniak, przewod-
niczący Komisji Rozwoju Gospodarczego 
RM. Zauważył, że członkowie komisji, 
której przewodniczy nie jednogłośnie, ale 
pozytywnie ocenili uchwały i zatwierdzili, 
że w przedstawionej formie mogą pojawić 
się na sesji. Marciniak stwierdził również, że 
nie podjęcie tych uchwał w chwili obecnej 
cofnie procedurę planistyczną o prawie 8 
miesięcy do tyłu. Radny Janusz Wojtuś 
wyraził pogląd, że uchwały te powinny po-
zostać w porządku obrad, gdyż wielokrotnie 
były już przenoszone na kolejne sesje. 

Ostatecznie radni nie jednogłośnie, ale 
większością głosów zadecydowali o pozo-
stawieniu w porządku obrad opisywanych 
uchwał. 

Nowością wprowadzoną przez prze-
wodniczącą Rady była możliwość odczy-
tania przez obecnych na sali treści uchwał, 
dzięki wyświetlaniu ich przez rzutnik na 
planszę.  

ROZPATRZONO PROJEKTY UCHWAŁ
Pierwszą uchwałę jaką przegłosowali 

radni na lutowej sesji była uchwała dotyczą-
ca cofnięcia wniosku o zbadanie zgodności 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 
ustawy z dnia 13 października 1998 roku 
- przepisy wprowadzające ustawy refor-
mujące administrację publiczną. Sprawa 
ta związana jest z oszacowaniem kwot od-
szkodowań za nieruchomości pozostające 
w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu 
jednostek samorządu terytorialnego, niesta-
nowiące ich własności, a zajęte pod drogi 
publiczne. Cofnięcie wniosku uzasadniono 
tym, że oszacowana suma odszkodowań 
okazała się mniejsza niż ta, szacowana 
pierwotnie przez służby gminne.

Następnie podjęli uchwałę o przejęciu 
pojazdu na własność gminy. Dostawczy 
Fiat Ducato, o którym mowa został porzu-
cony przez właściciela. Komisariat Policji 
w Kórniku próbował ustalić do kogo należy 
pojazd. Nie udało się odnaleźć właściciela. 
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym, rozporzą-
dzenia ministra spraw wewnętrznych i 
administracji z dnia 2 sierpnia 2002 roku 
w sprawie usuwania pojazdów i prawa 
o ruchu drogowym gmina ma prawo do 
przejęcia tego auta. Najpierw musi uiścić 
opłatę za dwutygodniowy postój na parkin-
gu depozytowym. Po przejęciu pojazdu na 
własność gminy zostanie on przekazany 
spółce „KOMBUS”. 

Kolejna uchwała rozpatrywana przez 
radnych dotyczyła kupna nieruchomości w 
miejscowości Mościenica – obręb Skrzynki. 
Grunty te mają powierzchnię prawie 2 000 
metrów kwadratowych, a  łączna cena 
nieruchomości wynosi 57.040,00 zł. Wykup 
tych gruntów jest niezbędny do tego, aby w 
przyszłości poprowadzić tędy drogę gminną 
od ronda na obwodnicy do Mościenicy. 

Nadano także nazwę ulicy w Biernat-
kach. Nowa ulica, którą nazwano ulicą 
Laskową ma swój początek od ulicy Dę-
bieckiej. 

KONTROWERSYJNE DOPŁATY DO 
WODY 

Burzliwą i długą dyskusję wśród radnych 
wywołała uchwała związana z ustaleniem 
dopłat do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kór-
nickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓR-
NIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
w miejscowościach: Szczodrzykowo, 
Czmoń, Radzewo oraz Trzykolne Młyny na 
terenie gminy Kórnik. 

Samorządowcy zastanawiali się czy 

słuszne i sprawiedliwe jest dopłacanie do 
taryf wodnych. Burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski powiedział, że obowiązkiem gminy jest 
zapewnienie dopływu wody do każdego 
gospodarstwa domowego, nawet jeśli woda 
w danym gospodarstwie nie jest pobierana. 
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek zazna-
czył, że intencją dopłat do wody jest to, by 
wszyscy mieszkańcy gminy płacili za wodę 
tyle samo na całym jej obszarze. 

W tekście uchwały dokonano kosme-
tycznych zmian. Ostatecznie ustalono, 
że dopłata do każdego sprzedanego 1m3 
wody będzie wynosić 8,07 zł dla wszystkich 
grup taryfowych określonych w taryfie przez 
Spółkę WODKOM KÓRNIK w okresie od 1 
marca 2007 roku do dnia 29 lutego 2008 
roku w miejscowościach: Szczodrzykowo, 
Czmoń, Radzewo oraz Trzykolne Młyny na 
terenie gminy Kórnik. 

W uzasadnieniu uchwały możemy 
przeczytać, że „zaproponowane przez Wo-
dociągi Kórnickie i Usługi Komunalne taryfy 
zostały ustalone na poziomie cenowym 
wyższym niż  taryfa obowiązująca w spółce 
AQUANET. Wysoka cena 1 m³ wody dostar-
czanej odbiorcom wynika z dużych kosztów 
stałych i eksploatacyjnych niezależnych od 
spółki WODKOM KÓRNIK, a stosunkowo 
niewielką sprzedażą. Ustalone taryfy zosta-
ły skalkulowane na optymalnym niskim po-
ziomie usług i równocześnie bezpiecznym 
dla prawidłowej działalności spółki, a tym 
samym zapewniającym ciągłości dostaw 
wody dla odbiorców”.      

Dalej czytamy, że gmina mając na 
uwadze ochronę interesów  mieszkańców 
dokonała analizy dochodów i wydatków  
z budżetu i postanowiła odciążyć  miesz-
kańców w opłatach poprzez ustalenie 
dopłat wyrównujących różnicę pomiędzy 
taryfą określoną dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę w wymienionych miejsco-
wościach a taryfą obowiązującą w spółce 
AQUANET. 

UCHWAŁY O PLANOWANIU PRZE-
STRzENNYM 

Radni na ostatniej sesji podjęli 6 uchwał 
dotyczących zmian lub przystąpienia do 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Dwie z nich przegłosowa-
no jednogłośnie, a pozostałe większością 
głosów. 

Pierwsza z nich związana była z uchwa-
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leniem zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru za-
budowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” 
w Kamionkach. 

Tereny te przeznaczono na cele miesz-
kalno-usługowe i rekreacyjne. 

Kolejne dotyczyły przystąpienia do 
planu zagospodarowania w obrębie miej-
scowości 

Bnin oraz Kamionki. Na obszarze tym 
dopuszcza się zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz usługowo-rekreacyjną.  

Przystąpiono też do sporządzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębu Koninko, Szczytniki i Radzewo. 
Ustalono, że na terenie tym możliwa jest 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Barbara Morasz

BOGDAN WESOŁEK

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jesteśmy juz w czwartym miesiącu 
pracy Rady Miejskiej nowej kadencji, 
jak również po ważnym akcie jakim jest 
uchwalenie budżetu na 2007rok. Tak więc 
jesteśmy w okresie realizacji kierunków 
rozwoju gminy wraz z zapewnieniem jej 
mieszkańcom warunków bytowych. Budżet 
został przyjęty jednogłośnie co przynosi 
projektodawcy i uchwałodawcy ogromną 
satysfakcję. Rada Miejska powierzyła mi 
pełnienie funkcji przewodniczenia Komisji 
Rewizyjnej. Przyjmując to zaszczytne sta-
nowisko pragnę w sposób odpowiedzialny 

i kompetentny wypełnić obowiązki nakre-
ślone w Statucie Gminy. Uchwałą Rady 
Miejskiej został przyjęty plan pracy KR na 
2007 rok, w którym członkowie określili naj-
ważniejsze zadania stojące do wykonania 
w bieżącym roku. 

Najbliższe posiedzenia KR poświęcone 
będą analizie dokumentów związanych 
z działalnością jednostek budżetowych, 
Rad Sołeckich, spółek ze 100% udziałem 
gminy oraz gdzie gmina ma tylko udziały 
procentowe. Najważniejszym dokumentem 
będzie wykonanie budżetu za 2006 rok. 
Ponadto sprawdzimy realizację podjętych  
przez Radę miejską w 2006 roku uchwał. 
Powyższe prace mają na celu udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Gminy.

Głos dla radnych

MAŁGORZATA 
WALKOWIAK

„Gmina Kórnik 
to rozwinięta go-
spodarka, atrak-
cyjne miejsce za-
mieszkania i wypo-
czynku, wspaniałe 
zabytki”- tak brzmi 
misja w Strategii 

Rozwoju Gminy Kórnik. Określa ona wi-
zerunek gminy, priorytety samorządu w 
działaniach na rzecz zaspakajania potrzeb 
mieszkańców. Oczekiwania z zakresu 
infrastruktury technicznej (drogi, oświetle-
nia, wodociągi, kanalizacja) to wyzwania, 
która stoją przed władzami. W związku  z 
ogromnymi brakami w tej dziedzinie na już 
wybudowanych osiedlach uważam, że na-
leży chwilowo ograniczyć wielohektarowe 
podziały gruntów rolnych pod budownictwo 
mieszkaniowe. Praca w Komisji Rozwoju 

Gospodarczego jest ściśle związana  m.in. 
z polityką przestrzenną - a tutaj jest sporo 
do zrobienia. Radni mieli możliwości za-
poznania się ze stanem dróg i oświetlenia 
podczas objazdu niektórych miejscowości 
(Mościenica, Borówiec, Kamionki, Szczyt-
niki, Koninko, Czmoń, Radzewo).

Równie istotna jest dostępność do tzw. 
usług publicznych, takich jak usługi zdro-
wotne, oświata, bezpieczeństwo czy też 
kultura, sport i rekreacja. Praca w Komisji 
Oświaty i Polityki Społecznej obejmuje 
swym przedmiotem działań wszystkie wy-
mienione dziedziny. Przed Komisją wiele 
zadań do zrealizowania. Jednym z nich jest 
poprawa możliwości funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych w naszej społeczności. 
Kolejnym, rozwiązanie problemu z brakiem 
placówek oświatowych (szkoły, przedszko-
la) w północnej części gminy.

Jak widzimy wyzwań wiele „aby nam 
przyświecały szczytne cele”.  

kilometrów. Miały służyć gminie Kórnik parę 
lat, a okazało się, że trzy z nich osiągnęły 
przebieg prawie 2 milionów kilometrów. 
Jeden z nich uległ ostatnio awarii, której 
koszt usunięcia przekreśla sens naprawy, 
a stało się to dzień przed sesją Rady Miej-
skiej, podczas której uchwalono budżet na 
2007 rok. Radni przeznaczyli w budżecie 
800.000,00 zł na odnowę taboru autobu-
sowego. 

Zakup jednego nowego autobusu nie 
rozwiąże obecnych potrzeb, dlatego środki 
te przeznaczone będą na zakup czterech 
lub pięciu 12-metrowych używanych auto-
busów wyprodukowanych w latach 1992-
1995. Będą to autobusy miejskie i między-
miastowe, bo te potrzebne są najbardziej. 
Autobusy miejskie powinny mieć możliwość 
przewożenia około 100 pasażerów. 

- Na jakich liniach będą kursować 
zakupione przez przedsiębiorstwo au-
tobusy?

Autobusy zakupione z budżetu gminy 
obsługiwać będą głównie linie NB i 2. Na 
tych liniach przewozimy najwięcej pasa-
żerów, a wymęczone DAF-y i Jelcze na 

pewno nie spełniają ich oczekiwań. Spro-
wadzone przed laty miejskie Mercedesy 
405 znakomicie spełniają swoje zadania, 
a każdy z nich przejeżdża 100 000 kilome-
trów rocznie. 

- W ostatnim czasie powrócił temat 
nocnej linii autobusowej na trasie  
z Poznania do Kórnika. Czy istnieje 
szansa utworzenia takiej linii w bieżą-
cym roku? 

„KOMBUS” bronił się przed uruchamia-
niem nocnej linii po złych doświadczeniach 
sprzed ponad 10 lat. Odmowy zakupienia 
biletów, zniszczone wnętrza pojazdów, 
pobicie kierowcy i radiowóz jeżdżący za 
autobusem charakteryzowały powrót mło-
dych poznaniaków z Kórnika do Poznania. 
Dyskoteka kończyła się nad ranem i „pe-
chowym autobusem” był pierwszy poranny 
jadący w kierunku Poznania. W odpowiedzi 
na kolejne sygnały oczekujących takiego 
połączenia przymierzamy się do urucho-
mienia „na próbę” w miesiącach letnich 
nocnego kursu  w soboty. 

Rozmawiała: Barbara Morasz

TrZy PyTanIa 
do …

 … PIOTRA PLEWKI, 
PREZESA KÓRNICKIEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWA  
AUTOBUSOWEGO „KOMBUS”

- Jaki jest obecny stan taboru „KOM-
BUS-u” i ile autobusów zamierza zakupić 
spółka ze środków zabezpieczonych w 
budżecie gminy Kórnik na 2007 rok?

 
Gminna komunikacja posiada 26 au-

tobusów. Przejeżdża rocznie 1 200 000 
kilometrów i przewozi prawie 2 000 000 
pasażerów. Autobusy mają średnio 16 lat, 
a holenderskie DAF-y wyprodukowane 
były w 1981 roku. Oprócz DAF-ów jeżdżą 
po Kórniku Jelcze, Autosany i Mercedesy. 
Wspomniane DAF-y otrzymaliśmy w 1992 
roku jako dar dla Wielkopolski od Północ-
nej Brabancji. Holendrzy przekazali nam 
5 autobusów o przebiegach ok. 1 miliona 

Kolejna Sesja Rady Miejskiej 

odbędzie się 28.03.  

o godz. 13.00  

w Domu Strażaka  

przy ul. Steckiego w Kórniku
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KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 54

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

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

U NAs CZYsTO, sOLIDNIE I TANIO

PROMOCJa

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

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk– blachę cynkowaną

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

oraz inne materiały budowlane

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

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

szczodrzykowo, ul. Dworcowa 23
62–035 Kórnik

tel./fax (061) 817 10 71

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

PŁYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI

Rabaty

R
EK

LA
M

Y

NZOZ „BEDENT” sTOMATOLOGIA
ZAPRAsZA UBEZPIECZONYCH 

UsŁUGI W RAMACH kONTRAkTU  
Z NfZ

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

Przyjmę ucznia  
w zawodzie

blacharz
samochodowy

tel. 061 8171 127

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

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” 

Przyjmę  
mechanika  

samochodowego
i elektryka

tel. 505 126 826

Przyjmę do pracy
FRYZJERkĘ
damsko - męską

kontakt:
061 8971 429

lub 604 329 575



nr 5/2007 7

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

Jak bomba wybu-
chła ostatnio informa-
cja, że na terenie Gminy 
Kórnik, w sąsiedztwie 
terenów przeznaczo-
nych pod budownictwo 
mieszkaniowe w Bo-
rówcu i Szczytnikach 

powstają magazyny związane z lotni-
skiem w Krzesinach. Jak czytamy w 
doniesieniach prasowych składowane 
mają tam być elementy uzbrojenia, po-
ciski, rakiety lub bomby. Wokół powstać 
ma strefa bezpieczeństwa i być może 
wywłaszczeni mają być mieszkańcy.

Rzeczywiście łatwo dostrzec, że wśród 
lasów między Borówcem a Szczytnikami 
trwają prace budowlane najprawdopodob-
niej związane z przystosowaniem krzesiń-
skiej 31 bazy lotniczej dla nowych myśliw-
ców typu F-16. Zza uzbrojonych drutem 
kolczastym płotów widać jakieś instalacje, 
nasypy budowle. Na bramie wjazdowej wisi 
zakaz fotografowania.

Zaniepokojeni mieszkańcy zwrócili się 
o pomoc do swoich radnych. Interpelację 
z pytaniami na temat tajemniczej budowy 
złożyła na ostatniej sesji Magdalena Kos-
sakowska.

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku, obiekty związane z lot-
niskiem istnieją w tym miejscu przynajmniej 

od końca lat czterdziestych XX w. Przez 
wiele ostatnich lat najprawdopodobniej nie 
były wykorzystywane. 

W planach zagospodarowania prze-
strzennego obiekt (może ze względów 
bezpieczeństwa?) nie był ujawniany, a teren 
figurował jako leśny. Mieszkańcy, także ci 
nowi wiedzieli jednak, że teren należy do 
wojska. 

Jak poinformował nas kierownik Refe-
ratu Planowania Przestrzennego Sławomir 
Lepczyński, a potwierdził burmistrz Hiero-
nim Urbanek, wszystkie zmiany w planach 
zagospodarowania były uzgodnione i za-
opiniowane przez wojsko. Jest to wymóg 
konieczny dla każdego planu. W przypadku 
obszarów wokół omawianego obiektu za 
każdym razem plan lub studium były opi-
niowane pozytywnie. Wojsko godziło się na 
zabudowę mieszkaniową w tej okolicy. 

Także ze strony wojska nie docierały 
żadne informacje o planowanej inwestycji, 
jej możliwym przeznaczeniu lub strefie 
ochronnej. Hieronim Urbanek opowiada, 
że na jednym ze spotkań w Urzędzie Wo-
jewódzkim rozmawiano na tematy związa-
ne z inwestycjami wokół lotniska, jednak 
ponieważ nie posiada „dopuszczenia” do 
tego typu tajnych informacji nie mógł w 
rozmowach tych uczestniczyć (podobnie 
zresztą jak kilku obecnych na spotkaniu 
wojskowych).

Z jednej strony nie dziwi poufność 

informacji o tak strategicznych inwesty-
cjach. Jak się jednak dowiadujemy w dniu 
27 lutego burmistrz Jerzy Lechnerowski 
podjął rozmowy z Zarządem Infrastruktury 
Wojskowej w Poznaniu (z płk. Jackiem 
Adamkiem ) w sprawie planów dotyczą-
cych zaplecza magazynowego na terenie 
gminy Kórnik.

Pułkownik Adamek potwierdził pra-
ce związane z wprowadzeniem strefy 
ochronnej(!). Nie ma jednak w tej sprawie 
żadnych wiążących decyzji. O ewentualnym 
wprowadzeniu strefy Gmina Kórnik ma być 
oficjalnie powiadomiona. W zależności od 
wielkości strefy, podjęte zostaną działania 
związane z ustaleniem odszkodowań dla 
właścicieli nieruchomości znajdujących się 
w tej strefie.

Czyli najpierw wojsko opiniowało po-
zytywnie zabudowę w okolicach magazy-
nów, potem po cichu rozpoczęto budowę  
a po jej ukończeniu chce się wprowadzać 
strefę ochronną. Dziwna kolejność. Co 
mają powiedzieć ludzie, którzy zainwesto-
wali pieniądze i związali swoją przyszłość  
z tymi terenami? 

Niestety nie udało nam się porozmawiać 
z rzecznikiem prasowym 31 bazy lotniczej 
w Krzesinach. Nie otrzymaliśmy także (jak 
na razie) odpowiedzi na pytania zadane 
rzecznikowi drogą mailową. O dalszych 
losach strefy wokół obiektu wojskowego 
w Borówcu będziemy informować, jeśli 
tylko uda się nam zdobyć jakieś nie-tajne 
informacje na ten temat. ŁG

Magazyn wojskowy w Borówcu

Problemy  
drogowe

W Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Kórnik, wśród problemów dotyczących 
infrastruktury na pierwszym miejscu 
znalazł się „zły stan nawierzchni dróg”. 
Problem ten szczególnie widoczny jest 
właśnie teraz – podczas wiosennych 
roztopów i deszczowych dni. 

Idealnym rozwiązaniem byłoby 
wybudowanie wszędzie utwardzo-
nych asfaltem lub kostką brukową 
arterii. Nie jest to jednak możliwe ze 
względów ekonomicznych, ale także 
z powodów braków w infrastrukturze. 
Marnotrawstwem byłoby asfaltowanie 
drogi, wzdłuż której za kilka lat budo-
wany będzie kolektor kanalizacji. Ar-
gument jest racjonalny, ale odkładanie 
z roku na rok planowanych inwestycji 
wystawia cierpliwość mieszkańców na 
ciężką próbę. 

A dróg przybywa. Na nowych 
osiedlach liczyć można je na setki 
kilometrów. Tylko w zeszłym roku do wy-
kupu pozostawało 90 km. 

Skoro nie można asfaltować- pozostają 
działania zastępcze. Utwardzenie gruzobeto-
nem kilometra drogi to wydatek rzędu ponad 
120 tys. zł. Tańszy jest żużel, który kosztuje 1/3 
tej kwoty za kilometr (ceny szacunkowe, na 
podstawie zeszłorocznych nakładów). Koszty 

są poważne, jednak skutki krótkotrwałe. Po 
niedługim czasie wzmożonego użytkowania 
(szczególnie przez ciężkie pojazdy budow-
lane) i działania czynników atmosferycznych 
utwardzone drogi znów wymagają remontu. 
Jak wynika ze skarg mieszkańców i ich przed-
stawicieli również wykonanie tych utwardzeń 
często nie jest odpowiednie.

Najtańszym sposobem na lepszą drogę 
jest równanie i profilowanie. W nowym budże-
cie pojawiła się kwota przewidziana na zakup 
równiarki, dzięki której równaniem mogłaby 

zająć się spółka WODKOM. Już niebawem 
pieniądze mają trafić aportem do spółki. Cała 
procedura zakupu maszyny może jednak 
potrwać kilka miesięcy. Niezbędne będzie 
zakupienie walca i osprzętu niezbędnego do 
współdziałania z równiarką. Dlatego równanie 
dróg przez WODKOM nie rozpocznie się 
„od jutra”. Niezależnie przeprowadzany jest 

w Urzędzie Miejskim przetarg na równanie  
i profilowanie na okres 1 roku. Do końca 
marca powinniśmy poznać firmę, która obok 
WODKOMu będzie wykonywać to zadanie. 
Jak zapewnia wiceburmistrz Hieronim Urba-
nek, po ostatnich roztopach i deszczach w 
trybie interwencyjnym udrażnia się odcinki z 
podtopieniami, tam gdzie zgłoszono zastoje 
wody i inne problemy uniemożliwiające prze-
jazd. Prace wykonuje kilka firm. 

Również asfaltowe drogi nie są bez wad. 
Po zimie wyłaniają się nowe dziury. Bez 

różnicy czy droga jest wojewódzka, 
powiatowa, czy gminna – trzeba 
uważać, by nie uszkodzić pojazdu. 
Niebawem także rozstrzygnięty 
będzie gminny przetarg na utrzy-
manie i remonty dróg bitumicznych 
w okresie 3 lat. 

Problem nieprzejezdnych dróg 
jeszcze długo będzie spędzać sen 
z powiek mieszkańcom i osobom 
odpowiedzialnym za infrastrukturę 
w naszej gminie. Olbrzymi rozwój 
budownictwa mieszkaniowego, 
który trwa i ze względu na zatwier-
dzone już plany potrwa jeszcze 
długo, będzie stymulował nawar-

stwianie się tych trudności. Idea wstrzymania 
podziałów nowych terenów pod budownictwo 
może zahamować kumulowanie się problemu  
z drogami. Więc może lepiej nie dzielić? Chy-
ba, że inwestor przed przeznaczeniem gruntu 
na budownictwo zobowiąże się umową sfi-
nansować uzbrojenie i drogi a potem oddać 
je gminie za przysłowiową złotówkę. ŁG

Jedna z ulic w Szczytnikach
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EKOLOGICZNY POWIAT 

Ostatnie lata charakteryzują się syste-
matycznym wzrostem liczby ludności oraz 
postępem cywilizacyjnym. Powstają nowe 
fabryki i osiedla mieszkaniowe. Ludzie 
zmieniają swój styl życia. Łączy to się cza-
sami także z niekorzystnymi zjawiskami. 
Rabunkowa eksploatacja zasobów natural-
nych, wprowadzanie do środowiska nowych 
substancji chemicznych, lawinowy wzrost 
ilości odpadów bytowych i produkcyjnych 
to tylko kilka z nich. Są one powodem 
stopniowych, ale nieodwracalnych zmian w 
przyrodzie. Działania proekologiczne stają 
się zatem koniecznością.

Potrzebę zmian dostrzega także powiat 
poznański, jeden z największych w Polsce. 
Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 
rozpoczęto tutaj już kilka lat temu od kupna 
pojemników na papier, szkło i plastik. Potem 
przyszła pora na poprawę stanu technicz-
nego należących do powiatu budynków 
użyteczności publicznej. Okazało się, że 
ich ogrzewanie pochłania znacznie więcej 
energii niż w innych krajach. Źle ocieplone 
ściany i stropy, wadliwa wentylacja i prze-
starzała stolarka okienna powodowały duże 
straty ciepła i energii. Sposobem na ich 
ograniczenie była kompleksowa moderni-
zacja budynków wraz z wymianą instalacji 
grzewczej. Przeprowadzono więc ocieple-
nie ścian zewnętrznych i stropodachów, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, mo-
dernizację istniejącej instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody. 

W efekcie o 54% zmniejszyło się zapo-

trzebowanie na energię (z 9340,3 MWh/rok 
na 4258,3 MWh/rok). Zredukowano emisję 
zanieczyszczeń: SO2-98%, NyOx-49%, 
CO-73%, CO2-58%. Dzięki temu też spad-
ły, o około 770 tys. zł w skali roku, koszty 
utrzymania obiektów. 

Za przeprowadzenie, w latach 2005 
– 2006, „Termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej powiatu poznań-
skiego” oraz „Termomodernizacji Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nie-
widomych w Owińskach” powiat poznański 
otrzymał dyplom od Ministra Środowiska, 
a od Przewodniczącego Narodowej Rady 
Ekologicznej tytuł „Powiat przyjazny śro-
dowisku”. Wyróżnienia zostały wręczone 
podczas gali, która odbyła się 26 stycznia 
2007 roku w warszawskim hotelu Sofitel 
Victoria.  

Tomasz Morawski
Gabinet Starosty

Z 
PO

W
IA

TU

KrÓTKo 
Z PoWIaTU

IV EDYCJA KONKURSU DLA SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH ROZPOCZĘTA!

Trwa kolejny konkurs plastyczny orga-
nizowany przez Starostwo Powiatowe w 
Poznaniu. Jego tegoroczna edycja zaty-
tułowana „Powiat bez barier” jest nawią-
zaniem do faktu ogłoszenia przez Komisję 
Europejską roku 2007 Rokiem Równości 
dla Wszystkich Osób.

Do 14 marca br. czekamy na prace 
plastyczne, które nawiązywać będą do 
tematu integracji osób niepełnosprawnych. 
Uczniowie szkół podstawowych powiatu po-
znańskiego, wykorzystując swoją wyobraź-
nię oraz talent plastyczny, mogą wykonać 
plakat, który ukaże nam spojrzenie twórcy 
na tę problematykę. 

W konkursie przewidziane są atrakcyjne 
nagrody indywidualne. Ponadto w szkole 

przyszłego laureata zmagań zostanie zor-
ganizowany festyn z okazji Dnia Dziecka, 
podczas którego wystąpi znana gwiazda 
polskiej estrady. 

Zainteresowanych zapraszamy do za-
poznania się z regulaminem, dostępnym na 
stronie internetowej powiatu poznańskiego 
www.powiat.poznan.pl. 

Wszystkich szczegółowych informacji 
udziela również Joanna Michalska pod nr 
tel. (061) 8410 668 lub drogą e-mailową: 
joanna_michalska@powiat.poznan.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w konkursie i życzymy 
powodzenia! 

Joanna Michalska
Wydział  Promocji,

Kultury i Współpracy
z Zagranicą

Z WIZYTĄ U CHORYCH

Światowy Dzień Chorego ustanowiony 
został przed piętnastoma laty przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Od tamtej pory, 
jedenastego lutego, w rocznicę pierwsze-
go objawienia Matki Boskiej w Lourdes, w 
sposób szczególny myślimy o tych, którzy 
cierpią na duszy i ciele. Tegoroczne obcho-
dy Dnia Chorego przebiegały pod hasłem 
„Opieki duszpasterskiej i duchowej nad 
nieuleczalnie chorymi”.

Z tej okazji pacjentów, przebywających 
w powiatowym szpitalu im. prof. Stefana 
Tytusa Dąbrowskiego w Puszczykowie, 
odwiedził biskup Marek Jędraszewski. Po 
uroczystej mszy, odprawionej w kaplicy 
szpitalnej, w towarzystwie Jana Grabkow-
skiego, Starosty Poznańskiego, Bogdana 
Swoińskiego, Proboszcza parafii p.w. 
św. Józefa w Puszczykowie oraz lekarzy 
tutejszej placówki, udał się on na oddział 
wewnętrzny szpitala, gdzie spotkał się z 
chorymi. Kuracjusze, zaskoczeni wizytą 
dostojnika, nie ukrywali wzruszenia i ra-
dości. 

- Dzień Chorego jest doskonałą okazją, 
by pomyśleć także o pracownikach służby 
zdrowia, o ich codziennym poświęceniu. 
Jestem wdzięczny lekarzom oraz perso-
nelowi puszczykowskiego ośrodka za ich 

profesjonalizm i zaangażowanie oraz to, że  
najważniejszy dla nich jest człowiek – cier-
piący, potrzebujący i chory – powiedział Jan 
Grabkowski po wizycie w szpitalu.

Ewa Przybył - Gabinet Starosty

Certyfikat “Powiat przyjazny środowisku”

Biskup Marek Jędraszewski i Jan Grabkowski, Starosta Poznański, podczas odwiedzin w szpitalu w Puszczykowie



nr 5/2007 9

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
Ichcemy tylko 

godnie mieszkać 
O trudnej sytuacji mieszkaniowej wielu 

rodzin w gminie Kórnik pisaliśmy już na 
łamach naszego dwutygodnika. Obecnie 
na liście oczekujących na mieszkania ko-
munalne jest prawie 90 rodzin. Jedną z nich 
są Anna i Marcin Nowakowie*. 

Pani Anna zwróciła się do naszej re-
dakcji z dramatycznym apelem pomocy 
w ubieganiu się o przydział mieszkania 
komunalnego. Postanowiliśmy sprawdzić 
w jakich warunkach w tej chwili mieszka 
z mężem, roczną córką i schorowanym 
bratem. 

Podczas odwiedzin u państwa Nowa-
ków zastaliśmy ich w małym pokoiku, w 
którym  przebywają przez większą część 
dnia. Czteroosobowa rodzina egzystuje 
w dwóch pomieszczeniach - niewielkim 
pokoiku i kuchni, których łączny metraż to 
26 metrów kwadratowych. - Tutaj mieszkało 
kiedyś osiem osób: moi rodzice i rodzeń-
stwo - wylicza Anna Nowak. - Rodzice 
wielokrotnie starali się o mieszkanie, ale 
nie było wolnego lokalu dla tak licznej ro-
dziny - tłumaczy. - Rodzice już nie żyją, a 
część rodzeństwa założyła swoje rodziny i 
wyprowadzili się - dodaje. 

Mieszkanie to nie posiada ogrzewania 
centralnego ani gazowego. Ogrzewane 
jest elektrycznym grzejnikiem i kuchennym 
piecem. Na ścianach w pokoju widoczna 
jest wilgoć i powstający grzyb. - Wilgoć była 
tu odkąd tylko pamiętam - wspomina pani 
Anna. - Z tego najprawdopodobniej powodu 
na astmę zachorował mój nieżyjący ojciec, 

siostra, brat, a teraz lekarze podejrzewają 
astmę u mojej rocznej córki - dodaje. Pan 
Marcin, mąż Anny tłumaczy, że niekiedy na-
wet 2 razy w roku musi malować ściany, aby 
nie były widoczne czarne ślady po wilgoci. 

W mieszkaniu dostępna jest bieżąca 
woda, ale tylko zimna i nie ma łazienki. - 
Myjemy się w misce, a wodę podgrzewamy 
na piecu w kuchni. Ubikacje są na zewnątrz 
- mówi bohaterka naszego artykułu. 

Dochód miesięczny tej rodziny nie 
przekracza z reguły 1500 złotych. Składa 
się na niego wynagrodzenie pana Marcina 
oraz renta brata pani Anny (nieco ponad 
500 złotych), który choruje na astmę i żylaki. 
- Większą część renty brat przeznacza na 
lekarstwa, dlatego niewiele mu zostaje 
- tłumaczy Anna Nowak.  

Rodzina Nowaków korzysta z pomocy 
finansowej kórnickiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Pracownicy ośrodka potwier-
dzają, że osoby te otrzymują pomoc finan-
sową w sytuacjach kryzysowych. Najczęś-
ciej są to pieniądze na opał lub leki. 

Z prośbą o pomoc w rozwiązaniu trudnej 
sytuacji państwa Nowaków zwróciliśmy 
się do burmistrza Kórnika.- Uważam, że ta 
rodzina ma szansę, aby otrzymać miesz-
kanie komunalne, gdy oddawany będzie 
do użytku drugi blok w Dziećmierowie 
- stwierdza burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski. – Kiedy oddawano pierwszy blok nie 
znaleźli się w dwudziestce rodzin spośród, 
których wybrano dwanaście. To świadczy 
o tym, jak wiele rodzin z terenu gminy 
Kórnik ma trudną, a nawet bardzo trudną 
sytuację mieszkaniową - tłumaczy. - Myślę, 
że powinni po raz kolejny złożyć wniosek o 
przydział mieszkania - mówi burmistrz.  

Barbara Morasz

* Imiona i nazwiska bohaterów tekstu 
zostały zmienione na ich wyraźną prośbę. 

   Z tego samego powodu nie podajemy 
adresu zamieszkania opisywanej rodziny. 

KTO ROZPATRUJE WNIOSKI  
I JAKIE CZYNNIKI BRANE SĄ  

POD UWAGĘ?  
Rozpatrywaniem wniosków i przy-

znawaniem mieszkań zajmuje się 
powołana przez burmistrza Komisja 
Mieszkaniowa, w skład której wcho-
dzą przedstawiciele Rady Miejskiej, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Spółki 
komunalnej i Burmistrza.

Wniosek może złożyć każdy kto 
spełnia określone warunki i jest zamel-
dowany na terenie gminy Kórnik na 
pobyt stały. 

Komisja podczas rozpatrywania 
wniosków bierze pod uwagę wiele czyn-
ników. O przyznanie mieszkania mogą 
starać się osoby, które: mają trudne 
warunki mieszkaniowe, czyli np. kilka 
rodzin funkcjonuje w dwupokojowym 
mieszkaniu, opuściły dom dziecka i 
nie są w stanie same zapewnić sobie 
mieszkania, a przedtem zamieszkiwały 
gminę Kórnik, mieszkają w budynku, 
którego stan techniczny negatywnie 
ocenił nadzór budowlany, pozostają w  
wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej 
lub ze względu na podeszły wiek nie 
mogą zajmować mieszkania na wyso-
kim piętrze. 

W momencie, gdy zwalniają się 
lokale lub powstają nowe mieszkania 
analizowana jest sytuacja rodzin, które 
znajdują się na liście oczekujących na 
mieszkanie.

Zarówno powiat poznański, jak  
i gmina Kórnik udzielają dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i robo-
ty budowlane przy zabytkach. Obiekty 
te muszą spełniać jednak określone 
warunki. 

W obu przypadkach zabytkowy budy-
nek powinien znajdować się w rejestrze 
zabytków, odznaczać się złym stanem 
technicznym i istotnym znaczeniem histo-
rycznym, artystycznym lub kulturowym 
dla mieszkańców tego regionu oraz musi 
znajdować się – w zależności do jakiego 
organu zwracamy się o dotację – na 
terenie powiatu poznańskiego lub gminy 
Kórnik. 

Pieniądze z powiatu 
Dotacje z powiatu poznańskiego 

udzielane są na podstawie uchwały Rady 
Powiatu Poznańskiego z dnia 17 paź-
dziernika 2006 r. w sprawie określenia 
zasad i trybu udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków. 

Powiat określa szeroki zakres prac, któ-
re mogą zostać dofinansowane. Należą do 
nich m.in. sporządzenie ekspertyz i badań 
technicznych i konserwatorskich, sporzą-
dzenie projektu odtworzenia kompozycji 
wnętrz, odnowienie lub uzupełnienie tynków 
i okładzin architektonicznych czy nawet 
odnowienie lub całkowite odtworzenie 
okien, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 
dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur 
spustowych. 

Dotacja może być udzielona osobie 
fizycznej lub jednostce organizacyjnej, która 
posiada tytuł prawny do zabytku, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

Do wniosku należy dołączyć:  
• decyzję o wpisie do rejestru zabytków 

obiektu, którego dotyczą prace lub roboty, 
dokument potwierdzający tytuł prawny do 
zabytku, 

• program prac konserwatorskich lub 
budowlano-konserwatorskich oraz kosz-
torys przewidywanych do wykonania prac 
lub robót uzgodnionych z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków,  

• pozwolenie Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Poznaniu na przepro-
wadzenie prac lub robót oraz projekt i po-
zwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy 
prac lub robót przy zabytku nieruchomym 
lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac 
przy zabytku ruchomym. 

Formularze wniosków oraz dodatkowe 
informacje można uzyskać w Wydziale 
Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Ja-
ckowskiego 18, 60-509 Poznań, pokój 236 
(tel. 841 06 71) oraz na stronie internetowej 
www.powiat.poznan.pl .

Wnioski, można składać osobiście  
w Kancelarii Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu lub przesłać listownie w termi-
nie do 27 marca 2007 roku. 

Dotacja z gminy 
Dzięki uchwale kórnickiej Rady Miejskiej 

z 25 października 2006 roku gmina ma 
możliwość ratowania obiektów zabytko-
wych, znajdujących się na jej terenie, które 
obecnie są w „opłakanym” stanie. 

O dotację może wystąpić właściciel 
zabytku. Fundusze na dotacje pochodzą z 
budżetu gminnego. W myśl uchwały dotacja 
„na wykonanie prac lub robót budowlanych 
przy jednym i tym samym zabytku może być 
udzielona do wysokości 30% ogółu nakła-
dów           (dokończenie na stronie 11) 

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

INSTalaTORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

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

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

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szycia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36

kom. 0602 806 693
www.sintex.pl      sintex@sintex.pl 

godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

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

UBEZPIECZENIA

Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC 
Dojazd do klienta bezpłatny!

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

FIRMa 
ReMONTOWO-BUdOWlaNa

Budex
oferuje usługi w zakresie montaż płyt Nida-Gips, 

szpachlowanie, malowanie,  
układanie glazury / łazienki kompleksowo,

adaptacje poddaszy
oraz wszelkie prace wykończeniowe

(061) 8170 501, 668 157 333

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

Rozwiedziony z rozliczoną przeszłością  
58 lat rencista

przyjmie na zawsze chętnie od zaraz  
bezdzietną rencistkę lub emerytkę do 65 lat.

Listy proszę nadsyłać na adres:
Henryk Konopka, Jawory 7, 63-810 Borek Wlkp.
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(dokończenie ze strony 9)
poniesionych na te prace lub roboty”.

Właściciel zabytku może się starać  
o dofinansowanie nawet do wysokości 50% 
nakładów koniecznych na wykonanie prac 
w przypadku, gdy: 

• zabytek posiada wyjątkową wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową,

• wymaga przeprowadzenia złożonych 
pod względem technologicznym prac kon-
serwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych, 

• sytuacja wymaga niezwłocznego 
podjęcia prac lub robót budowlanych przy 
zabytku. 

Wniosek o udzielenie dotacji powi-
nien zawierać: imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania, nazwę, siedzibę i adres 
jednostki będącej wnioskodawcą, okre-
ślenie organu, u którego wnioskodawca 
ubiega się o udzielenie dotacji, wskazanie 
zabytku z uwzględnieniem miejsca jego 
położenia, wskazanie tytułu prawnego 
wnioskodawcy do zabytku, określenie 
prac, na które ma być udzielona dota-
cja i termin ich wykonania, określenie 
wysokości dotacji, o którą ubiega się 
wnioskodawca, informacje o tym, czy 
wnioskodawca ubiega się o dotację na 
pracę objęte wnioskiem u innego organu 
mogącego udzielić dotację na pracę ob-
jęte wnioskiem. 

Do wniosku dołącza się : 
• decyzję o wpisie zabytku do rejestru 

zabytków,
• dokument potwierdzający posiadanie 

przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 
zabytku,

• pozwolenie Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków na prowadzenie prac 
określonych we wniosku, które mają być 
przedmiotem dotacji, 

• pozwolenie na budowę, jeżeli prace 
wymagają uzyskania takiego pozwolenia, 

• kosztorys oferty prac, z uwzględnie-
niem cen zakupu materiałów niezbędnych 
do ich przeprowadzenia, 

• kopię najkorzystniejszej oferty  
    w rozumieniu przepisów o zamówieniach 
publicznych, wybranej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, 
zawierającą wyodrębnione ceny zakupu 
materiałów niezbędnych do wykonania 
pracy, jeżeli prowadzenia takiego trybu 
wymagają przepisy. 

Wnioski opiniują: Komisja Oświaty  
i Polityki Społecznej, Komisja Budżetu  
i Finansów Rady Miejskiej oraz Komisja 
Architektoniczno-Urbanistyczna. Pod 
uwagę brany jest stan zachowania 
obiektu, fakt kontynuowania prac oraz 
wysokość zaangażowanych środków 
własnych. 

Dotacje udzielane są na podstawie 
wniosku złożonego w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku. Składa się go do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok, w którym ma być 
udzielona dotacja.

Barbara Morasz

Od września 2007 roku planowane 
jest utworzenie oddziału specjalnego dla 
dzieci niepełnosprawnych w Przedszko-
lu „Cztery Pory Roku” w Kórniku-Bninie. 
To czy taki oddział powstanie zależy w 
dużej mierze od decyzji radnych i zain-
teresowania naborem. 

 
W jednym ze styczniowych numerów 

„Kórniczanina” informowaliśmy o tym, że 
burmistrz Jerzy Lechnerowski wystąpił do 
Rady Miejskiej z prośbą o utworzenie w 
Przedszkolu nr 2 w Kórniku-Bninie oddziału 
specjalnego. Działania burmistrza wynikają 
z potrzeb zgłaszanych przez rodziców dzie-
ci niepełnosprawnych. 

Na posiedzeniu Komisji Oświaty i Poli-
tyki Społecznej RM w Kórniku, które odbyło 
się 7 lutego radni zapoznali się z ofertą, jaką 
może zaproponować przedszkole. Z raportu 
przygotowanego przez pracowników Refe-
ratu Oświaty UM w Kórniku, wynika, że do 
utworzenia specjalnego oddziału zamierza 
się wykorzystać pomieszczenia w budynku 
położonym tuż przy przedszkolu. – Miesz-
kanie to zostało już opuszczone przez 
lokatora – powiedziała Ewa Madalińska-
Soczyńska, kierownik Referatu Oświaty. 
Znajdują się w nim 3 pomieszczenia, które 
będą wyremontowane. Jedno z nich prze-
znaczone zostanie najprawdopodobniej na 
warsztaty terapii zajęciowej. 

W zależności od tego, jak duże będzie 

zainteresowanie istnieje możliwość utwo-
rzenia oddziału, w którym znajdować będą 
się dzieci wyłącznie niepełnosprawne lub 
oddziału typowo integracyjnego, w którym 
przebywać będą dzieci zdrowe z niepełno-
sprawnymi. 

Do grup integracyjnych mogłyby uczęsz-
czać dzieci wieku 4-5 lat oraz 6 lat (grupa 
„zerówkowa”). W takich grupach znajdowa-
łoby się 15-20 przedszkolaków, w tym 3-5 
dzieci niepełnosprawnych. Przedszkolaki 
byłyby przygotowywane do podjęcia nauki 
w szkole. W takim oddziale dzieci uczyłyby 
się na podstawie programów edukacyjnych 
oraz w zależności od potrzeb malucha ist-
niałaby możliwość realizacji indywidualnych 
programów wychowawczych. W raporcie 
możemy także przeczytać, że grupy inte-
gracyjne stwarzają warunki do wzajemnej 
obserwacji i uczenia się od siebie nawza-
jem, co pozytywnie może wpływać zarówno 
na dzieci zdrowe, jak i chore. Przedszkole 
oferowałoby dla swoich podopiecznych 
m.in. terapię zajęciową, logopedię, gimna-
stykę korekcyjną, zajęcia kompensacyjne, 
rehabilitację itp. 

Obecna kadra pedagogiczna bnińskiego 
przedszkola posiada odpowiednie kwali-
fikacje, aby móc podjąć pracę z dziećmi 
niepełnosprawnymi. 

Decyzję w sprawie utworzenia takiego 
oddziału mają podjąć w najbliższym czasie 
radni. Barbara Morasz

czy powstanie oddział  
dla dzieci niepełnosprawnych? 

ODDZIAŁ SPECJALNY W PRZEDSZKOLU NR 2 
„CZTERY PORY ROKU” 

W KÓRNIKU

Przedszkole nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku, prowadzi nabór  
do oddziału specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych,  

który zostanie otwarty 1.09 2007 r.
Zgłoszenia na nowy rok szkolny 2007/08 będą przyjmowane w dniach 

od 1 do 30 marca. Do karty zgłoszenia dziecka, należy dołączyć:  
orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o potrzebie wczesnego  
wspomagania rozwoju i/lub orzeczenie o potrzebie kształcenia  

specjalnego, aktualne orzeczenie o stanie zdrowia dziecka. 
Wszelkich informacji udziela dyrektor przedszkola Iwona Justkowiak 

tel. 061 81 70 168
Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w przedszkolu  

w godz. 8.00- 15.00  

lub ze strony internetowej www.przedszkole.mawe.pl 
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nIe I KÓrnIKU 1906 – 1907 
oraZ WalK WIelKoPolan 

Z ZaBorcą PrUsKIM  
o nIePodleGłość PolsKI

Germanizacja Wielkopolski pod za-
borem pruskim wzrastała z roku na rok. 
Polacy nad Wartą bronili z uporem swej 
tożsamości narodowej w różny sposób. 
Wzorowa codzienna praca i walka z zabor-
cą dodawała im sił.

Tytus Działyński przerywa prace nad 
przebudową pałacu w Kórniku i zostawia 
działalność edytorską oraz kolekcjonerską 
i bierze czynny udział w walce powstań-
czej w listopadzie 1830r. w Warszawie. Z 
tego powodu jego majątek kórnicki zostaje 
objęty sekwestrem przez Prusaków. Wraz 
z rodziną schronił się hrabia na ziemiach 
zaboru austriackiego w Oleszycach, w 
majątku odziedziczonym po śmierci jej 
matki przez żonę Celinę. W 1839r. wraca 
do Kórnika, a w 1841r. obrany zostaje po-
słem do sejmu pruskiego. W czasie Wiosny 
Ludów prowadzi do walki swój szwadron 
pod Książem i zostaje uwięziony w fortecy 
poznańskiej cytadeli. Germanizacja życia 
w Wielkopolsce postępuje i budzi protest 
Polaków. Edward Raczyński z Rogalina w 
1840 jedzie do Królewca i składa skargę 
nowo obranemu królowi Prus Fryderykowi 
Wilhelmowi IV na prezesa regencji w Po-
znaniu Flottwella, który usuwa język polski 
z sal sądowych, ze szkół, zwalnia Polaków 
z administracji, odmawia Polakom kredytów, 
zarządza wykup ziemi od Polaków, każe 
zatrudniać coraz mniej lekarzy, adwokatów 
i specjalistów Polaków.

Jakub Krauthofer-Krotowski pochodzący 
z Bnina proklamuje 3 maja 1848r. w pałacu 
rogalińskim Niepodległą Rzeczpospolitą 
Polską z tymczasową stolicą w Mosiną, a 
7 maja 1848r. na rynku w Kórniku ogłosił 
on powstanie Republiki Kórnickiej. Polak 
Hipolit Górski – kupiec z Kórnika zostaje 
miejscowym burmistrzem. Jan Działyński 
w 1863r. w Powstaniu Styczniowym walczy 
koło Lichenia, pod Ignacewem. Za udział w 
Powstaniu otrzymuje zaocznie karę śmierci, 
zamienioną później na więzienie, uwolniony 
przebywa na wygnaniu w Paryżu, wresz-
cie wraca do Kórnika. Wśród ochotników 
powstańczych Jana Działyńskiego walczy 
również szewc Hermogenes Węclewicz z 
Kórnika, który zostaje ranny podczas bitwy 
a po wyleczeniu wraca do walki. Z Moabitu 
wraca do Bnina ks. proboszcz Bolesław 
Antoniewicz, któremu skrócono karę wymie-
rzoną wcześniej przez Prusaków za kwesto-
wanie na rzecz Powstania Styczniowego 
(Moabit - rejon położony w centralnej części 
Berlina na terenie dzielnicy Berlin-Mitte. Do 
więzienia znajdującego się na terenie Moabit 
trafiło w okresie zaborów i II wojny światowej 
wielu wybitnych polaków przyp. red.).

Zwycięstwo Prus nad Francją pod Seda-
nem w 1870r. gwałtownie nasiliło germaniza-

cję na ziemiach polskich. Juz w następnym 
roku po tym zwycięstwie powstaje Cesar-
stwo Niemieckie z cesarzem Wilhelmem . 
W roku 1873 ukazuje się ustawa o syste-
matycznym wypieraniu języka polskiego ze 
szkół. Praca ta wg planów zaborcy miała 
trwać 30 lat. Z nadzoru szkoły w Kórniku 
został zwolniony nasz proboszcz ks. Jan 
Nepomucen Janicki. Jego grób znajduje się 
na kórnickim cmentarzu. W 1894r. zaborca 
organizuje Ostmarken-Verein – niemiecką 
organizację nacjonalistyczną przeciwko 
Polakom, słynną Ha-Ka-Tę od nazwisk jej 
twórców: Hansemanna, Kennemanna i Tie-
demanna. Jej celem było ograniczenie pol-
skiego osadnictwa. Polskie stowarzyszenia 
i organizacje miały nakaz używania języka 
niemieckiego. Polacy organizowali się w 
obronie swojej Ojczyzny. Przykładem może 
być stworzenie przez ks. Szamarzewskiego 
i ks. Wawrzyniaka kasy oszczędnościowej 
( Związku Spółek Zarobkowych i Gospo-
darczych) by wzmacniając ekonomicznie 
rodaków udaremnić politykę osiedleńczą na 
polskich ziemiach.

Symbolem twórczego patriotyzmu w 
historii Polski stał się dziedzic Kórnika 
Władysław Zamoyski (1853-1924). On wy-
procesował dla Polski Morskie Oko i okolice 
w Tatrach, wykupił dobra zakopiańskie oraz 
podupadające majątki ziemskie (Biegano-
wo, Dworzyska, Żrenica czyli dawniejsze 
Żerniki, Gądki), który mogłyby wpaść w 
ręce Pruskie. Jadwiga Zamoyska, matka 
Władysława założyła w 1882r. w Kórniku 
słynną Szkołę Domowej Pracy Kobiet, która 
w roku 1889 na skutek pruskich represji 
została przeniesiona do Kuźnic w Zakopa-
nem. Praca patriotyczna i wychowawcza 
przyniosła Jadwidze Zamoyskiej wielkie 
uznanie nie tylko Polaków, ale i za granicą, 
a za napisaną rozprawę „O Wychowaniu” 
i książkę „O Pracy” została udekorowana 
francuskim medalem. Natomiast później, 
w 1914r. za książkę „O Miłości Ojczyzny” 
otrzymała order „Polonia Restituta”. Trzej 
znaczący ziemianie zaboru pruskiego jako 
delegacja Polaków: Mielżyński, Skórzewski 
i Władysław Zamoyski w roku 1886 udali się 
do Watykanu na audiencję u papieża Leona 
XIII ze skargą na germanizację Kościoła na 
ziemiach polskich, pod zaborem ruskim oraz 

usuwanie języka polskiego ze szkół i życia 
publicznego. Chodziło też o poruszenie 
opinii europejskiej. Prosili także papieża, aby 
biskupem poznańsko-gnieźnieńskim został 
Polak, ks. Edward Likowski. 

W miarę nasilania się nacisku zaborcy na 
ludność polską ważną rolę odegrały Siostry 
Miłosierdzia, które prowadziły ochronki, 
opiekowały się chorymi, niosły pomoc 
wychowawczą młodzieży. A po roku 1875 
prowadziły także hodowlę rasowego ptactwa 
domowego w swoim ogrodzie na Piskach 
w Kórniku, gdzie wtedy Mieszkały. Ptactwo 
sprowadził Jan Działyński z Paryża. Hodow-
la ta miała na celu podnoszenie poziomu 
gospodarowania polskiego rolnictwa.

Antypolskie przedsięwzięcia Kultur-
kampfu wyjątkowo zaciążyły na sytuacji po-
litycznej. Rząd pruski starał się podporząd-
kować sobie władzę kościelną. Arcybiskup 
gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Halka 
Ledóchowski występował za prowadzeniem 
w klasach gimnazjalnych lekcji religii po 
polsku. 2 lutego 1874 Arcybiskup został 
aresztowany i internowany w Ostrowie. Za 
przywłaszczenie sobie praw biskupich (wy-
dawał rozporządzenia dla swoich obszarów 
jurysdykcji) wymierzono Mu kary pieniężne. 
Aresztowano Jego dwóch sufraganów: 
Janiszewskiego i Cybichowskiego oraz 
około 100 duchownych pozbawiając 97 
parafii opieki duszpasterskiej. Takie sytuacje 
zdarzały się często i wzburzały Polaków. 
W szkołach Bnina i Kórnika niemieccy 
kierownicy Dierker i Gluschke zakaz nauki 
religii w języku polskim wprowadzili w dniu 
1 kwietnia 1906r. Za sprawą ks. proboszcza 
Stanisława Okoniewskiego, 12 sierpnia te-
goż roku ks. wikariusz Budaszewski ogłosił 
z ambony rodzicom, aby ich dzieci nie od-
bierały książek do nauczania religii w języku 
niemieckim. Rozpoczął się strajk szkolny w 
Bninie i Kórniku.

Oporne dzieci były bite, zmuszane do 
pozostawania po lekcjach, na rodziców 
nakładano kary pieniężne. Obydwaj księża 
trafili do więzienia we Wronkach. Więzieniem 
zostało ukaranych jeszcze kilka najbardziej 
zdeterminowanych osób. Biskupi polscy w 
listach pasterskich nawoływali rodziców i 
księży, aby z jeszcze większym zapałem 
poświęcali się katechizacji młodzieży . 100 
lat temu Szkoła i Kościół Katolicki na pol-
skich ziemiach pod zaborem pruskim stały 
się hasłem w naszej historii oznaczającym 
„Przetrwanie nad Wartą”. Praca narodowa 
Polaków była dobrze zorganizowana, skon-
centrowana i systematyczna. Podziwiali ją 
Polacy w Rosji i Galicji. Strajki szkolne w 
Bninie i Kórniku zakończyły się w czerwcu 
– lipcu 1907 roku.

Owocem wieloletniej pracy było zwołanie 
w dniach 3,4,5 grudnia 1918 roku Polskiego 
Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Uro-
czyste nabożeństwo w Kościele Farnym 
odprawił Prymas Polski ks. Edmund Dalbor, 
a kazanie wygłosił ks. prałat Stychel. Do 
grodu Przemysława zjechali Polacy, dele-
gaci-posłowie z całej dzielnicy, z polskiego 
Pomorza, z Prus Królewskich i Książęcych, 
Piastowskiego Śląska, Warmii, ewangelicy 
Mazurzy, z Obczyzny, czyli Kaszubi, Kuja-
wiacy i Pałuczanie – razem 1400 osób oraz 

W 100 rocznicę
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goście. Z Fary na salę Apollo na Piekarach 
pochód przemaszerował ul. Jezuicką, 
Rynkiem, Nową, Alejami, św. Marcina i Pie-
karami. Ulice udekorowano Białym Orłem i 
portretami zasłużonych Polaków. Podczas 
pochodu porządku pilnowało 235 skautów. 
Na sali rozbrzmiewały hucznie oklaski i 
długotrwałe okrzyki: Niech żyje prymas 
Polski! Niech żyje nasz Ksiądz Arcypasterz 
Edmund Dalbor.”

Ogłoszono zadania Polskiego Sejmu 
Dzielnicowego”

1. Wybrać Naczelną Radę Ludową jako 
zwierzchnią władzę do czasu objęcia dziel-
nicy przez Rząd Polski.

2. Określić zasady sprawowania jej rzą-
dów tymczasowych.

3. Zatwierdzić żądania narodowe wypo-
wiadane przez Koła Poselskie.

Posłowie Bnina i Kórnika to: proboszcz 
bniński (późniejszy biskup Śląska) ks. Arka-
diusz Lisiecki, Wojciech Flens i Sylwester 
Gawrych. 

Już w tym samym miesiącu wybuchło 
Powstanie Wielkopolskie a liczni uczest-
nicy strajków szkolnych zasilili oddziały 
powstańcze, odnosząc po ciężkich walkach 
upragnione zwycięstwo. Gość z Warszawy 
– uczestnik obrad mec. Łypacewicz w swo-
im wystąpieniu powiedział miedzy innymi: 
„Składam hołd temu najmłodszemu poko-
leniu, hołd dzieciom polskim, męczennikom 
sprawy polskiej od zarania lat, co byli uro-
dzeni w niewoli. Hołd, Wam Matki i Ojcowie, 
którzyście dzieci te w tym kierunku zachęcali 
do wytrwania.

Wersalski Traktat (28 VI 1919r), poko-
jowy traktat kończący I Wojnę Światową 
przyznał Polsce Wielkopolskę i Pomorze, 
na Górnym Śląsku i Mazurach zarządził 
plebiscyt, ustanowił Wolne Miasto Gdańsk. 
Polska znów była wolna.

Jan Robiński
Literatura: 
Róża Kąsinowska: - Zamek w Kórniku, Kronika 
Szkoły w Bninie, Dziennik Polskiego Sejmu  
Dzielnicowego
Dr. Enno Meyer: Deutschland und Polen 1772-1914

Ponad 100 różnych  zabytkowych 
maszyn, w tym przede wszystkim rolnicze 
posiada w swoich zbiorach Wojciech Je-
ziorski z Czmońca, który od 20 lat ratuje je 
od zniszczenia lub przetopienia w hucie. 

Bohater naszego artykułu prowadzi go-
spodarstwo rolnicze w Czmońcu. Jak sam 
zauważa, czas u niego zatrzymał się. 

Maszyny pozyskiwał w różnoraki spo-
sób. Często pomagał mu przypadek. 
Znajdywał je na złomie albo zauważył u ja-
kiegoś rolnika, względnie uratował maszynę 
transportowaną do 
składnicy złomu. 

W swoich zbio-
rach pan Wojciech 
posiada kamienie 
młyńskie – żarna 
sprzed 200 lat z nie-
istniejących już mły-
nów czy wiatraków. 
Żarna kolekcjonuje 
zaprzyjaźniony z nim 
Janusz Robiński.  
Maszyny znajdujące 
się w kolekcji Woj-
ciecha Jeziorskiego 
pochodzą przeważ-
nie z produkcji za-
kładów Hipolita Ce-
gielskiego. Można 
tu zobaczyć cepy, 
ręczne młocarnie, 
kopaczkę, kosiarkę 
do zbóż z zakładów 
Cegielskiego z okresu I wojny światowej. 
Nie brakuje w niej kieratów do napędu 
młocarń i sieczkarń. Kierat talerzowy słu-
żył do napędu lekkich maszyn. Bohater 
naszego artykułu posiada także pierwszy 
przedwojenny hydrofor firmy Cegielskiego, 
z okresu I wojny światowej olejarnię firmy 

Dtrzewiński z Łodzi oraz śrutownik walco-
wy firmy Löbtau –Drezno Leptau. W skład 
zbiorów wchodzą również: konny wóz do 
drewna i materiałów budowlanych, a przy 
nim loda załadowcza, za pomocą której 
ładowało się belki, miech kowalski, piły. 
Dobrze prezentuje się pług wyprodukowany 
podczas II wojny światowej w Grudziądzu 
w firmie Vendzki. Pan Wojciech posiada w 
sumie 6 ciągników. Najstarszym z nich jest 
niemiecki „Farmo Boxer” z 1933 roku. Po-
nadto są też: austriacki „Steyer” i niemiecki 

„Hanomag”. Znalazły 
się tu także dwa „Ur-
susy”, a jeden z nich 
pochodzi z 1948 roku 
i ma metalowe koła. 
W pełni odnowiony 
jest „Lanz Bulldog”.

Wojciech Jezior-
ski  sam odnawia 
maszyny. Od nie-
dawna pomaga mu 
w tym 16-letni syn 
Piotr. Kolekcjoner ma 
szerokie grono kole-
gów - hobbystów w 
Niemczech, Belgii, 
Austrii. 

Dwa lata temu 
odwiedził go kolek-
cjoner z Belgii. Aby 
dotrzeć do Czmońca, 
przez 4 dni jechał 
swoim odrestauro-

wanym ciągnikiem marki „Lanz Bulldog”. 
W sierpniu ubiegłego roku pan Wojciech 

zaprezentował swój ciągnik także marki 
„Lanz Bulldog” w Muzeum Narodowym 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie.

Robert Wrzesiński

Zabytkowe maszyny  
pana Wojciecha

10 tablic informacyjnych ustawiono 
1 marca wzdłuż ścieżki edukacyjnej 
„Bobrowym szlakiem” na terenie Roga-
lińskiego Parku Krajobrazowego. Inicja-
torem utworzenia ścieżki był Zbigniew 
Tomaszewski, sołtys Czmońca. 

Tablice zawierają liczne informacje 
o miejscu, w którym znajduje się turysta 
oraz wyjaśniają różne pojęcia m.in. dolina 
rzeczna czy starorzecze. 

W ustawieniu tablic sołtysa wsparli 
mieszkańcy wsi oraz Zakład Robót Drogo-
wych Janusza Bałęcznego z Czmońca.  

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Bo-
browym Szlakiem” ma trzy stopnie trudno-
ści. Pierwszy stopień - ścieżka długości 1 
km, przeznaczona dla najmłodszych. Drugi 
stopień – 1, 5 km długości, dla średnio 
wytrwałych oraz trzeci – odcinek długości 
2 km dla zapaleńców.

Oficjalne otwarcie ścieżki nastąpi 23 
czerwca 2007 roku w Czmońcu i będzie 

ono połączone z zainicjowanymi przez 
Zbigniewa Tomaszewskiego obchodami 
10-lecia istnienia Rogalińskiego Parku 

Krajobrazowego. W uroczystość zaangażo-
wane będą władze gmin: Brodnica, Kórnik, 
Mosina, Puszczykowo i Śrem. Śremskie 
władze zapewnią rejs statkiem po Warcie. 
Dużą atrakcją mają być motolotnie z Książa 
Wlkp.

Organizatorzy już teraz zapraszają 
miłośników przyrody poruszających się 
na rowerach, by dotarli na tę imprezę do 
Czmońca.

22 czerwca, dzień przed otwarciem 
w Błażejewku odbędzie się konferencja 
naukowa, potem sesja w kórnickim Zamku 
i Instytucie Dendrologii PAN. Gościom z 
całej Polski zaprezentuje się Kórnicko-Bniń-
skie Bractwo Kurkowe im. Ks. Szczepana 
Janasika.

Do 31 maja trwa konkurs rysunko-
wo-fotograficzno-malarski poświęcony 
Rogalińskiemu Parkowi Krajobrazowemu, 
a informacja o nim znajduje się na stronie 
internetowej Kórnika. Robert Wrzesiński

ścieżka edukacyjna „Bobrowym szlakiem”
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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 
 „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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„jak wychować 
optymistę?” 

– WarsZTaTy Z rodZIca-
MI W PrZedsZKolU  

W BnInIe

W poniedziałek 5 lutego na 
prezentacje programu oraz pierw-
sze warsztaty “Jak wychować 
optymistę” zaprosiliśmy wszystkich 
rodziców. Zebranych gości oczywi-
ście powitała pani dyrektor Iwona 
Justkowiak, w swoim wystąpieniu 
podkreśliła, iż celem naszego wy-
chowania jest rozwijanie w dziecku 
optymizmu, poczucia własnej war-
tości, nauczenie jak radzić sobie 
w różnych sytuacjach, jak rozwijać 
zainteresowania i talenty. 

Prezentacji programu dokonała 
pani Beata Wereniewicz, ukazując 
rodzicom szczegóły programu 
zawarte w siedmiu teczkach ko-
loru tęczy. Kolor czerwony - wychowanie, 
pomarańczowy - inteligencje dzieci, żółty - 
ich sukcesy, zielony - coraz wyższy poziom 
umiejętności, niebieski - optymistyczni ro-

dzice, granatowy - optymistyczny personel, 
oraz fioletowy - promocja przedszkola.

Drugą częśc spotkania poprowadziły 
wspólnie nauczycielki: Beata Wereniewicz 
oraz Izabela Kobielak. Rozpoczęły się op-
tymistyczne warsztaty, gdzie wspólnie z ro-
dzicami starano się omówić proste zasady 
wychowania optymistów oraz przećwiczyć 
umiejętności właściwego komunikowania 
się z dziećmi. Rodzice podzieleni zostali na 

siedem grup (w kolorach tęczy:) i wspólnie 
w małych zespołach nie tylko bawili się, ale 
i pracowali już do końca spotkania. Chcąc 
wychować optymistów sami oczywiście 

musimy być optymistami- rodzice mieli 
okazję podczas spotkania zmierzyć swój 
poziom optymizmu na podstawie specjal-
nych testów.

“Jak własciwie komunikować się  
z dziećmi” - po przedstawieniu krótkiej 
scenki (slajdy na komputerze) określona 
grupa rodziców próbowała znaleźć roz-
wiązanie. Rodzice starali się wypracować 
jak najwłaściwszy sposób postępowania z 

dzieckiem. W dalszej części spot-
kania omówiono “bariery komuni-
kacyjne”- mini wykład ilustrowany 
przykładami zaprezentowała pani 
Izabela Kobielak. 

Zdobyte umiejętności prawid-
łowego komunikowania się ze 
swoimi pociechami rodzice mogli 
sprawdzić rozwiązując test “A co 
ty wtedy mówisz?” - wypadło re-
welacyjnie.

Kochani Rodzice! Szkolenie 
stanowi tylko pierwszy krok do 
lepszego wychowywania dzieci. 
Kolejne musicie robić każdego 
dnia, stosując się do zasad, któ-
re poznaliście w czasie zajęć. 
Bardzo dziękujmy wszystkim za 

liczne przybycie, dziękujemy za aktywność 
podczas warsztatów i do zobaczenia na 
kolejnym spotkaniu!

Beata Wereniewicz

DroDzy  
roDzice  

Dzieci  
przeDszkol-

nych!
Przypominamy, że w marcu roz-

poczyna się nabór do przedszkola. 
Począwszy od pierwszego dnia tego 
miesiąca w przedszkolu wydawane 

będą karty zgłoszeniowe, które należy 
oddać w terminie do końca marca.

Dzień otwarty w przedszkolu  
nr 1 im. „Misia Uszatka” w Kórni-
ku zorganizowany zostanie dnia  

10 marca w godzinach  
od 9.00 do 11.00. W tym dniu na 

dzieci czekać będą niespodzianki,  
a rodzice będą mieli okazję 

zapoznać się z ofertą przedszkola, 
poznać personel  

i bazę lokalową oraz uzyskać  
wszelkie niezbędne informacje.

(Prosimy, aby odwiedzające nas 
dzieci zabrały ze sobą kapcie.)

BiBlioteka puBliczna w Bninie,  
mieszcząca się w ratuszu, informuje, że posiada do Państwa dyspozycji bo-

gaty księgozbiór literatury pięknej i popularno-naukowej dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. Księgozbiór każdego miesiąca wzbogacany jest o nowości.

        Biblioteka czynna: Poniedziałek    8.00 – 15.00
                                         Wtorek              8.00 – 15.00
                                         Środa                 11.00 – 19.00
                                          Czwartek          11.00 – 19.00
                                          Piątek               8.00 – 15.00

Ponadto w Bibliotece, będąc jej czytelnikiem, można bezpłatnie  
skorzystać z Internetu.

                                                                     ZAPRASZAMY!
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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

ZaTrUdnIĘ KUcharKĘ
ZajaZd non-sToP  

GądKI

061 81-71-300 
602 379 399

K U P I Ę  

od 5 ha do 50 ha  
ziemi rolniczej  

na terenie  
miasta i gminy Kórnik.

Po kupieniu mogę oddać  
w uprawianie sprzedającemu  

na 5 lat.  
Także dopłaty unijne  
mogę oddać na 5 lat.

Stefan Paczuski
Poznań 37 skrytka pocztowa 53

Tel. 061-8411-810
Fax. 061-8488-155

Tel. Kom. 0602 680042

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
HENRYK MOSTOWSKI

wykonuje usługi:

• wywiązanie więźby dachowej • pokrycia każdym rodzajem 
dachówki • pokrycia blachą dachówkową - trapez • pokrycia 
papą termozgrzewalną, gonty papowe • opierzenia dekarskie 
• montaż okien dachowych • ocieplenia budynków i dachów

tel. 061 819-83-70, kom. 0608-039-310, 0600-988-617

Firma  
Brukarska

tel. 501 36 95 09

zatrudni  
brukarzy  

i pomocników  
brukarzy

z Kórnika

WYSOKIe WYNaGROdZeNIe

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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W piątki udzielamy 10% rabatu

OŚRODEK  
SZKOLENIA ZAWODOWEGO

 A.KACZMAREK   

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

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

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

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

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

Szczytniki, ul. Jeziorna 9

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

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

Zapraszamy!

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

PŁYTKI CERAMICZNE

CZYNNe: 
W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  14.00-20.00

SOBOTA  9.00-16.00
tel. 061 8171 388, 605 548 427

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

P.H.U. MOTOOIL
CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO WSZYSTKICH MAREK

HURT - DETAL
NAJNIŻSZE CENY
DOSTAWA GRATIS

Tel. 694 340 529, 606 876 929

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

FRYZJERSTWO
       ●  Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach firm:  
 L’OREAL, MATRIX, SHWARZ KOPF
     SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!

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

MYJNIA 
SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

• Fachowa obsługa
• Najlepsza jakość
• Najlepsze środki  
myjące i piorące

• Sprzęt firmy KARCHER
• Pranie tapicerki  

welurowej i skórzanej
• Poczekalnia - kawa gratis

dla każdego Klienta
CZYNNE:

pon.-sobota  
8.00-20.00

niedz.  
9.00-15.00 (na telefon)

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ  
JEST DOKŁADNOŚĆ 

I SZYBKOŚĆ!

Kórnik, ul. Stodolna 1, 
tel. 601-402-641, 

889-303-193

TROPICAL SUNTROPICAL SUN

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Nowe godziny otwarcia
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Kórnik 
ul. Średzka 17

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

AUTO-MERC

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

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

oraz tralki gięte

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl
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Informujemy Odbiorców swoich usług w zakresie zbierania odpadów komunalnych, iż od miesiąca 
lutego 2007 roku prowadzi segregację odpadów w nieruchomościach w systemie workowym.

Przedsięwzięcie, które wprowadzamy dotyczy Usługobiorców mających podpisaną umowę ze Spółką na 
wywóz odpadów komunalnych. Aby wejść w system należy odwiedzić biuro obsługi klienta naszej Spółki, 
które mieści się przy ul. Poznańskiej 71c w Kórniku w celu dokonania stosownych zmian w obowiązujacej 
dotychczas umowie.           
 

Wtedy otrzymacie Państwo cztery worki:
- koloru żółtego - na zbieranie odpadów plastikowych
- koloru niebieskiego - na zbieranie opakowań papierowych i makulatury
- koloru zielonego - na zbieranie opakowań ze szkła kolorowego
- koloru białego - na zbieranie opakowań ze szkła bezbarwnego

Worki będą odbierane z nieruchomości jeden raz w miesiącu w dniach odbioru odpadów komunalnych 
wymieszanych zgodnie z harmonogramem. W momencie odbioru zapełnionego worka z wysegregowa-
nymi odpadami pracownicy spółki zostawią kolejny worek. Worki z odpadami segregowanymi odbierane 
będą nieodpłatnie.

Program segregacji odpadów wprowadzany przez Spółkę jest programem pilotażowym i gdy uzyska 
Państwa akceptację, zostanie wprowadzony jako stała usługa.      
      

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
WODKOM KÓRNIK  Sp. z o.o.

Jak segregować odpady?
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ZAINWESTUJ W SIEBIE! 
Projekt  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Nauka i praca inwestycją w siebie”
Jeżeli nie pracujesz, masz od 15 do 24 lat i mieszkasz w Poznaniu lub powiecie 

poznańskim to zainwestuj w siebie! Zapraszamy na szkolenia podnoszące kwalifikacje 
i wspomagające młodych ludzi na rynku pracy. 

Przeprowadzone zostaną szkolenia psychologiczne, kurs przedsiębiorczości  
|i szkolenie zawodowe.

1. Psychologia (trening interpersonalny, trening umiejętności społecznych, wywiera-
nie wpływu na ludzi, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
autoprezentacja, motywacja),

2. Przedsiębiorczość (zakładanie własnej działalności gospodarczej, inne formy 
zatrudnienia, umiejętności poruszania się po rynku pracy)

3. Kurs zawodowy obejmujący 4 profile (do wyboru):
    o    kurs na pracownika ochrony fizycznej osób i mienia z licencja I stopnia,
    o    kurs wizażu i kosmetyki,
    o    kurs informatyki z elementami profesjonalnej obsługi klienta,
    o    kurs budowlany

Każdy uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe w kwocie 257 zł, pokrycie kosztów 
dojazdu na szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas zajęć i certyfikat 
potwierdzający nabycie umiejętności zawodowych.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na terenie miasta Poznania i powiatu poznań-
skiego w lutym 2007 roku. Wybrane osoby zapraszane będą na rozmowę rekrutacyjną. 
Szkolenia rozpoczyna się w marcu.

Zakładane działania przygotowują uczestników szkolenia do wejścia na rynek pracy lub 
powrotu i kontynuacji nauki. Odbędą się dwie edycje, szkoleń w związku z czym wsparciem 
objętym zostanie 80 osób. Dla każdej z nich odbędzie się 5 miesięczne szkolenie (3666 godz. 
zajęć). Program szkolenia został tak ułożony, aby stymulować rozwój społeczny i osobisty, 
umożliwić nabycie umiejętności społecznych, interpersonalnych oraz zawodowych. 

Szczegółowych informacji udzielamy i przyjmujemy zapisy w siedzibie Fundacji. Przy 
zapisach niezbędny jest dowód tożsamości, nr PESEL i nr NIP (jeśli osoba posiada).

REALIZATOR PROJEKTU
Fundacja Familijny Poznań

ul. Staszica 15, Poznań 60-526
tel. 061 843 63 04   www.familijny.poznan.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zdana  
na pomoc innych

Nic nie zapowiadało tego, że Karina 
Kominek ze zdrowej i sprawnej kobiety 
stanie się osobą poruszającą się tylko 
na wózku inwalidzkim, zdaną wyłącz-
nie na pomoc innych ludzi. Jej dramat 
rozpoczął się od zwykłego bólu głowy 
i zesłabnięcia. 

Karina Kominek ukończyła średnią 
szkołę baletową w Poznaniu. Występo-
wała w Teatrze Wielkim. Z czasem zdała 
sobie sprawę z tego, iż trudno jest utrzy-
mać dobrą kondycję fizyczną przez wiele 
lat niezbędną w tym zawodzie. Postano-
wiła zdobyć nowe kwalifikacje. Ukończyła 
studia z zakresu prawa administracyjnego 
i pracowała w kilku firmach. 

Życiowy dramat bohaterki naszego ar-
tykułu rozpoczął się w czerwcu 2001 roku. 
Nagle rozbolała ją głowa i zesłabła. Po 
przewiezieniu do szpitala już na korytarzu 

musiała być intubowana. Okazało się, że 
miała tętniaka mózgu i nastąpił wylew. 
Była w ciężkim stanie. Nastąpił paraliż 
prawej ręki i lewej nogi. Początkowo przez 
długi okres nie mogła mówić. Leżąc w 
szpitalu z czasem odzyskała mowę. 

Matka pani Kariny - Maria Naskręt tłu-
maczy, że teraz z córką jest już normalny 
kontakt. Niestety, mimo rehabilitacji, nadal 
nie ma sprawnej nogi i ręki. To powoduje, 
że nie może samodzielnie poruszać się, 
ani nawet podnosić w łóżku, które obecnie 
wyposażono w urządzenie unoszące lub 
opuszczające podgłówek. 

Wiele wysiłku kosztuje panią Marię i 
jej drugą córkę – Justynę pomoc Karinie. 
Dzięki środkom z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz wspar-
ciu ze strony Kórnickiego Towarzystwa 
Pomocy Społecznej w domu można było 
zainstalować windę i zakupić podnośnik. 
Do tej pory ciężko było znosić Karinę 
po schodach na dół i wnosić na górę. 
Dzięki podnośnikowi bez problemu moż-
na swobodnie włożyć Karinę do wanny. 
Wcześniej wykonywały tę czynność jej 
mama oraz siostra. Przez klika lat nie-
pełnosprawną kobietą zajmowała się 
także opiekunka skierowana przez OPS. 
W pewnym momencie pani Justyna nie 
mogła dźwigać już siostry, gdyż była w 
ciąży. Pomocy nie może także udzielać 
zięć pani Marii, który większość dnia spę-
dza w pracy. Opiekujące się chorą mają 
do dyspozycji także parapodium, czyli 
urządzenie stawiające niepełnosprawną 
osobę w pionie. 

Pani Maria zauważyła, że w rehabilita-
cji Kariny jest duży postęp. Pani Justyna 
podkreśla, że trudno dowiedzieć się, do 
kogo należy skierować się o pomoc w 
leczeniu siostry. Karina w ramach reha-
bilitacji dużo czyta i przepisuje teksty, by 
znikły objawy urazów neurologicznych. 

Bohaterka naszego artykułu od począt-
ku 2007 roku jest podopieczną Kórnickie-
go Stowarzyszenia Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym Intelektualnie i Ruchowo 
„Klaudynka”. Uczestniczyła w Spotkaniu 
Noworocznym „Idzie styczeń, niesie wiele 
życzeń” oraz w II Balu karnawałowym w 
Mościenicy. Pani Maria powiedziała, że do 
zapisania córki do „Klaudynki” zachęciła 
ją Aldona Łąkowska – mama Honoraty. 
Maria Naskęrt tłumaczy, że Karina nie 
wstąpiła wcześniej do „Klaudynki” ze 
względu na złą formę fizyczną i psychicz-
ną. Szybko denerwowała się, wszystko ją 
raziło, miała trudności z zaadaptowaniem 
się w nowych miejscach. Teraz sama chce 
spotykać się z innymi ludźmi i dobrze 
czuje się w ich towarzystwie. Pani Maria 
otrzymała propozycję z „Klaudynki”, aby 
pojechać z Kariną na turnus rehabilitacyj-
ny do Jarosławca. Niestety, nie skorzysta 
z tej oferty, ponieważ nie byłaby w stanie 
sama zajmować się córką.

Karina często wspomina okres, gdy 
była zdrowa. Marzy, by wróciła jej spraw-
ność…

Robert Wrzesiński
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licealista  
wyróżniony 

Łukasz Koperski, uczeń klasy II a 
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku 
otrzymał wyróżnienie w powiatowym 
Konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. 

Finał odbył się 23 lutego w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu. W tej ostatniej, 
trzeciej części konkursu uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu poznańskie-
go zmagali się z zagadnieniami z zakresu 
działalności Unii Europejskiej nie tylko w 
sferze wewnętrznej, ale i poza jej granicami. 
Każdy uczestnik musiał napisać pracę na 
jeden z tematów zaproponowanych przez 
organizatorów. 

Komisja postanowiła wyróżnić pracę 
Łukasza Koperskiego, licealisty z Kórnika, 
który podjął temat: „Ukraina czy Turcja? 
Które według ciebie państwo powinno 
wcześniej przystąpić do Unii Europejskiej”. 
Wyróżnienie nagrodzono sprzętem elek-
tronicznym. 

Mimo, że uczniom kórnickiego liceum 
nie udało się zająć miejsca w złotej trójce 
i tym samym główna nagroda, czyli wy-
jazd do Brukseli przeszedł im obok nosa 
to i tak zdobycie przez jednego z nich 
wyróżnienia jest niemałym osiągnięciem. 
Gratulujemy! 

BM 

UCZNIOWIE,   

NAUCZYCIELE,  

DYREKCJA

LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. GENERAŁOWEJ  

JADWIGI ZAMOYSKIEJ
W  KÓRNIKU

ZAPRASZAJĄ 
NA

DRZWI   
OTWARTE   
LICEUM

w dniu  

24. 03. br. o godz. 10.00

V Gminny 
Konkurs 

Piosenki dziecięcej 
i Młodzieżowej

22 lutego br. odbył się w Sali Domu 
Strażaka w Kórniku Gminny Konkurs Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej, który w tym 
roku świętował swoje pięciolecie istnienia. 
Organizatorem imprezy był Urząd Miejski 
w Kórniku. 

Celem konkursu jest popularyzacja pio-
senki oraz promocja młodych wokalistów i 
zespołów wokalnych z naszej gminy. 

Konkurs, jak co roku cieszył się dużym 
zainteresowaniem i wzbudzał dużo emocji 
zarówno wśród młodych artystów, jak i ich 
rodziców i opiekunów. 

Konkurs otworzył burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, który stwierdził, że „Kórnik 
muzyką stoi”, czego najlepszym dowodem 

jest „Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej”, który cieszy się ogromną 
popularnością i w którym z roku na rok bie-
rze udział co raz więcej dzieci i młodzieży 
z naszej gminy. 

W festiwalu wzięło udział ponad 50 
uczestników, którzy startowali w trzech gru-
pach wiekowych oraz w dwóch kategoriach 
wykonawczych: soliści i zespoły wokalne 
(2-6 osób). 

W grupie wiekowej od 7 do 10 lat 
przyznano aż dwa pierwsze miejsca, które 
zdobyli: Marcin Borysiewicz i Patrycja 
Wybieralska, jury przyznało również dwa 
drugie miejsca, które otrzymały Beata 

Norkiewicz i Oliwia Ratajczak, trzeciej na-
grody nie przyznano. Przyznano natomiast 
wyróżnienie dla Wirginii Piątek. 

W grupie wiekowej od 11 do 13 lat - I 
miejsce zdobył Tomasz Miara, w tej grupie 
wiekowej również przyznano dwa drugie 
miejsca, które zdobyły: Kinga Hoza i Zu-
zanna Zięta, natomiast III miejsce zajął 
Dawid Skrzypczak. Jury przyznało dwa 
wyróżnienia dla : Julii Wawrzyniak i Ad-
riannie Przybył. 

W grupie Szkół Ponadpodstawowych 
pierwsze miejsca zajęła Anna Jarnuszkie-
wicz, II miejsce zajęła Anna Woźnicka, III 
miejsce zajęła Marta Jagielska 

W kategorii zespół – I miejsce zajął ze-
spół „Triolki”. W tej kategorii przyznano dwa 
wyróżnienia: dla duetu Artur Jaroć i Olga 
Organiściak oraz zespołu LO w Kórniku 
w składzie: Ewelina Walkowiak, Weronika 
Klaczyńska, Marta Jagielska, Wiktor Schu-
macher i Błażej Wójkiewicz. 

Występy uczestników oceniało czteroo-
sobowe jury w składzie: p. Karol Napieralski 
– muzyk i kompozytor, p. Jadwiga Chałupka 

– studentka Akademii Muzycznej w Po-
znaniu, p. Anna Łazuka –Witek – prezes 
Stowarzyszenia Teatralnego „Legion” oraz 
p. Roman Jasiński – muzyk i bart. 

Pan Napieralski, który przewodniczył 
komisji, dziękując młodym artystom za 
udział, stwierdził, że tegoroczny przegląd 
był na wysokim poziomie i jak podkreślał 
trudno było wyłonić zwycięzców. 

Najlepsi wykonawcy Przeglądu zostali 
zakwalifikowani do innych konkursów, m.in. 
do VI Powiatowego Konkursu Piosenki 
„Stęszewska Triola”. A już w niedzielę po-
jadą na konkurs do Witowa. 

www.kornik.pl
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ksIĄŻek 
Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH

JUSTIN CARTWRIGHT  
„OBIETNICA SZCZĘŚCIA” 

Charles Judd, 
g ł ó w n y  b o h a -
t e r  „ O b i e t n i c y 
szczęścia” żyje 
dostatnio i szczęś-
l iw ie .  W pracy 
zostaje zmuszo-
ny do przejścia 
n a  e m e r y t u r ę . 
Z żoną Daphne 
p r z e p r o w a d z a 
się z Londynu do 
Kornwali i .  Mają 

trójkę dorosłych dzieci. Charlie, ich syn 
prowadzi świetnie prosperujący biznes 
i oczekuje przyjścia na świat potomka. 
Córka Sophie, kiedyś uzależniona 
od narkotyków, właśnie zakończyła 
romans z żonatym mężczyzną. Ju-Ju, 
ukochana najstarsza córka, zwolniona 
z więzienia, w którym spędziła dwa 
lata, ma lada dzień wrócić do domu. 
Powrót Ju-Ju i planowany ślub Char-
liego stają się pretekstem do spotkania 
całej rodziny. Co z tego wyniknie do-
wiemy się czytając powieść.  MG

DLA DZIECI

MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA 
„WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI” 

„Wierszyki ła-
miące języki” to 
kolejny tom Mał-
gorzaty Strzał-
kowskiej, pełen 
sza lonych ry -
mów, wymagają-
cych językowego 
mistrzostwa, by 
nie potykać się w 

trakcie czytania. Tym razem książeczka 
w dowcipny i wirtuozersko absurdalny 
sposób opisuje zwierzęta, tak duże  
i egzotyczne, jak i te ledwo widoczne  
i latające nam wokół nosa. Książka 
wzbogacona jest o charakterystyczne ko-
laże autorki, znane już z wcześniejszych 
tomików. KK

WIelKIe 
PrZeBoje 

WsZechcZasÓW
W dzisiejszych czasach ludzie słuchają 

tylko radia i telewizji. Przestali natomiast 
słuchać głosu natury i siebie nawzajem. 
Dużo za to mówią, wręcz krzyczą, aby 
zagłuszyć innych. Oduczyli się także słu-
chać muzyki. Mimo, że często jej słuchają, 
to jednak jej nie słyszą. Muzyka przestała 
służyć estetycznym potrzebom i rozwijaniu 
duchowego wnętrza 
człowieka. Stała się ele-
mentem do zagłuszania 
ciszy. W ciszy bowiem 
moglibyśmy usłyszeć 
samych siebie, a to też 
wyszło z mody.

Ludzie często mó-
wią, że nie rozumieją 
takiej lub innej muzyki. 
A przecież nie ma tu nic 
do rozumienia. Muzyka 
nie przemawia głosem 
rozumu, lecz głosem 
serca. Serce natomiast 
nie jest uwagą i nie 
można go podzielić. Je-
żeli naprawdę chcemy 
przeżyć muzykę, nie 
możemy w tym czasie 
remontować łazienki, gotować obiadu, ani 
rozmawiać o pogodzie. Czyż robimy tak, 
kiedy oglądamy wciągający film lub ważny 
mecz? Nie. A zatem jeśli zależy nam, aby 
całym swym sercem odebrać to, co chciał 
przekazać kompozytor wyciszmy się i 
otwórzmy uszy i duszę. Wybierzmy samot-
ność i nie róbmy w tym czasie nic innego. 
Nawet myślenie może być tu przeszkodą. 

Po prostu słuchajmy i dajmy się ponieść 
nastrojom!

Dziś z klasyki proponuję słynne „Al-
leluja” (ang. „Hallelujah”), które jest frag-
mentem wspaniałego oratorium „Mesjasz” 
(ang. „The Messiah”). Utwór  ten tak 
porywa swą wzniosłością, że przy jego 
dźwiękach publiczność zawsze wstaje z 
miejsc. Twórca tego dzieła, Georg Frie-
drich Haendel (właściwie Handel z dwiema 
kropkami nad „a”) żył w latach 1685 – 1759 
i był czołowym obok J. S. Bacha kompozy-
torem epoki późnego baroku. Urodził się 
w Halle (Niemcy), gdzie od roku 1952 od-
bywają się coroczne festiwale poświęcone 
jego muzyce. Pochodził z rodziny śląskiej 

i chociaż był Niem-
cem, stał się narodo-
wym przedstawicielem 
muzyki angielskiej po 
tym, jak w 1712 r. wy-
jechał do Anglii i tam 
działał przez blisko pół 
wieku (aż do śmier-
ci) ulegając wpływom 
nowego środowiska. 
Zasłynął jako niezrów-
nany mistrz oratoriów, 
których napisał ponad 
30. Oratorium to wiel-
ka forma wokalno-in-
strumentalna o treści 
przeważnie religijnej, 
zbliżona do opery, lecz 
pozbawiona akcji sce-
nicznej. „Mesjasza” 

skomponował Haendel błyskawicznie 
– potrzebował na to zaledwie 3 tygodni.

Drugi z utworów to „Stardust” (muz. 
Hoagy Carmichael, sł. Mitchell Parish), 
który śpiewał niezapomniany Nat „King” 
Cole (1 917-1965), amerykański pianista i 
wokalista jazzowy. Jego tembr głosu urzeka 
wszystkich do dziś. Do postaci tej na pewno 
jeszcze powrócę. Zygmunt Szram

Dzieci  i młodzież grającą na dowolnym instrumencie 
muzycznym gorąco zachęcamy do wzięcia udziału  
w kolejnym konkursie młodych instrumentalistów  
organizowanym przez urząd Miejski w kórniku.  

koncert odbędzie się 14 kwietnia br. w Domu strażaka  
o godz. 1000. wypełnione karty uczestnictwa należy zło-

żyć do 5 kwietnia w gmachu urzędu Miejskiego (BoM), 
skąd też można je wcześniej pobrać (wraz z regulaminem). 

Do zdobycia wiele wyróżnień i nagród głównych.

Życzymy powodzenia - 
organizatorzy 

zapraszaMy na V Festiwal
MŁoDych MuzykÓw kÓrnik 2007

Georg Friedrich Haendel 
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na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

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

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

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

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

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

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

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
USG  W ŚREMIE 

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

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwartek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTeROWe BadaNIe WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, kÓRNIk
Tel. 0502 773 552

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

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

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

ELLMEDELLMED

STOMATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75 Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

tel. dom. (061) 2857953, lub (061) 8170356,  
tel. kom. 0605781862

TApICERSTWO
MEBlOWO-SAMOChODOWE
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Nietrzeźwy rowerzysta 
W dniu 20 lutego funkcjonariusze Oddziałów 
Prewencji KWP w Poznaniu zatrzymali na 
ulicy Błażejewskiej w Kórniku-Bninie nietrzeź-
wego rowerzystę. Mężczyzna w wydychanym 
powietrzu miał ponad 1 promil alkoholu. 

Zwierzę na drodze
21lutego o godz. 20.00, na drodze nr 434 
między Kórnikiem a Czmoniem kierujący sa-
mochodem marki opel uderzył w przebiega-
jącą przez drogę zwierzynę leśną. Kierowca 
nie odniósł żadnych obrażeń, a uszkodzeniu 
uległ pojazd. 

Najechał na wyrwę 
W dniu 23 lutego o godz. 3.30 nad ranem, na 
krajowej drodze nr 11 mężczyzna kierujący 
samochodem marki Man najechał na wyrwę 
w jezdni. Uszkodzeniu uległ pojazd. 

Nieprawidłowy manewr 
23 lutego o godz. 12.00 na ulicy Parkowej 
w Kórniku doszło do zderzenia samochodu 
marki volkswagen z daewoo. Przyczyną 
zdarzenia było nieprawidłowe wykonanie 
manewru wymijania przez kierowcę VW. 

Nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 
25 lutego o godz. 8.15 na skrzyżowaniu kra-
jowej „jedenastki” z ulicą Zaułek w Kórniku 
kierujący samochodem marki Nissan nie 
udzielił pierwszeństwa przejazdu i  zderzył 
się z nadjeżdżającym oplem. 
Następnego dnia – 26 lutego o godz. 14.30 na 

krajowej drodze nr 11, kierowca samochodu 
nieokreślonej marki wymusił pierwszeństwo 
przejazdu w wyniku czego kierowca „malu-
cha” uderzył w barierę ochronną. Mężczyzna 
nie odniósł obrażeń ciała. 

Kierowca na podwójnym „gazie”
W dniu 3 marca w godzinach nocnych, w 
trakcie działań prewencyjnych związanych 
z kontrolą miejsc, w których przebywają w 
sobotnią noc młodzi ludzi, a konkretnie kon-
trolą w okolicach dyskoteki w Manieczkach,  
w miejscowości Czmoń zatrzymano nie-
trzeźwego kierowcę pojazdu marki polonez. 
Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał 
1,5 promila alkoholu. 

Próbował ukraść samochód 
21 lutego mieszkaniec Poznania powiadomił 
Komisariat Policji w Kórniku o dokonanym 
usiłowaniu kradzieży samochodu marki audi, 
znajdującego się w Gądkach. 

Kradzieże 
Tym razem łupem złodziei padły tablice reje-
stracyjne i reklama. 
W dniu 26 lutego w miejscowościach Ka-
mionki i Borówiec nieznany sprawca dokonał 
kradzieży tablic rejestracyjnych przy trzech 
pojazdach.
4 marca Komisariat Policji w Kórniku został 
powiadomiony o kradzieży reklamy w miej-
scowości Borówiec. Wartość skradzionego 
przedmiotu to 3000 zł.      

Opracowanie: Barbara Morasz

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE 

Ukarali właścicielki psów 
W dniu 20 i 21 lutego strażnicy miejscy 

ukarali mandatami dwie mieszkanki Kórnika za 
brak nadzoru nad prowadzonymi psami. 

Przewieźli do schroniska 
20 lutego Straż Miejska zaopiekowała się 

dwoma bezpańskimi psami, które następnie 
przewieziono do schroniska dla zwierząt. 

Zaśmiecał teren 
W dniu 23 lutego patrol mieszany, składają-

cy się z funkcjonariuszy policji i SM  interwenio-
wał w miejscowości Biernatki, w związku z za-
śmiecaniem terenu. Mężczyzna, który wywoził 
odpady zobowiązał się do ich usunięcia. 

Niszczył krzewy 
26 lutego strażnicy miejscy na gorącym 

uczynku złapali mieszkańca Kórnika, który w 
lesie niszczył krzewy. Mężczyzna został uka-
rany mandatem. 

Skierowali sprawę do sądu 
26 lutego Straż Miejska w Kórniku skiero-

wała sprawę do sądu przeciwko mężczyźnie, 
który nieprawnie parkował pojazdem w miejscu 
niedozwolonym oraz zataił informację o faktycz-
nym miejscu zamieszkania. 

Mandat za złe parkowanie
27 lutego ukarano mandatem kierowcę po-

jazdu – mieszkańca Poznania, który parkował 
w Kórniku w miejscu zabronionym. 

Podpalenie pojemników na śmieci
W dniu 27 lutego patrol mieszany interwe-

niował w miejscowości Borówiec, gdzie miało 
miejsce podpalenie pojemników na śmieci. Dal-
sze czynności w tej sprawie prowadzi policja. 

Zaśmiecał i dostał mandat 
28 lutego strażnicy miejscy na gorącym 

uczynku złapali mężczyznę, który zaśmiecał 
miejsce publiczne. Ukarano go mandatem. 

Spalał śmieci i dostał mandat
W dniu 1 marca patrol Straży Miejskiej in-

terweniował na jednej z posesji w Kamionkach, 
gdzie spalano śmieci. Właściciel działki – miesz-
kaniec Poznania został ukarany mandatem.  

Bezpański pies 
2 marca w Błażejewie strażnicy miejscy 

zwrócili uwagę podczas patrolu na luźno bie-
gającego bezpańskiego psa. Pomimo podania 
czworonogowi leków uspokajających nie udało 
się go pochwycić. 

Zebrała: Barbara Morasz

strażacy w akcji
Kórniccy strażacy wzięli udział w trzech 
kolejnych akcjach:
• 19 lutego gasili pożar mieszkania na kór-
nickim Prowencie. Ogień został zaprószony 
od pieca kaflowego.
• 20 lutego strażacy zabezpieczali miej-
sce lądowania śmigłowca na ul. Staszica  
w Kórniku.  
• 3 marca kórnicka OSP uczestniczyła w za-
bezpieczaniu miejsca lądowania śmigłowca 
w Żernikach.

Opracowanie: Robert Wrzesiński 

oddawali krew
W niedzielę 4 marca w kórnickim Domu 

Strażaka klub HDK PCK im. Św. Floriana 
przy OSP w Kórniku zorganizował kolejną 
akcję krwiodawczą. Przy czterech stanowi-
skach 55 osób, 
w tym 13 kobiet 
oddało 24,75 
litrów krwi. Ak-
cję prowadziło 
11 pracowni-
ków Regional-
nego Centrum 
Krwiodawstwa 
i Krwioleczni-
ctwa w Pozna-
niu. 

Kierownik 
ekipy pobie-
rającej krew 
– lek .  med. 
Barbara Ja -
nowska-Stu-
chlak z RCKiK 
podkreśliła, iż 
akcja była bar-
dzo udana.

Prezes Klubu HDK PCK im. Św. Flo-
riana – Mirosław Saczuk poinformował, że 
w akcji uczestniczyły kolejne 4 oddające 
krew po raz pierwszy  osoby. Do klubu 

zapisało się troje nowych członków: Anna 
Serafiniak, Donata Kuberacka, Marcin 
Szaroleta. 

Krwiodawcy różnie uzasadniali to, dla-
czego oddają krew. Niekiedy krwiodawcami 
są całe rodziny. Teresa Janecka z Kórnika  
oddająca krew od 29 czerwca 2003 roku 

stwierdziła, że 
robi to „z woli 
serca”. Jej cór-
ka – Donata 
Przepióra zo-
stała namówio-
na przez męża 
–  Andrze ja , 
który po raz 
pierwszy prze-
kazał krew dla 
kolegi w 1996 
roku.  Także 
jego brat Paweł 
dzięki jego na-
mowie został 
k rw iodawcą 
trzy lata temu. 
Kamila Giczela 
z Kórnika od-
dawała krew 
po raz trzeci. 

Robi to raz w roku z osobistej przyczyny.
Kolejna akcja odbędzie się w niedzielę 

17 czerwca. 
Robert Wrzesiński
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NApRAWA SpRZĘTU AGD 
WSZYSTKICh fIRM
pRAlKI * lODóWKI 

ZMYWARKI pRZEpŁYWOWE 
OGRZEWACZE WODY * lADY ChŁODNICZE 

WITRYNY
SZYBKO * TANIO * fAChOWO

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

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

	 	 	 			
USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ-KULAS

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

www.orlewicz.pl

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

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

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 
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KANCELARIA
Finansowa

- prowadzenie wszystkich form 
księgowości

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

oferuje swoje usługi

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

„PARTNER” TBS sp. z o.o.  
SŁUPCA

POSIADA DO WYNAJĘCIA  
LOKALE HANDLOWE O POW. 66,99 m2

ORAz 

GARAŻE ZLOKALIzOWANE  
W KÓRNIKU, Os. I. KRASICKIEGO

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
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Ilość edycji ogłoszenia20
07

* Zatrudnię studentkę. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Tel. 501 188 350
* Kupię garaż w Kórniku przy ul. Stodolnej. Tel. 061 8190 652, 0668 48 58 32
* Sprzedam łóżko piętrowe. Tel. 602 45 77 51
* Przyjmę pracownika do gastronomii w Kórniku. Tel. 603 502 373
* Potrzebny nauczyciel - gry na gitarze dla 13-letniej dziewczynki. Tel. 660-366-143
* 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
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tel. (61) 8171 127
a

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:

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

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

TEL. 781 197 152TEL. 781 197 152

CENTRUM KREDYTOWE „AGI”
11  RÓŻNYCH BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

PIERWSZY KREDYT GOTÓWKOWY NA OŚWIADCZENIE  
Z ZABEZPIECZENIEM-POJAZD

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

KREDYTY SAMOCHODOWE, GOTÓWKOWE,  
KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE

PROMOCJA – PROCEDURA UPROSZCZONA NA WSZYSTKIE 
PRODUKTY  DO KOŃCA  STYCZNIA

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

606-103-637

PRZYJMĘ DO PRACY 
MONTERA STOLARKI OKIENNEJ

I DRZWIOWEJ
PRACA W KOSTRZYNIE

TEL. 501 477 960

Kupię gospodarstwo rolne  
w gminie Kórnik, Zaniemyśl

wzgl. Środa Wlkp.
Kontakt: 

061 898 171 
pn. - pt. godz. 8.00 - 17.00
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Kórniccy prosinfonikowcy w 39 sezo-
nie oprócz comiesięcznych koncertów 
w Auli UAM w Poznaniu uczestniczyli w 
przesłuchaniach XIII Międzynarodowego 
Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniaw-
skiego. Mieli okazję posłuchać wielkich 
skrzypków z całego świata, w tym laure-
atów Aleny Baevy – laureatki I nagrody 
XII Konkursu Skrzypcowego (2001) oraz 
Agaty Szymczewskiej – laureatki ostatnie-
go konkursu. 

26 lutego 2006 uczestniczyli w XII 
Wieczorze z cyklu „Wielkie recitale w Auli 
Uniwersyteckiej”,  podczas którego wystąpił 

Kevin Kenner, wybitny amerykański artysta, 
laureat II nagrody XII Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina 
w Warszawie. 

17 marca 2006 odbędzie się kolejny 
niezwykły koncert w Auli UAM w Pozna-
niu, na którym kórniccy melomani usłyszą 
Magnificat Wojciecha Kilara w wykonaniu 
„Poznańskich Słowików” i Orkiestry Filhar-
monii Poznańskiej pod dyrekcją Profesora 
Stefana Stuligrosza, na który już dziś ser-
decznie zapraszamy.  

Sandra Szary 
Prezeska Klubu Pro Sinfonika

Z ŻycIa KÓrnIcKIej  
Pro sInFonIKI
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Kevin Kenner odbiera gratulacje i podziękowania  
za wspaniały koncert od kórnickiej Pro Sinfoniki

Agata Szymczewska – laureatka I nagrody XIII Międzynarodowego  
Konkursu Skrzypcowego z kórnickimi prosinfonikowcami
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BIała daMa I KUrKoWIe
Tegoroczne Kórnickie Spotkania z 

Białą Damą odbędą się w dniach 25-27 
maja. Gwiazdą głównego koncertu będzie 
zespół Łzy oraz grupa „No To Co”. Jak się 
dowiedzieliśmy miejscem najważniejszych 

wydarzeń tegorocznej imprezy będzie 
podzamcze. Dodatkową atrakcja tych dni 
będą obchody 20 rocznicy reaktywowania 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego. 
O szczegółach święta będziemy Państwa 
informować w miarę dopracowywania przez 
organizatorów kalendarium imprezy. ŁG

WIeloWIeKoWa  
PrZyjaźń

O psach można mówić i pasać w nie-
skończoność: o ich przywiązaniu do człowie-
ka, o wpływie na nasze zdrowie, o wierności 
i pomocy, jakiej udzielają w razie potrzeby. 
Silne związki uczuciowe między wieloma 
ludźmi i psami mają swoją długą historię. 
Homer opisuje jak to powracający z 20 – let-
niej tułaczki Ulisses (Odyseusz), rozpoznany 
zostaje od razu przez swojego psa, który ma 
jeszcze tyle siły, aby zamachać ogonem i 
zaraz potem skończył swe życie ze starości, 
wycieńczenia i wzruszenia. Ulisses, choć 
zahartowany, zapłakał. Podobne przykłady 
można by mnożyć w. Psy są bardzo wrażliwe 
na przyjaźń, czułość i same lubią odwza-
jemniać się tym samym.  Jest to zwierzę w 
najwyższym stopniu towarzyskie i na ogół 
łatwo się podporządkowujące, a przecież 
ludzie lubią dominować. Czy tej dominacji 
nie wykorzystujemy w złym znaczeniu i nie 
używamy do robienia krzywdy tym naszym 
wiernym towarzyszom?

W obronie zwierząt przed agresją ludzką 
występowano już od starożytności, choć były 
to pojedyncze głosy, często najwyższych 
autorytetów moralnych świata, jak np. św. 
Franciszek z Asyżu, który w 1982 roku został 
ogłoszony przez papieża patronem ekologii. 
Poważniejszy i bardziej masowy ruch w tym 
zakresie miał początek w XIX wieku w Anglii, 
a za jej przykładem rozwinął się w wielu in-
nych państwach w postaci towarzystw opieki 
nad zwierzętami, w Polsce również. Ruch 
ten jest bardzo potrzebny, gdyż przejawy 
złego stosunku do zwierząt spotykamy na 
każdym kroku. Nasze, najpierw ulubione 
zwierzątko, z czasem już nam zawadza, nie 
wiemy co z nim począć, więc znajdujemy 
rozwiązanie wielce naganne porzucając je 
w lesie, na drodze, przywiązując do drze-
wa…Towarzystwo opieki nad zwierzętami 
może występować oficjalnie do sądu z każ-
dym takim zgłoszonym przypadkiem.

Ruch na Rzecz Wyzwolenia Zwierząt, 
i inne ekologiczne organizacje np. Gre-
enpeace organizują akcje, które mają za 
zadanie zwrócenie uwagi opinii publicznej 
na krzywdę zwierząt i zmianę pewnych 
sposobów postępowania.

Nasze dobre relacje ze zwierzętami nie 
powinny obejmować tylko psów. Równie 
ważne jest to, jak troszczymy się o zwierzęta, 
w których życie wkracza działalność ludzka. 
Do opieki nad ptakami już się przyzwycza-
iliśmy. Widać też dbałość o zwierzęta, gdy 
ich szlak wiedzie przez szosy. Budowane 
są wówczas tunele pod autostradami jako 
bezpieczne przejścia dla zwierząt, stawiane 
są ogrodzenia broniące wstępu na szosy. 
Cieszą nas te poczynania, a zobaczyć je mo-
żemy obserwując budowę dróg również na 
naszych terenach. Nie cieszmy się jednak, 
że wszystko w sprawach opieki nad zwie-
rzętami zostało zrobione, wiele jest jeszcze 
w naszych relacjach z przyroda do napra-
wienia, więc nie oglądajmy się na innych. 
Podobno chcąc zmienić świat, powinno się 
zacząć od siebie. Halina Danieluk



nr 5/2007 27

SP
O

R
T 

TrIUMF W TenIsIe
W dniu 10 lutego 2007 r. w sali sportowej 

Gimnazjum w Witkowie przy ul. Poznańskiej 
odbyły się VIII REGIONALNE ZAWODY 
RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I  
STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM.

Organizatorami zawodów było Stowa-
rzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu 
– Biuro w Gnieźnie oraz Starostwo Powia-
towe w Gnieźnie, Urząd Gminy i Miasta w 
Witkowie, Gimnazjum w Witkowie, Urząd 
Marszałkowski w Poznaniu, Stowarzysze-
nie Kultury  Fizycznej i Turystyki „Chrobry 
– Gniezno” oraz Klub Sportowy „Stella”  
w Gnieźnie. 

Łącznie w imprezie udział wzięło 120 
uczestników, z czego 83 samorządowców 
biorących udział w rozgrywkach tenisa 
stołowego z 20 gmin z terenu 8 powiatów 
Wielkopolski. 

Rozegrano  również kilka konkurencji 
dodatkowych takich jak: rzut lotką do tar-
czy elektronicznej, „król strzelców” w piłce 
ręcznej oraz rzut piłką do kosza.

Miło nam donieść, że w klasyfikacji 
drużynowej zawodów tenisa stołowego 
zwyciężyła drużyna reprezentująca Gminę 
Kórnik, złożona z samorządowców i miesz-
kańców, a w kategorii powiatów zwyciężył 
Powiat Poznański. Red

Zdjęcie dzięki portalowi www.witkowo.pl

FC BNIN pragnie podziękować 

firmie ochroniarskiej” Alarm Patrol 

System “ p. Ryszarda Bąkowskiego 

za pomoc i wsparcie finansowe 

organizowanego w dniu 18 lutego 

br  w Radzewie Turnieju Kibiców 

Lecha Poznań 

PrZełajoWe osTaTKI

          W ubiegłą sobotę podczas Otwar-
tych Mistrzostw Kalisza oficjalnie zakończo-
no kolarski sezon przełajowy 2006/2007. 
Bardzo udanie zakończyli go również 
zawodnicy UKS Jedynka - Limaro Kórnik, 
którzy wygrali prawie wszystkie wyścigi w 
których uczestniczyli.  W kategorii juniorów 
młodszych podwójne zwycięstwo odnieśli 
młodzi Kórniczanie. Zdecydowanie wygrał 
Kacper Rajkowski a na drugim stopniu po-
dium stanął Michał Kościuszko obaj Limaro 
Kórnik. Wśród juniorów zwyciężył starszy 
z braci Rajkowskich Bartosz, natomiast w 
wyścigu kobiet Open całe podium należało 
do Kórnika. Zwyciężyła Monika Adamska 
przed Magdaleną Wójkiewicz i Natalią 

Piasecką. Tylko w wyścigu Młodziczek nie 
udało się wygrać naszej reprezentantce, 
ale trzecie miejsce młodziutkiej Pauli 
Dutkiewicz należy uznać za bardzo dobry 
wynik. Tydzień wcześniej rozegrano w pod 
Konińskiej miejscowości Kazimierz Biskupi, 
Mistrzostwa Wielkopolski w kolarstwie prze-
łajowym. Tutaj również górą byli zawodnicy 
Kórnickiego Limaro. Mistrzem Wielkopolski 
wśród juniorów młodszych został Kacper 
Rajkowski, a Michał Kościuszko i Adam 
Piasecki zajęli kolejno trzecie i czwarte 
miejsce. W wyścigu juniorek Mistrzem woje-
wództwa w kolarstwie przełajowym została 
bezapelacyjnie Natalia Piasecka, natomiast 
wśród juniorów złotym medalistą jest repre-
zentant Polski na ostatnich Mistrzostwach 
Europy Bartosz Rajkowski. JLK

ZIMOWE MISTRZOSTWA GMINY KÓRNIK P-15, 06.01.2007

Mc Zawodnik                                 Ro PZSz Klub      Pkt Berg. Wygr.
1  DUSZCZAK, Dariusz (1)               2013    KÓRNIK       9   36.00     9
2  BARTKOWIAK, Ryszard (10)        1600    DEBIEC        7   23.00     7
3  GÓRKA, Bartosz (2)                      1000    RUNOWO     7   22.00     7

4  PIETROWSKI Stanisław,  5  TOŚ Filip, 6  KONOWAŁ  Mateusz, 7  KONOWAŁ  Łukasz , 8  KONOWAŁ 
Maciej, 9  PIECHOWIAK, Karolina, 10 SIBILSKA  Bogumiła 

TURNIEJ P-30 17.02.2006
Mc Zawodnik                        Ro PZSz Klub                         Pkt   Śr-B.  B.    W. Progr.

1  DUSZCZAK, DARIUSZ (1)    2013  MUKS wieża Kórnicka   5.5    13.0  20.5    5   20.5
2  KUŹMA 92, MATEUSZ (5)     1800   WIEŻA KÓRNICKA         5       14.5  22.5    5   19.0
3  PŁOŃCZAK, MATEUSZ (2)   1993   WIEŻA KÓRNICKA         4.5    16.0  23.5    4   17.5

4  ZGARDA, JAKUB , 5  ZGARDA, MAREK, 6  WACHOWSKI, HENRYK, 7  SZRAM, ZYGMUNT, 8  
DUSZCZAK 95, WOJCIECH, 9  PIETROWSKI 95, STANISŁAW, 10 ZGARDA, JAROSŁAW, 11 SZYMAŃSKA 
90, NATALIA, 12 SZNURA 94, MARCIN, 13 GRACZYKOWSKI, PRZEMYSŁAW, 14 KERBER, RAJMUND, 
15 STAROSTA 96, Krzysztof, 16 TOŚ 95, FILIP, 17 PIECHOWIAK 93, Karolina, SOBCZAK 95, JĘDRZEJ, 
19 KOWALSKI 99, STANISŁAW, 20 SZNURA , 21 ZIĘTA 95, ZUZANNA

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA GMINY KÓRNIK
Udział wzięły trzy drużyny Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku.

Mc Zawodnik                         Feder  Ro PZSz  Pkt     Berg.    Wygr.
1  SP 1 KÓRNIK, Drużyna 2a A             1150         7        15.50        2
2  SP 1 KÓRNIK, Drużyna 1b B              1000         4.5       8.75        1
3  SP 1 KÓRNIK, Drużyna 3c C              1000         0.5       2.25        0

Wszyscy zawodnicy otrzymali medale ufundowane przez MUKS z środków UM  
w Kórniku. Po turnieju drużynowym odbył się turniej szkoleniowy z następującymi wy-
nikami:

Mc Zawodnik                Feder Ro PZSz Pkt  Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1  DUSZCZAK, Wojciech            1400        4.5        8.5      15.5     13.5       4
2  PIETROWSKI, Stanisław         1000        4.5        8.5       15.0     13.5        4
3  STAROSTA, Krzysztof             1200         3          9.0       15.0       9.0        3
3 MIARA, Piotr                             1000         3          9.0       15.0       9.0        3

5  TOŚ, 6  BRYLEWSKI, 7  PTAK, 8  KONOWAŁ, 9  WALERCZYK, Adam , 10 GRAŚ, 11 BRYLEWSKA, 
Agnieszka, 12 ZIĘTA, Zuzanna 
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Uczniowie szkół podstawowych z całej 
gminy podziwiali nową salę gimnastyczną w 
Szczodrzykowie. 16 lutego 2007 odbyły się 
mistrzostwa gminy w mini koszykówce.

Inauguracja rozgrywek w nowej sali 
była pomyślna dla gospodarzy. Od wielu 
lat prym wiodły dziewczęta z Bnina ale tym 
razem musiały uznać wyższość koleżanek 
z Szczodrzykowa, które zdobyły pierwsze 
miejsce. Mistrzostwo gminy oraz awans do 
zawodów powiatowych pod kierunkiem p. 
Barbary Jańczyk wywalczyły: Inga Rocha-
czewska, Wiktoria Żegleń, Justyna Sznura, 
Aneta Stróżyńska, Jagoda Wieczorek, 
Aleksandra Przybylska, Joanna Wojtuś, 
Maria Kujawa, Dominika Zych, Aleksandra 
Kruś i Marta Stachecka.

Szczodrzykowo wygrało mecze  
z Radzewem 20 : 0, z Kórnikiem 19 : 9 
 i z Bninem 8 : 5

Drugie miejsce zajęła SP z Bnina, która 
pokonała Kórnik 18 : 5  i Radzewo 16 : 2

Z kolei Kórnik był trzeci, pokonując 
szkołę z Radzewa 11 : 3.

„Królem strzelców” została Inga Rocha-
czewska z Szczodrzykowa  zdobywając 
36 punktów, Patrycja Gabska z Kórnika 
uzyskała punktów 16  a Kinga Zgarda z 
Bnina - 14 . 

19 lutego 2007 rywalizowali w mini 
koszykówce chłopcy. Mistrzostwa wygra-
ła szkoła z Kórnika, która pokonała SP 
Szczodrzykowo 9 : 8, szkołę z Radzewa 
6 : 5  i Bnin 8 : 4. Uczniowie p. Katarzyny 
Pucek : Tomasz Miara, Jan Waligóra, 
Kamil Młynarczak,Filip Toś, Jakub Olkow-
ski, Marcin Buszkiewicz, Jakub Olejnik, 
Przemysław Fogt, Piotr Chomicz, Mikołaj 
Biderman, Mateusz Szyc, i Aleksander 
Wieczorkiewicz będą reprezentować Kórnik 
w zawodach powiatowych.

Drugie miejsce zajęła reprezentacja 
Szczodrzykowa wygrywając mecz z Ra-
dzewem 12 : 2 i z Bninem 11 : 7. Szkoła z 
Radzewa była trzecia, wygrywając mecz z 
Bninem 10 : 6.

Najwiecej punktów zdobyli: Filip Leś-
niewski z Szczodrzykowa- 18 a uczniowie z 
Kórnika Jakub Olejnik – 10 i Filip Toś - 8.

Sponsorem pucharów, plakietek i medali 
dla dziewcząt była Fundacja-Zakłady Kór-
nickie a dla chłopców Eldrew Robakowo. 
Nagrody wręczały dyrektorki pp Barbara 
Pietrala i Małgorzata Siekierska. Mistrzo-
stwa sędziował p. Krzysztof  Gottschlick 
– trener UKS „Jedynka” Kórnik. Impreza 
zakończyła się wspólnym posiłkiem przy 
napojach i drożdżówkach, przygotowanych 
przez gospodarzy - dyrekcję Szkoły Podsta-
wowej w Szczodrzykowie.

PÓłFInały  
WIelKoPolsKI  
W aeroBIKU

17 lutego 2007 jako pierwsze w Półfi-
nałach Mistrzostw Wielkopolski w Aerobiku 
wystartowały  dziewczęta z Liceum Ogól-
nokształcącego w Kórniku.

Licealistki: Angelika Kalisz, Ewa 
Stachowiak, Ewelina Walkowiak, Sandra 
Szary, Agnieszka Pałucka, Karolina Bry-
lewska, Marta Karasiak, Olga Zielazek 
i Anna Zielazek tańczyły w Grodzisku, 
gdzie spotkały się po dwie najlepsze 
reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu międzychodzkiego, obornickie-
go, szamotulskiego, nowotomyskiego, 
grodziskiego i poznańskiego – ziemskie-
go. Pani Iwona Rauk była z występów 
swoich wychowanek bardzo zadowolona. 
„Kórniczanki” zajęły piąte miejsce w re-
jonie. Po raz ostatni w zespole tańczyły 
maturzystki: Sandra, Agnieszka i Karo-
lina. Dziękujemy im za to, że potrafiły 
pogodzić naukę z reprezentowaniem 
szkoły i środowiska. Trzymamy za nich 
kciuki na maturze.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
zespół uzupełnią nowe uczennice liceum. 
Zapraszamy. 

20 lutego 2007 w nowej sali Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie o awans 
do Finałów Wielkopolski w aerobiku dru-
żynowym walczyły szkoły podstawowe z 
powiatów: gnieźnieński, wrzesiński, jaro-
ciński, śremski, średzki, poznański-ziemski. 
Startowały również szkoły z gminy Kórnik: 
SP Szczodrzykowo i SP Kórnik. Tym razem 
nasze reprezentacje nie dały szans pozo-
stałym 9 zespołom. Dziewczęta p. Barbary 
Jańczyk z Szczodrzykowa zajęły pierwsze 
miejsce a  zespół z Kórnika przygotowa-
ny przez p. Katarzynę Pucek wywalczył 
miejsce drugie. Obydwie szkoły wraz z SP 
Długa Goślina wystąpią w finale Mistrzostw 
Wielkopolski.

 Dziewczęta z Szczodrzykowa wystą-
piły w składzie: Justyna Sznura, Joanna 
Wojtuś, Iga Rochaczewska, Joanna Ra-
koniewska, Aleksandra Przybylska, Luiza 
Bejma, Maria Kujawa, Aleksandra Zawal, 
Paulina Starzak, Marta Abraszkiewicz. W 
zespole Kórnika  tańczą: Małgorzata Król, 
Dorota Szefner, Urszula Biernacka, Marta 
Przybył, Sonia Dolska, Dominika Mulak, 
Maria Taciak, Patrycja Gabska i Marianna 
Frackowiak.

Wszystkie szkoły otrzymały pamiątko-
we dyplomy, pierwsze miejsce statuetkę 
Kórnika, drugie i trzecie miejsce pu-
chary a opiekunki wszystkich zespołów 
pamiątkowe gadżety promujące gminę 
Kórnik. Mistrzostwa obserwowali i na-
grody wręczali : przedstawiciel Szkol-
nego Zrzeszenia Sportowego Powiatu 
Poznańskiego Jerzy Cepka, burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, dyrektorka  szkoły 
z Szczodrzykowa p. Barbara Pietrala. 
W trakcie obrad jury wystąpiły pary 
mist rzowskie tańca towarzyskiego  
z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku: 
Ewa Stachowiak i Tomasz Zwierzyński 
oraz Ewelina Walkowiak i  Wiktor Schu-
macher. Zatańczyły tańce: jive, rock and 
roll , tango i cha cha. Zgromadzona pub-
liczność nagrodziła ich pokazy gromkimi 
oklaskami.

Słowa podziękowania należą się dy-
rekcji szkoły, szczególnie p. Barbary Jań-
czyk oraz wszystkim tym nauczycielom  

z Szczodrzykowa, którzy podjęli trud zor-
ganizowania tak dużej imprezy.

23 lutego 2007 w Jarocinie wystąpiły 
kolejne nasze szkoły: Gimnazjum w Roba-
kowie i Gimnazjum w Kórniku. Podobnie 
jak w szkołach podstawowych rywalizowały 
z  najlepszymi reprezentacjami z wyżej 
wymienionych powiatów.

Gimnazjum w Kórniku zajęło siódme 
miejsce a  Gimnazjum w Robakowie dzie-
wiąte.

ZMaGanIa KosZyKareK  
W rejonIe

Gimnaz ja l i s tk i  z  Kórn ika  gra ły  
w Śremie z koszykarkami z Jarocina  
i gospodarzy.

Dziewczęta Gimnazjum w Kórniku 
prowadzone przez Huberta Nowickiego 
pokonały gimnazjalistki ze Śremu 47 : 19  
a uległy Jarocinowi 18 : 43. Zespół z Kór-
nika zajmując drugie miejsce awansował 
do finałów rejonu a grał w składzie: Marta 
Lehmann – 19 pkt, Weronika Szmańda 
– 15 pkt, Beata Zwierzyńska- 10 pkt, Anna 
Zwierzyńska i Natalia Lisiak po 6 pkt, Anna 
Łuczyszyn i Karolina Sznura po 4 pkt, Daria 
Szlecht- 1 pkt , Agnieszka Waszak, Monika 
Smolińska, Izabela Antoniewicz, Angelika 
Michalak.

Finał Rejonu - Zachód odbył się  
w Kłecku w pow. gnieżnińskim. Reprezen-
tantki Gimnazjum w Kórniku zajęły czwarte 
miejsce. 

PoWIaToWa sIaTKoWKa 
PodsTaWÓWeK

Gminę Kórnik w Półfinałach Mistrzostw 
Powiatu w siatkówce reprezentowały 
dziewczęta i chłopcy p. Jacka Ogowskiego 
z Szkoły Podstawowej w Bninie. 

W Puszczykowie dziewczęta zajęły 
trzecie miejsce za gospodarzami a wy-
grali 2:0  z Luboniem, który był czwarty. 
W Swarzędzu chłopcy z Bnina byli o krok 
od zwycięstwa a o ich drugim miejscu 
decydowały punkty w setach. Ostatecz-
nie zwyciężyła SP 4  ze Swarzędza  
(z Bninem 2:1), trzecie miejsce zajęła szko-
ła z Lusowa z gminy Tarnowo Podgórne  
a czwarte  Luboń.

rejony   
TenIsa sTołoWeGo

W Kąkolewie k/ Grodziska w dniach 
22-23 lutego 2007 odbywały się Drużynowe 
Mistrzostwa szkół podstawowych w tenisie 
stołowym Rejon – Zachód. Ze względu na 
trudne warunki na drogach nie wyjechały na 
zawody dziewczęta z Szczodrzykowa.

W drugim dniu grali chłopcy z Radzewa 
i zajęli zespołowo miejsce 7- 10.

Natomiast 15 marca 2007 w Jarocinie  
o awans do finałów Mistrzostw Wielkopolski 
walczyć będą mistrzynie powiatu poznań-
skiego gimnazjalistki z Kórnika. 
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sZcZyPIornIścI  
Z radZeWa W FInale

Miłą niespodziankę sprawili chłopcy 
ze Szkoły Podstawowej w Radzewie, 
którzy wygrali  Półfinał Mistrzostw Powiatu  
w piłce ręcznej pokonując SP 1 Swarzędz 
12 : 3, SP Kleszczewo 8 : 7 i SP Kicin  
gm. Czerwonak 12 : 3.

7 marca 2007  w Buku reprezentacja 
prowadzona przez p. Magdalenę Karwacką  
będzie walczyć w finałach mistrzostw po-
wiatu i o awans na zawody rejonowe.

Dziewczęta z Szkoły Podstawowej  
w Bninie w Półfinałach Mistrzostw Powia-
tu zajęły drugie miejsce. Wygrały mecz  
z Krościenkiem ( gm. Mosina ) 15 : 3  i nie-
znacznie przegrały z Kleszczewem 4 : 5. 

Kolejne PÓłFInały  
W sWarZĘdZU

Tym razem o awans do Mistrzostw 
Powiatu Poznańskiego walczyły koszy-
karki i koszykarze szkół podstawowych. 
Gminę Kórnik reprezentowały dziewczęta  
z Szczodrzykowa i chłopcy z Kórnika. 
Dziewczęta p. Barbary Jańczyk zajęły drugie 
miejsce wygrywając mecz z Swarzedzem  
16 : 8 i ulegając Szkole z Owińsk 4 : 10.

Chłopcy p. Beaty Górnej z SP Kórnik 
wygrali z Swarzędzem 14 : 9 i zostali poko-
nani przez  SP Koziegłowy 6 : 19. Ponieważ 
Swarzędz z kolei wygrał z Kozieglowami 
o kolejności miejsc decydowały punkty w 
meczach. Ostatecznie SP 1 Kórnik zajęł 
trzecie miejsce.

Moda na BIeG Z KIjKaMI

Nordic Walking to marsz względnie 
bieg z kijkami stworzony przez Finów. Ta 
nowa forma aktywności ruchowej stała 
się niezwykle popularną w Europie i na 
świecie. Powstała z połączenia kilku 
dyscyplin m. in. narciarstwa, chodu spor-
towego, wpływa korzystnie na zdrowie, 
sprawność i wydolność człowieka. Dzięki 
wykorzystaniu w marszu kijków uaktyw-
niają się barki, grzbiet, mięśnie brzucha 
i kończyn górnych a sylwetka człowieka 
musi utrzymywać pozycję wyprostowaną. 
Intensywnie pracują także stawy skoko-
we, kolanowe a podczas ruchu kręgosłup 
jest w pewnym stopniu odciążony. Nordic 
walking może uprawiać każdy, zarówno 
osoby dorosłe ( w średnim i starszym 
wieku)korzystając z techniki marszowej 
jak i osoby młode wybierając trucht, 
bieg lub różne formy skoków z udziałem 
kijków. Szczególnie ruch przy pomocy 
kijków zalecany jest dorosłym walczącym 
z nadwagą lub otyłością oraz dzieciom i 
młodzieży z podobnymi problemami. Na 
powietrzu poruszamy się zdrowo i na 
sportowo. 

Powoli marsz z kijkami rozpowszechnia 
się również w naszym kraju.

Czy wkrótce ujrzymy zapaleńców tej 
dyscypliny w Kórniku i okolicy?

rodZInne UsPorToWIa-
nIe KÓrnIcZan

Tworzą sportowe rodziny, spotykają się 
na basenach, trasach biegowych, jeżdżą 
na rowerze.

Są przykładem propagowania zdrowe-
go stylu życia. Czas wolny spędzają na 
sportowo.

Kiedy niektórzy członkowie usportowio-
nych rodzin startują w zawodach rekreacyj-
no - sportowych pozostali im dopingują.

Nie uprawiają akcyjnie sportu  ale rusza-
ją się i startują w ciągu całego roku.

14 stycznia 2007 roku kórnickie rodziny 
rywalizowały w II Zawodach Pływackich 
zorganizowanych z okazji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w sztafetach rodzin-
nych i sztafetach zakładowych na pływalni 
w Środzie Wlkp.

3- osobowe reprezentacje rodzin pływa-
ły w 3 biegach i na podstawie uzyskanych 
czasów ustalono kolejność 3x 25 m stylem 
dowolnym. Wśród 15 sztafet rodzinnych 
najlepsi z Kórnika byli Lewandowscy (tata 
i 2 córki),którzy zajęli miejsce trzecie. Ro-
dzina Buszkiewiczów z Kórnika (tata i 2 
synów) była szósta, rodzina Kozłowskich 
(tata, syn i córka) z Bnina zajęła dziewiąte 
miejsce a Giertychowie z Szczodrzykowa 
(tata i 2 córki) uplasowali się na jedenastym 
miejscu.

W sztafetach zakładowych startowało 
7 reprezentacji a wśród nich pracownicy 
kórnickiego Instytutu Dendrologii. Zespół w 
składzie: Marian Giertych, Andrzej Lewan-
dowski, Grzegorz Iszkuło, Joanna Mucha, 
Andrzej Misiorny , Dominik Tomaszewski 
zajął trzecie miejsce.

Zawody wygrała sztafety ze Srody Wlkp. 
OSiR  przed Strażą Pożarną. 

17 lutego 2007 roku w V Zimowym 
Biegu Trzech Jezior w Trzemesznie uczest-
niczyli także kórniczanie. W biegu na 15 
km startowało 640 zawodników z całej 
Polski, o czym pisała prasa, informowała 
PTV Poznań.

Zbigniew Jędrzejczak z czasem 1 godz 
00,40 sek zajął 110 m, Andrzej Lewandow-
ski był 188 i uzyskał czas 1 godz. 05 min. 
30 sek a Mirosław Wziątek przybiegł na 
miejscu 366 z czasem

 1 godz. 13 min. 20 sek.
Andrzej Lewandowski był 188 – czas 

1 godz. 5 min. 30 sek. a Mirosław Wziątek 
przybiegł w tak licznym gronie biegaczy 
na miejscu 366 – czas 1 godz. 13 min. 
20 sek.

W tym samym dniu odbywały sie  
w Poznaniu VII Otwarte Integracyjne Mi-
strzostwa Wielkopolski w pływaniu w kate-
gorii Masters. W zawodach uczestniczyło 
około 280 amatorów pływania. Mistrzem 
Wielkopolski w kategorii 35 – 39 lat został 
KRZYSZTOF BUSZKIEWICZ z Kórnika. Na 
100 m stylem zmiennym z czasem 1 min. 
12,80 sek. zajął pierwsze miejsce.

Również doskonale spisał się p. Krzysz-
tof w pływaniu na 50 m stylem dowolnym 
zajmując drugie miejsce a czas uzyskany 

na tym dystansie 28,28 sek. liczy się na 
arenie krajowej.

Kórniczanin prawdopodobnie wystartuje 
na Mistrzostwach Polski. Na tych samych 
zawodach pływał  p. Dominik Tomaszewski 
także z Kórnika (Prowent). Na dystansie 
200 m stylem motylkowym w kategorii 35-
39 lat uzyskał czas 3 min. 28,55 sek. i zajął 
trzecie miejsce.

P. Dominik pływał także na 800 m sty-
lem dowolnym zajmując miejsce czwarte  
i uzyskując czas 12 min. 39,38 sek.

Nie tylko wyżej wymienione rodziny 
a także wielu kórniczan z utęsknieniem 
czekają na basen w Kórniku. Jednak  
z niepokojem przyjmują informacje, że ter-
min rozpoczęcia budowy basenu w Kórniku 
oddala się w czasie. Dlaczego? Prosimy o 
poinformowanie mieszkańców Kórnika jak 
postępują prace przy budowie Centrum 
Rekreacyjnego – Sportowego. Czy radni, 

którzy w obietnicach przedwyborczych 
obiecali szczególne poparcie przy budowie 
tych obiektów zdążą spełnić w tej kadencji 
swoje deklaracje? Jakie starania zostały 
podjęte przez urzędników, by Kórnik otrzy-
mał unijne pieniądze na ten cel? ARA

Buszkiewiczowie

Kozłowscy



30 nr 5/2007

	 	 	TELEFONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
straż Miejska
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe kOMBUs
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 1/2007:  
„KAŻDY SKOCZY WEDŁUG MOCY”.  

Nagrodę książkową otrzyma p. Wanda Szczepaniak z Kórnika.  
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą. 

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

Materiały prosimy dostarczać do 16-go marca 2007 r.
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Poziomo: 1) trener kolarzy UKS „Je-
dynka-Limaro” Kórnik, 6) gromada psów 
myśliwskich, 7) administrator nierucho-
mości, prywatnego majątku ziemskiego 
w Polsce do II wojny światowej, 8) czło-
wiek śniegu, 9) skarbnik gminy Kórnik, 
12) statek Noego, 14) sąsiad Bułgara, 
15) zawsze modny taniec, 17) dom, w 
którym mieszka i otrzymuje całkowite 
wyżywienie młodzież ucząca się poza 
miejscem zamieszkania, 20) uczynek, 
postępek, 21) Grupa Teatralna w Liceum 
Ogólnokształcącym w Kórniku, 22) kula 
ziemska, 23) zwrotka.

Pionowo: 1) imię Szczepaniak, sołtysa 
Robakowa-osiedla, 2) brzemienność, 3) 
zorganizowane działanie, 4) potomek 
kolonistów holenderskich osiedlających 
się od XVII w. w Afryce Południowej, 5) 
ganienie, 10) przewodniczący Komisji Roz-
woju Gospodarczego w Radzie Miejskiej 
w Kórniku, 11) głuchy odgłos upadku lub 
uderzenia, 13) wieś w naszej gminie, na 
południowy zachód od Kórnika, sołtysem 
jest tam Dawid Bartkowiak, 16) imitacja ja-
kiegoś przedmiotu na wystawie sklepowej, 
18) państwo z faraonami i piramidami, 19) 
sklepienie niebieskie, bywa w gębie.

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






