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WODKOM POSPRZĄTA
Wywiad z prezesem spółki 
Włodzimierzem Matuszakiem

MINISTER W SPRAWIE 
SŁUPÓW
Decyzja po myśli PSE

CZY BĘDĄ PODWYŻKI?
Rada Miejska będzie dyskutować na 
temat cen biletów komunikacji miejskiej
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WIzYTACjA MIejSC INWeSTYCjI 
pOWIATOWYCh

Z wizytą w Kórniku gościli niedawno: 
wicestarosta Tomasz Łubiński oraz przed-
stawiciele Zarządu Dróg Powiatowych 
Marek Borowczak i Andrzej Przybylski. 
Głównym celem wizyty, która miała miejsce 
6 marca był objazd terenów, na których 
przewidywane są inwestycje Powiatu Po-
znańskiego w roku 2007 i później. Razem 
z pełniącymi rolę gospodarzy burmistrzem 
i wiceburmistrzem goście zapoznali się ze 
stanem drogi Borówiec-Szczytniki-Koninko. 
Wizytowano także Prusinowo, gdzie ma 
powstać nowy chodnik a także planowaną 
do przebudowy ulicę Główną w Borówcu i 
ul. Poznańską w Kamionkach, przy której 
niezbędne jest udrożnienie pobocza. 

Omawiano także problem budowy 
połączenia drogowego Kamionek, przez 
Szczytniki z węzłem „Koninko” na trasie „ka-
towickiej”. Przypomnijmy, że Gmina Kórnik 
przejęła na siebie zadanie przygotowania 
koncepcji, projektu i wykupu gruntów pod tę 
powiatową inwestycję. Władze powiatu za-
mierzają wprowadzić to zadanie do planów 
inwestycyjnych i pozyskiwania środków z 
UE na lata 2007-2013. Obecnie odbywają 
się dyskusje nad wyborem wariantu prze-
biegu drogi. Przedstawiono 4 warianty. 
Niestety Rada Sołecka Kamionek nie była 
w stanie zaopiniować pozytywnie żadnej z 
zaproponowanych koncepcji, gdyż pomię-
dzy mieszkańcami pojawiły się sprzeczne 
opinie na ten temat. 

zGROMADzeNIe OGólNe zMp

W dniu 8 marca odbyło się Zgroma-
dzenie Ogólne Związku Miast Polskich. 
Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-
wyborczy. Po raz kolejny Przewodniczącym 
Prezydium Zgromadzenia Ogólnego ZMP 
został Ryszard Grobelny. Podczas obrad 
wypracowano stanowiska w sprawach: 
niewystarczających środków na podwyżki 
dla nauczycieli, nowelizacji ustawy o utrzy-

maniu porządku w gminie oraz ustawy 
o systemie oświaty. Ten ostatni problem 
dotyczy nierównego traktowania szkół z te-
renów wiejskich i tych mieszczących się na 
terenie miast. Stosowany obecnie algorytm 
obliczania subwencji oświatowej dla gmin 
znacznie wyróżnia szkoły wiejskie, choć nie 
ma to uzasadnienia w potrzebach i innych 
realiach ich funkcjonowania.

SZkoŁA jEdNAk w kAmioNkACh

Na zorganizowanym w Kamionkach 
spotkaniu omawiano lokalizację planowanej 
w północnej części gminy budowy zespołu 
oświatowego. Przedstawiciele czterech rad 
sołeckich (Borówiec, Kamionki, Koninko, 
Szczytniki) zapoznali się z propozycjami 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego, który 
reprezentowany był przez burmistrza, 
jego zastępcę i kierownika Referatu Pla-
nowania Przestrzennego. Nowa placówka 
oświatowa mieścić ma szkołę podstawową, 
gimnazjum i przedszkole. Większość obec-
nych pozytywnie zaopiniowała lokalizację 
w Kamionkach. Jak informowaliśmy w 
poprzednim numerze Kórniczanina, trwają 
rozmowy na temat wykupu odpowiednich 
terenów od Agencji Nieruchomości Rolnych 
Skarbu Państwa.

pRezYDeNT pOzNANIA W KóRNIKU

14 marca odwiedził Kórnik prezydent 
Poznania Ryszard Grobelny. Podczas 
spotkania w kórnickim ratuszu odbyła się 
dyskusja na temat wspólnych, sąsiedzkich 
działań w zakresie gospodarki odpadami, 
transportu zbiorowego i promocji. Główny 
nacisk w rozmowach, które odbyły się z 
inicjatywy strony poznańskiej położono na 
współpracę w planowaniu inwestycyjnym. 
Brak wielkoobszarowych terenów pod in-
westycje w Poznaniu jest szansą dla gmin 
ościennych na pozyskanie inwestorów. 
Ryszard Grobelny zapoznał się z poten-
cjałem i założeniami rozwojowymi Gminy 
Kórnik i zaproponował wzajemną wymianę 
informacji i koordynację działań.

Ważnym tematem była sprawa budowy 
drogi Szczytniki-Piotrowo. Obecnie nie 
istnieje możliwość choćby utworzenia po-
łączenia autobusowego tą trasą, gdyż od 
granicy, na terenie administrowanej przez 
Poznań brakuje nawierzchni bitumicznej. 
Prezydent Grobelny zobowiązał się rozwa-
żyć kwestię budowy tej drogi.

Dyskutowano także na temat pomysłu 
ujednolicenia biletów komunikacji miejskiej 
Poznania i Kórnika, a może także na tere-
nie całej Aglomeracji Poznańskiej. Dałoby 
to możliwość poruszania się autobusami 
i tramwajami w Poznaniu na podstawie 
biletu zakupionego w kórnickich środkach 
komunikacji i odwrotnie. Do realizacji tego 
pomysłu jeszcze długa droga, ale rozmowy 
będą kontynuowane. 

Bez pODATKU DOChODOWeGO?

Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał 
się z przedstawicielem firmy Ernst & Young, 
panem Marcinem Lipskim. Rozmowa, która 
miała miejsce 15 marca dotyczyła pomysłu 
utworzenia w okolicach Kórnika specjalnej 
strefy ekonomicznej. Podobne strefy istnie-
ją już w co najmniej czternastu miejscach 
w Polsce (m.in. Warmia i Mazury, Katowice, 
Kostrzyn-Słubice, Tarnobrzeg, Suwałki, 
Starachowice). Specjalna strefa ekono-
miczna to wydzielona i niezamieszkana 
część terytorium kraju, w której działalność 
gospodarcza może być prowadzona na 
preferencyjnych warunkach, tj. przedsię-
biorstwom, które uzyskały zezwolenie na 
działalność w strefie przysługuje pomoc 
publiczna w formie zwolnienia podatkowego 
(dokładniej zwolnienia z podatku dochodo-
wego na okres 10 kolejnych lat). 

W Polsce podobne strefy zajmują 
łącznie ok. 8 tys. ha, ale na podstawie 
dokonanej w roku 2006 nowelizacji ustawy 
o specjalnych strefach ekonomicznych 
mogą zostać powiększone do 12 tys. ha. 

Podobna strefa w Kórniku to dopiero 
pomysł. Trwają konsultacje, czy wniosko-
wanie o utworzenie podobnego obszaru jest 
sensowne. Decyzje o utworzeniu specjalnej 
strefy ekonomicznej podejmują władze na 
szczeblu centralnym. 
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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

PROSTO  Z  RATUSZA

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

ZATRUDNIĘ KUCHARKĘ
ZAJAZD NON-STOP  

GĄDKI

061 81-71-300 
602 379 399

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

SKRZYNKI
ul. Wiśniowa 17
tel. 0669 015 131

MAMO! TATO!
Pomóż swemu dziecku

przekroczyć próg przedszkola!
Zapraszamy już od marca na zajęcia adaptacyjne 

do przedszkola (3 godziny dziennie)
w kameralnych warunkach

domowego przedszkola.
Zapisy na nowy rok szkolny – już rozpoczęte!

Szanowni Państwo,
informujemy, że w najbliższych dniach kilka jednostek świadczących usługi mieszkańcom 

powiatu poznańskiego zostanie przeniesionych do nowej siedziby, która mieści się  
przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu.

 Od dnia 19 marca będzie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (tel. 061 8410710),  
a od 2 kwietnia Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego  

(tel. 061 8410 595) oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu (tel. 061 8593 430).

Tomasz Morawski
Gabinet Starosty

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

tel. 61 841 07 40,  fax 61 847 34 21
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dYSTRYBUCjA i PRZYjmowANiE oGŁoSZEŃ: Barbara Kłodzińska
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 10.00-14.00 tel./fax: (61) 8170-147 (siedziba redakcji).
Piątek, telefon kontaktowy: (61) 819 00 02

VII SeSjA  
RADY MIejSKIej  

W KóRNIKU
odbędzie się 

28 marca 2007r. o godz. 1300  
w sali domu Strażaka w kórniku  

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum 
i przyjęcie porządku obrad.

 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z VI Sesji RM.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o 

działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalno-
ści międzysesyjnej . 

 6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w 
okresie międzysesyjnym .

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub 
zajęcie stanowiska w następujących 
sprawach: 

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 
2007r., 

b/ przyjęcia „Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii na lata 2007 
– 2010”,

c/warunków i trybu przyznawania, wstrzy-
mywania i pozbawiania stypendiów 
sportowych za wyniki   w sporcie 
kwalifikowanym,

d/ zmieniająca uchwałę nr LIII/552/2006r. 
w sprawie zamiany nieruchomości 
pod parking 

i drogę w Kórniku,
e/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 

położonej w Dziećmierowie, 
f/ sprzedaży nieruchomości w obrębie 

Robakowo gmina Kórnik.
g/ nadania nazwy ulicy w Biernatkach. 
h/ nadania nazwy ulicy w Skrzynkach
i/zmiany studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Kórnik,

   w części dotyczącej działki nr ewid. 6/12 
w miejscowości Żerniki,

j/przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego   terenu zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
Kamionkach,                     

k/przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kórnik obręb geodezyjny 
Czmoń, 

l/ustalenia cen za usługi przewozowe 
transportu zbiorowego oraz wysokości 
opłat dodatkowych. 

 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.     

        
11. Zakończenie sesji.                                                               

Warszawa, dnia 21.02.2007 r.
DeCYzjA

Na podstawie art. 138 § 2 kpa po rozpatrzeniu odwołania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Mysia 2, Warszawa, re-
prezentowanych przez Jerzego Krotowskiego, od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.09.2006r., znak SR.I-6.66191-2/06,

-uchylam zaskarżoną decyzję w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ i-szej instancji:

UzASADNIeNIe
Cytowaną w sentencji decyzją odmówiono wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię-

wzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej jednotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 220kV Konin-Plewiska na odcinku 
pomiędzy dotychczas istniejącymi słupami nr 225-217 (z wyłączeniem słupów 225 i 217) oraz (213-207 z wyłączeniem słupów 213 i 
207) według istniejącej numeracji słupów stosowanej przez Inwestora oraz na budowie czterotorowej elektroenergetycznej linii napo-
wietrznej 2x400kV + 2x220kV Konin-Plewiska na odcinku pomiędzy planowanymi słupami 39-64 (z wyłączeniem stanowiska 39 i 64) 
z przebiegiem po dotychczasowej trasie istniejącej linii 220kV Konin-Plewiska, według nowej numeracji słupów.

Od decyzji tej odwołały się Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Mysia 2, Warszawa, wznosząc o stwierdzenie jej nieważności, 
bądź uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I-szej instancji. Strona Skarżąca zarzuca przedmioto-
wej decyzji naruszenie przepisów art.10 § 1; art. 81; art.7 w związku z art. 77 § 1; art. 107 § 1 kpa. Ponadto podnosi, że zaskarżona 
decyzja narusza zasady prawdy obiektywnej, gdyż rozważane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (Uchwała Nr XI/160/2303 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik, we wsiach Kamionki, Borówiec, Skrzynki, w części dotyczącej lokalizacji napo-
wietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 2x400kV + 2x220kV, po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia 220kV Plewiska-Kromolice (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 155, poz. 2913)).

Rozpatrując sprawę w związku z wniesionym odwołaniem zważono i ustalono, co następuje:
Analiza akt sprawy potwierdziła zgodność rozważanego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu.
Jakkolwiek z brzmienia tytułu dokumentu, jakim jest „Uchwała Nr XI/160/2303 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2003 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik, we wsiach Kamionki, Borówiec, Skrzynki, w 
części dotyczącej lokalizacji napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 2x400kV + 2x220kV, po trasie 
istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220kV Plewiska-Kromolice”, można wnosić, że plan ten odnosi się do linii 
dwutorowej, zaś linia 2x400kV + 2x220kV jest linią czterotorową, to z treści niniejszej „Uchwały...” jednoznacznie wynika, że dotyczy 
ona w istocie linii czterotorowej 2x400kV + 2x220kV, usytuowanej na konkretnych działkach w miejscowościach: Kamionki, Borówiec 
i Skrzynki. 

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.
W tym stanie rzeczy przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia w celu przeprowadzenia postępowania w przedmiocie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
Decyzja niniejsza jest ostateczna w postępowaniu administracyjnym. Na decyzję tę służy skarga, za pośrednictwem Ministra Śro-

dowiska, do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, wniesiona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

Z up. Ministra 
Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko

Irena Mazur

Trwa batalia mieszkańców północnej 
części gminy przeciw budowie nowej, 
czterotorowej linii wysokiego napięcia 
po śladzie istniejącej dotychczas dwu-
torowej. 

Na dużym odcinku nowe ponad sie-

demdziesięciometrowe słupy już stoją. 
Budowę gigantycznych słupów na po-
zostałym odcinku paraliżowała dotych-
czas między innymi odmowna decyzja 
Wojewody w sprawie wydania decyzji 
środowiskowych dla przeprowadzanej 

na tym odcinku inwestycji.
PSE odwołały się od powyższej 

decyzji, czego wynikiem jest uchylenie 
jej przez ministra Środowiska. Poniżej 
publikujemy treść ministerialnej decyzji 
wraz z uzasadnieniem. ŁG 

MINISTeR ŚRODOwISKA w SPRAwIe SłUPów

ROMAN 
GeNSTWA

W  n u m e r z e 
1 Kórniczanina z 
bieżącego  roku 
p r z e d s t a w i ł e m 
Państwu kilka uwag 
w sprawie projek-
tu budżetu na rok 
2007, przedstawio-

nego przez Pana Burmistrza. Rada Miej-
ska przyjęła budżet z poprawkami w dniu 
8.02.2007 r. 

Co udało mi się zmienić, wprowadzić 
dodatkowo do budżetu 2007 roku;

1. Przez okres 3 lat poprzedniej kadencji 
nie mogłem znaleźć wśród radnych zwo-
lenników, którzy poparliby dofinansowanie 
świetlic wiejskich ze środków gminnych. 
Dotyczy to fizycznego pokrywania kosztów 
utrzymania świetlic wiejskich ze środków 
budżetowych (gaz, energia elektryczna, 
wywóz nieczystości stałych, płynnych itp.). 
W tym budżecie znalazł się konkretny 
zapis. Wprowadziliśmy nowe zadanie tj.  
wydatki na utrzymanie świetlic sołeckich w 
kwocie 25 tyś. Zł (Rozdział 90095 § 4260). 

Jest to kwota nieduża, ale jakże ważna z 
uwagi na to, że środki sołeckie w połowie 
były przeznaczane na bieżące utrzymanie 
świetlic. Zapis ten odciąża środki sołeckie, 
które mogą być przeznaczone na realizację 
konkretnych zdań, imprez itp.

2. Krytycznie pisałem o wodociągowaniu 
południowo – wschodniej części gminy, 
ponieważ w projekcie budżetu nie było 
konkretnych zapisów. Burmistrz jednak w 
dniu 7.02.2007r. wprowadził autopopraw-
kę. W miesiącu kwietniu nastąpi poprawa 
w zaopatrzeniu w wodę dla mieszkańców 
Robakowa–Wsi, Dachowej, Dachowej–No-
winy, Robakowa–Nowiny, tj. tych, którzy 
do tej pory otrzymywali wodę z hydroforni 
Szczodrzykowo. Jest to inwestycja prowa-
dzona przez Aquanet.

Najgorsza sytuacja ma miejsce w 
Pierzchnie. W marcu 2007r. gmina Kórnik 
przejęła od gminy Środa Wlkp. Sieć wo-
dociągową w miejscowości Celestynowo i 
Pierzchno-Huby. Pan Burmistrz H.Urbanek, 
któremu w tym miejscu chciałbym podzięko-
wać za zdecydowanie i szybkość działania, 
zapewnił iż w III kwartale Pierzchno otrzyma 
wodę ze Stacji Uzdatniania Wody z Trzebi-
sławek.                 (dokończenie na str. 7) 

GłOS DlA RADNyCH
jANUSz 
 wojTUŚ

Przewodniczący 
Komisji Ochrony 

Środowiska

Jestem zaanga-
żowany w działal-
ność samorządową 
już od 1990r kiedy 
to społeczeństwo 

Robakowa wybrało mnie na sołtysa. Funk-
cję tę pełniłem przez 3 kadencje. W 2002 
roku zostałem wybrany radnym z okręgu nr 
7 (Robakowo, Dachowa, Gądki, Żerniki). 
W radzie poprzedniej kadencji, a także 
obecnie pełnię funkcję przewodniczącego 
Komisji Ochrony Środowiska. Głównym ce-
lem jaki sobie postawiłem było zamknięcie 
wysypiska w Czmoniu. Jak wiemy wysy-
pisko to nie spełniało naszych oczekiwań, 
ponieważ miało ono służyć jako wysypisko 
gminne, a stało się wysypiskiem komercyj-
nym i zwożono na nie odpady komunalne i 
nie komunalne z całej Polski. Trzeba w tym 
miejscu zauważyć, że po części wynikało 
to z faktu, że gmina podpisała złe porozu-
mienia oddając 80% udziałów wspólnikowi, 
a pozostawiając sobie 20%, co nie dawało 
nam – samorządowcom poprzedniej kaden-
cji nic do powiedzenia w sprawach spółki. 
Udało się jednak wstrzymać eksploatację 
wysypiska, ponieważ zostały przekroczo-
ne wszelkie normy składowania i teraz 
celem nadrzędnym jest zrekultywowanie i 
ostateczne zamknięcie składowiska, na co 
udziałowiec większościowy nie chce wyra-
zić zgody. Mam jednak nadzieję, że w tej 
kadencji uda nam się ostatecznie rozwiązać 
ten problem.

Drugim celem moich działań jest 
uporządkowanie spraw związanych z 
segregacją i wywozem nieczystości 
stałych. Na dzień dzisiejszy firmy, które 
wywożą odpady stałe są zobligowane 
do wprowadzenia segregacji, ale także 
Państwo w swoich gospodarstwach do-
mowych powinni segregować odpady. 
Worki do segregacji powinny dostarczać 
przedsiębiorstwa, z którymi mają Państwo 
podpisane umowy na wywóz nieczystości 
a odbiór tych worków odbywać się powi-
nien za darmo. 

Prowadzimy rozmowy z Gminą Swa-
rzędz w sprawie zawiązania związku 
komunalnego gmin i jeśli dojdziemy do 
porozumienia to odpady nasze trafią na 
wysypisko w Rabowicach.

W pierwszej kadencji byłem radnym 
okręgu nr 7 razem z kolegą Andrzejem 
Surdykiem. W tym czasie utwardzona i 
odwodniona została ulica Polna, przygoto-
wana została dokumentacja budowy skrzy-
żowania (ronda) ul. Szkolnej z Poznańską 
oraz po przetargu wybrano wykonawcę 
tej inwestycji. Rondo ma powstać do 31 
maja 2007 roku. Wykonana została także 
dokumentacja budowy drogi ul. Szkolnej w 
kierunku ul. Żernickiej i ul. Żernickiej, oraz 
dokumentacja ulic Wiejskiej i Szerokiej. 
Powstało boisk do piłki nożnej i siatkówki 
plażowej w kompleksie sportowym przy 
Gimnazjum w Robakowie. W Żernikach 
kotłownia została zaadaptowana na świet-
licę wiejską. Powstało także oświetlenie 
na ul. Nowina w Dachowej, ul. Kolejowej 
w Robakowie. O dalszych planach oraz 
realizacji wspomnianych wyżej przedsię-
wzięć napiszę w następnych numerach 
Kórniczanina.   
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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
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NZOZ „BEDENT” sTOMATOLOGIA
ZAPRAsZA UBEZPIECZONYCH 

UsŁUGI W RAMACH kONTRAkTU  
Z NfZ

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

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

Przyjmę do pracy
FRYZJERkĘ
damsko - męską

kontakt:
061 8971 429

lub 604 329 575

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
60-955 Poznań 37, skrytka pocztowa 53

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

Tel. Kom. 0602 680042

(dokończenie ze str. 5)
Zostanie pobudowana nowa sieć 

wodociągowa od Pierzchna-Huby do 
Pierzchna od strony przejazdu kolejowego. 
W budżecie na to zadanie Rada przyjęła 
kwotę 80 tyś.zł.

3. Istotną sprawą dla mieszkańców 
terenów , które nie zostały objęte progra-
mem kanalizacji, jest możliwość uzyskania 
pomocy finansowej. W dniu 29.01.2007r. 
Pan Burmistrz Jerzy Lechnerowski wydał 
Zarządzenie w sprawie pomocy dla osób, 
które wybudują przydomowe oczyszczal-
nie ścieków. Dofinansowanie w wysokości 
2 lub 3 tyś. zł będzie przyznawane w 
zależności od tego czy oczyszczalnia 
obsługiwać będzie  jedną nieruchomość 
czy też więcej. Tryb udzielania dotacji 
na budowę przydomowych oczyszczalni 
określa Załącznik do Zarządzenia nr 4/07. 
Potrzebne są kompleksowe i fachowe 
rozwiązania i zapisy na te zadania w 
budżecie na rok 2008.

4. Z  ważniejszych zadań, które Rada 
Miejska zatwierdziła w budżecie w moim 
okręgu na 2007 rok mogę wskazać:

- dokończenie modernizacji drogi Kór-
nik (stacja benzynowa) - Pierzchno 
– odcinek drogi Pierzchno-Huby 
– Pierzchno (tory kolejowe)

- budowa chodnika w Kromolicach
- budowa boiska sportowego w Kro-

molicach
- budowa zbiornika bezodpływowego 

przy świetlicy w Pierzchnie
- modernizacja bloku II w Dziećmie-

rowie
- modernizacja budynku socjalnego w 

Dziećmierowie
- budowa oświetlenia w Pierzchno-Huby 

i Celestynowo
- budowa oświetlenia ul. Słoneczna w 

Dziećmierowie
- projekt oświetlenia w Runowie (od 

SKR do dawnej szkoły podstawo-
wej).

5. W autopoprawce do projektu uchwa-
ły budżetowej na rok 2007 Pan Burmistrz 
Lechnerowski zaplanował środki na wydat-
ki bieżące związane z drogami gminnymi 
(dział 600 rozdział 60016 paragraf 4300, 
4270, w łącznej kwocie 1.025.000,00 zł 
w tym 700 tyś. zł przeznaczone będzie 
na bieżące utrzymanie dróg gminnych. 
Jest to moim zdaniem kwota zbyt mała, 
niewystarczająca, gdyż dodatkowo środki 
winny być przeznaczone np. na moder-
nizację dróg gminnych w Dziećmierowie 
po zakończeniu kanalizacji, ponieważ są 
bardzo zniszczone przez ciężki sprzęt 
użyty do realizacji tego zadania. Myślę, 
iż znajdą się dodatkowe środki finansowe 
na bieżące utrzymanie dróg gminnych np. 
z rezerwy budżetowej, czy też z niezrea-
lizowanych (z różnych przyczyn) zadań, 
które miały zabezpieczenie finansowe w 
budżecie roku 2007.

Pozdrowienia do czytelników Kórni-
czanina

wŁodZimiERZA mATUSZAkA
Prezesa spółki Wodociągi Kórnickie  

i Usługi Komunalne WODKOM Kórnik

Od 1 kwietnia WODKOM przejmuje 
zadania utrzymania porządku i czystości 
w gminie. Jak się do nowej roli przygoto-
wujecie i jak będą zorganizowane wasze 
działania w tym temacie?

Spółka ma już doświadczenie w tym 
zakresie, gdyż kiedyś wykonywaliśmy te 
wszystkie prace. Ponieważ od 6 lat wyko-
nywał te zadania ktoś inny, musimy teraz 
przygotować się znowu do nich. Trzeba bę-
dzie zatrudnić ludzi – obsadzić przynajmniej 
2 – 3 etaty, potrzebny jest również sprzęt.

Oczywiście nie od razu stać nas będzie 
na wszystkie maszyny, ale trwają już pro-
cedury w celu zakupu zamiatarki. Będzie to 
niewielka, kompaktowa zamiatarka, która 
mam nadzieję pozwoli nam na systema-
tyczne porządkowanie ulic.

Nadal pracujemy nad konstrukcja 
umowy z gminą, omawiamy zakres obo-
wiązków i harmonogram prac. Jesteśmy 
przedsiębiorstwem i działamy w warunkach 
rynkowych, wiec od umowy i jej warunków 
finansowych będzie zależało to, co bę-
dziemy w stanie wykonać i na ile zdołamy 
czystość utrzymywać. 

Jeśli na przykład otrzymamy stałą, 
zryczałtowaną sumę na określone zadania 
– będziemy musieli w tych ramach ograni-
czać naszą pracę. Ja wolałbym, by umowa 
skonstruowana była na tyle sprawnie, byśmy 
mogli sprostać potrzebom chwili, realiom, a 
nie tylko wykonywać wyznaczone jakimś 
grafikiem prace i na przykład „odbębniać” 
zamiatanie co 2 tygodnie, a gdy następnego 
dnia będzie znowu brudno czekać 14 dni.

WODKOM zajmie się także utrzyma-
niem zieleni miejskiej...

Tak. Już powoli przejmujemy te zadania. 
Obcinamy lipy i krzaki, uprzątamy kwiet-
niki, grabimy rabaty. Życzeniem włodarzy 
gminy jest, aby było kolorowo, więc już 
od poniedziałku zaczniemy w Kórniku i 
Bninie sadzić bratki. Nie działamy sami. 
Drzewa przycinają fachowcy z Zakładu 
Doświadczalnego PAN i liczymy na dalszą 
współpracę z tą placówką. 

Mamy już pewne propozycje, pomysły 
dotyczące zieleni miejskiej. Między innymi 
warto zastanowić się nad odmłodzeniem 

drzewostanu – niestety wiele naszych kór-
nickich lip jest chorych. Być może uda się 
dokonać partiami nowych obsadzeń. 

Swoje propozycje przestawimy odpo-
wiednim władzom i w miarę możliwości 
będziemy działać.

Mamy nadzieje, że „zielony” wizerunek 
miasta zacznie się zmieniać na lepsze. Sta-
ramy się jak najlepiej do tego przygotować. 
Planujemy zakup sprzętu, na przykład rębar-
ki. Niestety dobry sprzęt tego typu, odpowia-
dający naszym potrzebom to kilkadziesiąt 
tysięcy złotych, więc nie kupimy jej dziś ani 
jutro. Mam jednak nadzieję, że w przyszłym 
roku będziemy już lepiej wyposażeni.

Od niedawna WODKOM, w ramach 
usług związanych z odbiorem odpadów 
komunalnych prowadzi odbiór odpadów 
posegregowanych. Czy jest zaintereso-
wanie taką formą segregacji?

W ciągu ostatnich dni coś się ruszyło. 
Codziennie przychodzi kilka lub kilkanaście 
osób zainteresowanych segregacją, by 
podpisać umowę z tym związaną.

Z naszej strony wymagało to wielu 
przygotowań. Przede wszystkim wydzier-
żawiliśmy od Spółdzielni Kółek Rolniczych 
teren w okolicach Konarskiego, gdzie ma-
gazynujemy i przepakowujemy surowce.

Pierwszą partię worków do segregacji 
otrzymaliśmy od gminy, która zakupiła je z 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Zredagowaliśmy nową treść umowy uwzględ-
niającą segregację. Wszyscy nasi usługo-
biorcy otrzymali razem z fakturą książeczkę, 
która ułatwi rozliczanie usługi. Tą samą drogą 
dostarczyliśmy klientom informacje jak zorga-
nizowany jest odbiór odpadów.

Oczywiście odbieramy posegrego-
wane odpady bezpłatnie, ale tylko z tych 
nieruchomości, których właściciele mają 
podpisaną z nami umowę. Jeśli 4 worki 
miesięcznie nie wystarczą, jest możliwość 
dodania worka na któryś rodzaj surowca. 

Docierają do nas różne głosy na temat 
segregacji. Nie mamy mocy prawnych by zob-
ligować do takiego działania każdego klienta. 
Dla niektórych przechowywanie na posesji 
przez miesiąc 4 worków jest problemem. Dla 
nas natomiast problemem jest fakt, że nie 
wszyscy stosują się do naszych instrukcji i 
nie segregują zgodnie z przyjętymi normami, 
które nie są wyssane z palca, ale warunkują 
dalszy recykling zebranych surowców. 

Nie należy na przykład wrzucać do 
worka na szkło zabrudzonego słoika po 
żywności z zakrętką. U źródła, w gospo-
darstwie domowym usunięcie zakrętki i 
umycie szkła nie kosztuje wiele wysiłku. 
Natomiast wyselekcjonowanie tego wśród 
ton zebranych przez nas śmieci jest niemal 
niemożliwe, a źle wysegregowanego szkła 
do huty nie przyjmą – więc mimo wysiłków, 
taki odpad może trafić na wysypisko. A nie 
o to nam przecież chodzi.

Korzystając z obiektu w Konarskim 
planujemy rozpocząć odbiór zużytych urzą-
dzeń RTV, AGD i elektroniki. O szczegółach 
poinformujemy naszych klientów.

Dziękuję za rozmowę 
  Rozmawiał ŁG

Trzy pytania 
do...
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ReAD  

- ŻywNOŚĆ UNIJNA 
w 2007 ROKU 

W Gminie Kórnik dystrybucją żywności 
dla najuboższych zajmuje się Polski Ko-
mitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko 
- Gminny w Kórniku. Zgodnie z wytycznymi 
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w 
Poznaniu żywność można wydawać oso-
bom najbiedniejszym, kwalifikującym się 
do pomocy w rozumieniu ustawy o pomocy 
społecznej. Przede wszystkim brany jest 
pod uwagę  dochód na jednego członka 
rodziny(dla osoby samotnie gospodarującej 
477 zł  i 351 zł na osobę w rodzinie).

Zarząd PKPS w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, na podstawie uchwały

może udzielić pomocy osobom spełnia-
jącym warunki określone w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej z powodu: ubóstwa, 
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, nie-
pełnosprawności,  długotrwałej lub ciężkiej 
choroby, przemocy w rodzinie, wielodziet-
ności, alkoholizmu, narkomanii i zdarzenia 
losowego.

Znając środowisko Zarząd podjął 
uchwałę w sprawie wydawania żywności 
osobom, które znalazły się w tym czasie 
w trudnej sytuacji życiowej.

Żywność przez nas wydawana opa-
trzona jest znakiem Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej . Żywność ta jest 
pierwszego gatunku i z podanym terminem 
przydatności do spożycia.

Niestety zdarzają się przypadki, gdy 
niektóre osoby w sposób nieraz nie do 
przyjęcia w stosunkach międzyludzkich, 
swoim zachowaniem wymuszają przyzna-

nie żywności, argumentując jedynie tym, 
że „bo mi się należy”. W ostatnim czasie 
dotarły do nas słowa krytyki, co do spo-
sobu rozprowadzania żywności, między 
innymi dlatego, że żywność znajdowana 
jest na śmietnikach. Ubolewamy, że takie 
przypadki mają miejsce, choć trudno w to 
uwierzyć. Raczej spotykamy się z opiniami, 
że rozprowadzamy zbyt mało i udzielona 
pomoc jest niewystarczająca w stosunku 
do potrzeb.

Wydawanie żywności odbywa się na 
podstawie uchwały Zarządu, która mówi, 
że  na rodzinę przypada: 30 kg maki, 5 kg 
cukru, 10 kg ryżu, 10 - 15 kostek sera żółte-
go, 12 - 60 l mleka,   13 kg sera topionego. 
Jesteśmy przekonani, że nie są to duże 
ilości, ale dla wielu rodzin pomoc ta jest 
wielkim wsparciem.

Punkty wydawania znajdują się w bu-
dynku Ośrodka Zdrowia w Kórniku (piwnica) 
oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku-
Bninie

Zarząd PKPS w Kórniku
Zenobia Łopata

Na rok bieżący przydział żywności dla 
gminy Kórnik jest następujący:

1. Makaron świderki                  7050 kg
2. Mąka pszenna                      15580 kg
3. Kasza jęczmienna mazurska  4110 kg
4. Cukier biały                    4230 kg
5. Płatki kukurydziane             900 kg
6. Mleko UHT                         23800 l
7. Sery topione                    960 kg
8. Sery żółte                    550 kg

Razem jest to 33 380 kg artykułów 
żywnościowych i 23800 I mleka o wartości 
89 126 zł

NOwy PReZeS 
PKPS

Zenobia Łopata została nowym 
prezesem Zarządu miejsko-Gminnego 
Polskiego komitetu Pomocy Społecznej 
w kórniku. obowiązki kierowania Zarzą-
dem przejęła z początkiem marca. 

Przez szereg lat funkcję prezesa Zarzą-
du Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Kórniku pełnił Bog-
dan Wesołek. Z dniem 1 marca przekazał ją 
w ręce pani Zenobii Łopaty, która od dawna 
związana jest z tą organizacją. 

Poprzedni prezes tłumaczy to tym, że 
skoro w nowej kadencji Rady Miejskiej zo-
stał przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, 
chciałby mieć jasną sytuację i pragnie, by 
nie pojawiały się zarzuty, iż jego obecna 
funkcja koliduje z jakąkolwiek inną. Zazna-
czył jednak,  że nie zamierza zrezygnować 
z działalności w PKPS i oczywiście będzie 
pomagał tej organizacji. 

Bogdan Wesołek informuje, iż Komisja 
Rewizyjna nowej Rady Miejskiej przejęła 
szereg spraw, które nie były rozwiązane 
w poprzedniej kadencji. Jednym z takich 
problemów jest dowóz niepełnospraw-
nych dzieci do szkół w Poznaniu i Mosi-
nie. Bogdan Wesołek podkreśla, że na 
przyszłość jest potrzebne wypracowanie 
modelu dowozu dzieci niepełnospraw-
nych, systemu ich kształcenia w dialogu 
z rodzicami.  

Robert Wrzesiński

W dniu 15 marca 2007 roku Burmistrz Jerzy Lechnerowski podpisał umowę 

z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „KONCEPT” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na wykonanie zadania polegającego na budowie 

sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzy-

kolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik. Zgodnie z umową zawartą w dniu 13 grudnia 

2006 roku między Gminą Kórnik a Wojewodą Wielkopolskim projekt budowy sieci 

wodociągowej w Czmońcu będzie współfinasowany w 75% przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 10% przez budżet 

państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Rozpoczęcie robót zaplanowane jest na kwiecień 2007 roku.

Firma “Sznura”  
zakłady Biernatki  

zatrudni 

mężczyzn na stanowiska:

• pracownik produkcji

• magazynier 
(wymagane uprawnienia na 

wózek widłowy)

Forma zatrudnienia: 
umowa o pracę.

Osoby zainteresowane 
proszone są o przesłanie CV 

na adres:

PRS “Sznura”
Biernatki, ul. Aleja Flensa 51

62-035 Kórnik
lub e-mail 

sznura@sznura.pl 
z dopiskiem w temacie 

“PRACA”.

POSIeDZeNIA  
KOMISJI w SKRóCIe 

• komiSjA oŚwiATY i PoLiTYki  
SPoŁECZNEj 

Komisja Oświaty w ciągu ostatnich 
dwóch tygodni miała dwa robocze posie-
dzenia. 

Pierwsze z nich odbyło się 14 marca i 
poświęcone było rozmowom z dyrektorami 
kórnickich placówek oświatowych. Dyrek-
torzy poszczególnych szkół i przedszkoli 
z naszej gminy przedstawili listę najważ-
niejszych potrzeb i propozycje rozwiązania 
niektórych problemów. Okazało się, że w 
wielu placówkach niezbędna jest wymiana 
dachu, okien, drzwi, grzejników najczęściej 
pochodzących jeszcze z lat 70-tych czy 
rozbudowa szkoły. Poza tym dyrektorzy 
zwrócili uwagę na to, że w niektórych 
szkołach brakuje opieki medycznej, spe-
cjalistów od dysleksji, pomieszczeń dla 
personelu, nie ma zajęć pozalekcyjnych 
i prawidłowo skonstruowanych przejść 
ewakuacyjnych, co może zagrażać bezpie-
czeństwu osób znajdujących się wewnątrz 
budynków. 

Radni należący do Komisji Oświaty 
spotkali się po raz drugi 21 marca. Poza 
zapoznaniem się i opiniowaniem projek-
tów uchwał, które będą podejmowane 
na najbliższej sesji członkowie komisji 
spotkali się z Krystyną Straszewską, z 
kórnickiej Przychodni Lekarzy Rodzin-
nych „Zdrowie”. Straszewska powiedziała 
o potrzebie zakupu defibliratora. Wspo-
mniała także, że pacjenci zwracają jej 
uwagę na to, że w Ośrodku Zdrowia bra-
kuje okulisty. Mówiła również o potrzebie 
wykonania szybkiego remontu budynku, w 
którym znajduje się przychodnia, a który 
należy do gminy. Konieczna jest wymiana 
okien, budowa łazienki dla osób niepeł-
nosprawnych oraz wymiana zewnętrznej 
boazerii. 

• KOMISjA ROlNICTWA

Komisja Rolnictwa spotkała się 21 mar-
ca na wyjazdowym posiedzeniu. Członko-
wie komisji odwiedzili Kamionki i Borówiec. 
W jednej z tych miejscowości pod koniec 
lata odbędą się gminne dożynki. Radni 
sprawdzali stan infrastruktury tych miejsc. 

BM 

CeNy bIleTów 
PóJDĄ w GóRĘ?

Trwają dyskusje na temat ustalenia cen 
za usługi przewozowe transportu zbioro-
wego oraz wysokości opłat dodatkowych, 
czyli nad cennikiem biletów KOMBUSu.

Na najbliższych komisjach oraz na sesji 
Rady Miejskiej w Kórniku, radni mają wypra-
cować stanowisko i zadecydować ile będzie-
my płacić za przejazdy naszą komunikacją. To 
właśnie w gestii Rady Miejskiej jest decyzja 
w tej sprawie.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu 
uchwały przedstawionej radnym:

„Ostatnia zmiana cen biletów jednora-
zowych i miesięcznych została dokonana w 

uchwale nr VI/56/2003 z dnia 26.02.2003 roku. 
Od tego czasu tj. prawie przez 4 lata znacznie 
wzrosły koszty zatrudnienia, ceny oleju napę-
dowego oraz koszty eksploatacji pojazdów. 
Ceny biletów po zmianie będą niższe niż  
u większości innych przewoźników. Propono-
wana zmiana cen biletów pozwoli na obniżenie 
kosztów dopłat do komunikacji o kilka procent 
tj. o wielkość inflacji w minionych 4 latach.”

Jak się dowiedzieliśmy od prezesa KOM-
BUSu Piotra Plewki „Zmiana cen biletów jed-
norazowych rozpatrywana jest w granicach  
od 0,20 do 0,40 zł za bilet jednorazowy nor-
malny w zależności od strefy. Także zależnie 
od strefy proponowany jest wzrost cen biletów 
miesięcznych od 4,00 do 12,00 zł.”    

O ostatecznych ustaleniach i ewentual-
nych nowych cenach biletów poinformujemy 
Państwa po rozpatrzeniu sprawy przez Radę 
Miejska Kórnika. ŁG

31 marca i 1 kwietnia w niedzielę palmową w świetlicy KGW w Bninie ul. Śremska 28 otwarta zostanie  

niecodzienna wystawa wielkanocna.

Jej autorami są mieszkańcy Bnina, Kórnika i członkowie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.  

Odwiedzający obejrzą wystawę wyrobów wikliniarskich, pisanki, hafty, rękodzieła kwiatów i stroików,  

baby wielkanocne, mazurki, baranki z masła z możliwością zakupienia.

Wystawa będzie czynna w sobotę  

31 III 2007 i w niedzielę 1 IV 2007 w godzinach 14:00-19:00

GORĄCO ZAPRASZAMY

SPAlAĆ  
CZy NIe SPAlAĆ? 

w okresie wiosennym bardzo czę-
sto wykonujemy prace porządkowe na 
działkach i w przydomowych ogródkach. 
obcięte gałęzie, przemarznięte rośliny  
i chwasty składujemy z reguły w określo-
nym miejscu i zastanawiamy się nad tym, 
jak ich się pozbyć. wielu z nas uważa, że 
najłatwiejszym sposobem jest po prostu 
spalenie owych odpadów. 

Rodzi się jednak pytanie: wolno czy nie 
wolno spalać odpady organiczne? 

Palenie ogniska na własnej posesji prze-
szkadza najczęściej naszym sąsiadom. Jednak 
mamy prawo rozpalić je na terenie będącym 
naszą własnością. Zgodnie z ustawą o odpa-
dach z 20 czerwca 2001 roku, dopuszcza się 
spalanie tylko i wyłącznie pozostałości roślin-
nych, poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli 
spalanie to nie narusza odrębnych przepisów. 
Do przepisów tych należą: rozporządzenie 
ministra  spraw wewnętrznych i administracji z 
dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów, ustawa o ochronie przy-
rody z dnia 16 kwietnia 2004 roku oraz ustawa 
o lasach z dnia 28 września 1991 roku.

Zgodnie z zawartymi w nich normami 
zabronione jest:

• rozpalanie ognisk, wysypywanie go-
rącego popiołu i żużla w miejscach umożli-
wiających zapalenie się materiałów palnych 
albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej 

odległości od tych obiektów niż 10 m,
• wypalanie słomy i pozostałości roślin-

nych na polach w odległości mniejszej niż 
100 m od zabudowań i lasów, bądź w sposób 
powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a 
także bez zapewnienia stałego nadzoru,

• rozniecanie ognia, poza miejscami wy-
znaczonymi do tego celu przez właściciela 
lasu lub inny organ nadzorczy (nadleśniczy, 
dyrektor parku krajobrazowego, wojewoda- 
dla parku krajobrazowego), na terenach śród-
leśnych, jak również w odległości mniejszej 
niż 100 m w odległości od granicy lasu. 

Sprawę spalania odpadów reguluje także 
prawo miejscowe. Mieszkańcy gminy Kórnik 
mają obowiązek przestrzegania regulaminu 
utrzymania czystości i porządku zawartego w 
uchwale Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2006 
roku. Otóż w paragrafie nr 5, punkcie 1 tej 
uchwały czytamy, że „zabrania się spalania 
na powierzchni ziemi oraz w instalacjach 
grzewczych budynków różnego rodzaju odpa-
dów (tworzyw sztucznych, gumy, odzieży itp.) 
oraz odpadów niebezpiecznych (np. baterie, 
akumulatory, rozpuszczalniki, lekarstwa itp.); 
dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie 
zawierającego substancji niebezpiecznych”. 

Z treści tej wynika, że można spalać na 
ogrodzie odpady, ale wyłącznie pochodzenia 
organicznego. Do spalanych gałęzi i innych 
odpadów roślinnych nie wolno dorzucać żad-
nych innych przedmiotów ani śmieci. 

Jeżeli nie podporządkujemy się tym 
zasadom to powinniśmy liczyć się z kon-
sekwencjami swoich działań. Jedną z nich 
może być mandat wręczony przez strażnika 
miejskiego.                       Barbara Morasz
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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

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę.

Ubranka i sukienki komunijne.
Pogotowie krawieckie.

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30

w naszym gronie powitaliśmy 
„milusińskich” urodzonych w mie-
iącu styczniu 2007 r.

1. Marciniak Marcin ur. w Poznaniu zam.
Kórnik

2. Kwiatkowski Dawid ur. w Poznaniu zam.
Szczytniki

3. Brzoska Nadia ur. w Poznaniu zam.
Borówiec

4. Kolanowska Maja ur. w Poznaniu zam.
Borówiec

5. Szczepaniak Michał ur. w Śremie zam. 
Mościenica

6. Sztuba Zofia ur. w Poznaniu zam.
Mościenica

7. Koprucki Antoni ur w Środzie Wlkp. 
zam.Kórnik

8. Bleja Emilia ur. w Poznaniu zam.Kórnik
9. Szaefer Ewa ur. w Poznaniu zam.

Borówiec
10. Kuś Marcin ur. w Śremie zam.Dębiec
11. Hopko Bartosz ur. w Poznaniu zam.

Kamionki
12. Hopko Jakub ur. w Poznaniu zam.

Kamionki
13. Nowicki Miłosz ur w Poznaniu zam.

Szczodrzykowo
14. Zimny Stanisław ur. w Poznaniu zam.

Kórnik
15. Żmuda Wiktor ur. w Poznaniu zam.

Kórnik
16. Raczyński Adam ur. w Poznaniu zam.

Borówiec
17. Mydlarz Jakub ur. w Poznaniu zam.

Kórnik
18. Olejniczak Aleksandra ur. w Poznaniu 

zam.Borówiec
19. Nowicki Dominik ur.w Poznaniu zam.

Dachowa
20. Kwiatek Antonina ur. w Poznaniu zam.

Borówiec
21. Bykowicz Mateusz ur. w Poznaniu 

zam.Kórnik
22. Mikołajczak Tomasz ur. w Poznaniu 

zam.Kórnik
23. Broszko Nicole  ur. w Poznaniu zam.

Pierzchno

Najbliżsi pożegnali zmarłych w mie-
siącu styczniu 2007 r.

1. Socha Zygmunt  lat 74 z  Dachowy
2. Rzepczyńska Janina lat 73  z Kórnika
3. Tomczak Agnieszka lat 93 z Kórnika
4. Kowalczyk Jacek lat 55 ze Szczodrzy-

kowa
5. Trzmiel Marian lat 75 z Gądek
6. Zięta Józefa lat 98 z Kórnika
7. Andrzejewski Stanisław lat 48 ze 

Szczodrzykowa
8. Bąkowska Marianna lat 85 z Kórnika
9. Wojtysiak Ewa lat 82 z Kórnika
10. Ratajczak Mieczysław lat 82 z Kórnika
11. Nowak Genowefa lat 87 z Kórnika

wSPOMNIeNIe 
bASIeńKI

Pamiętamy Ją wszyscy  -  Barbara 
Flens z domu Rakoniewska.

Całe życie uśmiechnięta, elegancka, 
samodzie lna.  Pod  
„koniec drogi” zagubio-
na, wyciszona, prowa-
dzona za rękę. 

Rodowita Kórni-
czanka, związana z 
naszym miastem od 
początku do końca.

Urodziła się w Kór-
niku 23 maja 1946 
roku, tutaj też skończy-
ła szkołę podstawową, 
po czym rodzime lice-
um ogólnokształcące.

01.05.1965 roku 
została zatrudniona 
jako praktykantka w 
Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Kórniku. W czerwcu 
1965 roku rozpoczęła pracę jako referent 
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej, a w styczniu 1969 
roku została przeniesiona na stanowisko 
starszego referenta do Zakładu Komunika-
cji Miejskiej i od tamtej pory swoje życie za-
wodowe poświęciła komunikacji miejskiej 
w Kórniku. Powierzono jej prowadzenie 

wszelkich spraw związanych z funkcjo-
nowaniem komunikacji, od wszelakiej 
korespondencji, przez plany pracy kierow-
ców, bilety, gospodarkę magazynową do 
obliczania wynagrodzeń. Wraz z Miejskim 
Zakładem Komunikacyjnym w Kórniku 
przechodziła  różne szczeble, podlegała 
organizacyjnie różnym władzom. Zmie-
niali się kierownicy, dyrektorzy,  prezesi, 

a Ona niezmiennie trwała 
na swoim stanowisku, 
zakładając „po drodze” 
rodzinę, rodząc i wycho-
wując troje dzieci.

W 1996 roku, pod-
czas obchodów 5-lecia 
funkcjonowania Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Ko-
munikacyjnego w Kórniku 
została wyróżniona przez 
ówczesnego dyrektora 
Pana Hieronima Urban-
ka za długoletnią prace  
w komunikacji miejskiej.

1 czerwca 2001 roku, 
mając 55 lat, po 36 latach 
pracy w jednym zakła-

dzie, odeszła na emeryturę.
Nie straciliśmy jednak z Nią kontaktu. 

Bywała na zakładowych piknikach, wigi-
liach i innych spotkaniach.

Obserwowaliśmy jak walczy z chorobą, 
jak choroba Ją zwycięża. Widzieliśmy jak 
cichła, gasła zapominała, odchodziła.

pozostanie zawsze w naszej  
pamięci. 

PlAN fUNKCJONOwANIA KOMUNIKACJI MIeJSKIeJ  
w OKReSIe 

od 05.04.2007 do 10.04.2007r.

05.04.2007 CzWARTeK
Autobusy kursują wg rozkładu jazdy jak w dni robocze,  

za wyjątkiem kursów szkolnych.  

06.04.2007 PiąTEk
Autobusy kursują wg rozkładu jazdy jak w dni robocze,  

za wyjątkiem kursów szkolnych.  

07.04.2007 SOBOTA 
Autobusy kursują wg rozkładu jazdy jak w soboty. 

08.04.2007 NiEdZiELA i dZiEŃ ŚwiąT
Komunikacja zawieszona, za wyjątkiem linii NB, linii nr 1, linii nr 7. 

Linia NB odjazdy autobusów z przystanku Bnin SKR: 7:52, 11:52, 15:52, 19:52
Odjazdy autobusów z przystanku Poznań św. Marcin: 9:00, 13:00, 17:00, 21:00

Linia nr 1 odjazdy autobusów z przystanku Kórnik Rynek: 12:34
Odjazdy autobusów z przystanku Dworzec PKP: 13:23

Linia nr 7 odjazdy autobusów z przystanku Kórnik Rynek: 7:20, 8:40, 9:40
Odjazdy autobusów z przystanku Robakowo Szkoła: 7:50, 9:10, 10:10

09.04.2007 PoNiEdZiAŁEk ii dZiEŃ ŚwiąT 
Autobusy kursują wg rozkładu jazdy jak w niedziele 

10.04.2007 WTOReK
Autobusy kursują wg rozkładu jazdy jak w dni robocze,  

za wyjątkiem kursów szkolnych.
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JUbIleUSZOwA  
wySTAwA

RybA- JeRZy RybARCZyK
W dniu 16 marca br. w przyziemiach 

Kórnickiego Zamku  odbyło się otwarcie wy-
stawy  prac poznańskiego 
grafika i malarza Jerzego 
Rybarczyka. Ta wystawa 
jest podwójnie jubileuszo-
wa: 75-ciolecie urodzin 
artysty  i 50-ciolecie Jego 
bogatej twórczości. 

Licznie przybyłych go-
ści, a na wstępie Jubilata, 
powitał  dyrektor Biblioteki 
Kórnickiej PAN dr Zbi-
gniew Kalisz. Następnie 
zabrał głos Szanowny 
Jubilat, dziękując gościom 
za przybycie i wyrażając 
wdzięczność za organi-
zację uroczystości żonie 
i córce. Poeta Ryszard 
Danecki przemawiając 
powiedział, że najtrudniej 
jest mówić o przyjacio-
łach, o ich twórczości,  
a tym bardziej, gdy zna-
jomość i przyjaźń trwają 
już 50 lat. Ograniczył się więc do mówienia  
o Artyści w kategoriach towarzyskich. Ryba, 
bo tak artystę nazywają, ma przyjaciół w 
różnych środowiskach. Przy Jego stoliku 
siadywali zawsze w klubie ,,Arsenał” na 
Starym Rynku poeci. Swoistym  dowodem 
tego była tam wystawa portretów znanych  
osobistości świata artystycznego przez nie-

go wykonanych. Ryszard Danecki poświęcił 
przyjacielowi kilka utworów. Teraz charak-
teryzował go, jako człowieka żywotnego, 
który jeździ na rowerze, gra regularnie  
w tenisa. Po operacji kamienia żółciowego, 
którego oprawił w srebro i nosi na  łańcusz-
ku na piersi poeta mówi, że złagodniał i nie 
ma już w nim i jego obrazach gniewu, który 
go cechował dawniej.

Jeśli chodzi o twórczość Jerzego Ry-
barczyka, to znaleźć  można w księdze 
,,Sztuki plastyczne w Poznaniu 1945- 
1980”, wzmianki, że w swoich mezzotintach 
(technika graficzna na płycie metalowej) 
doszedł do mistrzostwa warsztatowego 
i jest obok nestora artystów- grafików 
Franciszka  Burkiewicza najwybitniejszym 

poznańskim twórcą w tej dziedzinie, po-
dobnie jak Andrzej Jeziorkowski i Andrzej 
Kandziora. Zaczynał w drugiej połowie lat 
50. od malarstwa, do którego teraz wraca 
po męczącej czarnej sztuce, jak nazywana 
jest mezzotinta, którą zajął się w latach 
60- tych.

Zgromadzone zbiory na wystawie po-
kazują jak pracowitym jest artystą, autorem 

kilkuset grafik, zestawów 
tematycznych o Poznaniu, 
martwe natury, miniatury  
i około 100 ekslibrisów, 
którymi obecnie zajmuje 
się najchętniej. W twór-
czości grafika, przewija 
się wiele wątków osobi-
stych, a niektóre prace 
sygnowane są jego włas-
ną twarzą np. ,, Popiersie” 
z cyklu ,,Pomniki” i ,,Don-
kiszoteria II”. 

Prace Jerzego Ry-
barczyka znajdują się  
w zbiorach muzealnych 
i prywatnych w kraju i za 
granicą. Za działalność 
artystyczną otrzymał 
ponad 60 nagród i wy-
różnień. Zdobył również 
wiele nagród w konkur-
sach na ekslibris i plakat. 
W 1975 roku otrzymał 

indywidualną Nagrodę Artystyczną Miasta 
Poznania. W uznaniu za pracę społeczną 
w związku plastyków uhonorowany został 
odznaką ,,Zasłużony Działacz Kultury” 
i ,,Złotym Krzyżem Zasługi”. Wystawa  
jest bogata i bardzo ciekawa, warto ją 
zwiedzić.

       Halina Danieluk 

ReGUlAMIN KONKURSU
„RoGALiŃSki PARk kRAjoBRAZowY – BLiżEj NATURY”

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego p.t. „Rogaliński Park Krajobrazowy 
– Bliżej Natury” jest dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego oraz Burmistrz Gminy Kórnik

2. Współorganizatorami są: Burmistrz Śremu, Burmistrz Mosiny, Burmistrz Pusz-
czykowa, Wójt Brodnicy, Rada Sołecka wsi Czmoniec

3.  Sponsorami nagród są: Zespół Parków Krajobrazowych, Gminy: Kórnik, Śrem, 
Mosina, Puszczykowo, Brodnica

4. Patronat medialny: „Kórniczanin”
5. Celem konkursu jest promocja Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz 

osób uzdolnionych artystycznie, krzewienie zdrowego trybu życia „bliżej natury” 
i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

6. Konkurs ma charakter otwarty a uczestnictwo w nim jest bezpłatne
7. Tematem Konkursu są rozpatrywane w obrębie Rogalińskiego Parku Krajobra-

zowego oraz jego sąsiedztwie: przyroda, koegzystencja człowieka z naturą, 
ochrona środowiska.

8. Organizator powoła 5 osobowe jury, które oceni prace, przyzna nagrody i wy-
różnienia

9. Jury pracować będzie nieodpłatnie
10. Forma prac jest dowolna (z zastrzeżeniami w punktach: 16)
11. Prace należy dostarczyć lub przesyłać do dnia 31 maja 2007 roku pod adres 

Kórnik ul. Rynek 1 (Siedziba Redakcji „Kórniczaniana”)
12. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w 3 kategoriach ze względu na formę: 

fotografia, malarstwo, pozostałe (dowolna inna forma)
13. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w 3 kategoriach wiekowych: szkoły 

podstawowe i gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, pozostali
14. Najlepszej pracy bez względu na formę przyznanie zostanie Grand Prix
15. W każdej kategorii wiekowej i w każdej kategorii ze względu na formę przyznane 

zostaną nagrody I, II i III oraz wyróżnienia. 
16. Prace zgłoszone do konkursu fotograficznego powinny mieć format minimum 

15cm/21cm. Ilość nadesłanych przez jednego autora zdjęć nie powinna prze-
kraczać 5. Zdjęcia opatrzone winny być tytułami i krótkim opisem sytuacji lub 
miejsca gdzie zostały zrobione.

17. Wszystkie prace należy opatrzyć godłem. Wraz z pracą dostarczyć należy szczel-
nie zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem oraz dopiskiem „Kategoria 
SP” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, „Kategoria PG” dla uczniów 
szkół ponad-gimnazjalnych lub „Kategoria Open” dla pozostałych. W kopercie 
należy umieścić imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora. W przypadku 
uczniów należy również podać nazwę i adres reprezentowanej szkoły.

18. Rozstrzygnięcia konkursowe ogłoszone zostaną 23 czerwca 2007 podczas 
obchodów 10-lecia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości 
Czmoniec

19. Wszystkie prace, lub w przypadku ich dużej ilości wybrana ich część zostaną 
zaprezentowane na wystawie po-konkursowej

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac podczas wystaw i 
w publikacjach.

21. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na warunki przedstawione w niniej-
szym regulaminie

UCZNIOWIE,   

NAUCZYCIELE,  

DYREKCJA

LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. GENERAŁOWEJ  

JADWIGI ZAMOYSKIEJ

W  KÓRNIKU

ZAPRASZAJĄ 
NA

DRZWI   
OTWARTE   
LICEUM

w dniu  

24. 03. 2007 r.
o godz. 10.00

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!

UwAGA KONKURS!
Redakcja Kórniczanina objęła patronat medialny nad KONKURSEM z okazji 

10lecia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Wszystkich zainteresowanych 
udziałem w konkursie, zarówno młodzież jak i dorosłych zapraszamy do zapo-
znania się z regulaminem. Życzymy powodzenia!

wIOSNA 
w SP NR 1

Już okładka poprzedniego Kórniczanina 
zwiastowała nadejście wiosny. Ta oczeki-
wana przez wielu pora roku przyjść miała 
na dobre dokładnie w dniu kończenia prac 
nad tym wydaniem naszego dwutygodnika. 
Jak zwykle najlepiej na przyjście wiosny 
przygotowane były dzieci i młodzież. Nie-
stety – zima nie dała jeszcze za wygraną, i 
dokładnie w pierwszym dniu wiosny spadł 
śnieg z deszczem.

Chłód przeszkodził w przeprowadzeniu 
zaplanowanych rytuałów topienia Ma-
rzanny. Jednak bez przeszkód, w murach 
szkolnych odbyły się imprezy związane 
z 21 marca (przez niektórych zwanym 
„Dniem Wagarowicza”). Nam udało się 
dotrzeć do Szkoły Podstawowej im. Tytusa 
Działyńskiego w Kórniku, gdzie w tym dniu 
panowała wyjątkowa atmosfera. 

Nauczyciele przygotowali moc atrakcji, 
w tym kilka konkursów. Wybierano mię-
dzy innymi najśmieszniejsze przebranie, 
najładniejszą Marzannę, najlepiej udeko-
rowaną klasę, wiersz i hasło. Uczniowie 

popisali się fantazją i poczuciem humoru. 
Dla najlepszych były oczywiście nagrody. 
Głównym elementem akademii na cześć 
wiosny (która odbyła się w dwóch turach: 
klasy 1-3 i 4-6) był występ kółka teatralnego. 
Zdolna grupa uczennic w różnym wieku 
przedstawiła zabawną historię przeziębio-
nej dziewczynki, która zamiast spędzać 
czas w łóżku wraz ze skrzatami pomaga 

księżniczce zdobyć księcia. 
Na końcu wyróżniono najzdolniejszych 

– laureatów i wyróżnionych w konkursach 
przedmiotowych.

Miejmy nadzieje, że wiosenny nastrój 
ze szkół naszej gminy rozpromieni aurę  
i upragniona pora roku niedługo na dobre 
zagości w naszej okolicy.

ŁG

Przyjmę ucznia  
w zawodzie

blacharz
samochodowy

tel. 061 8171 127

Przyjmę  
mechanika  

samochodowego
i elektryka

tel. 505 126 826

tel. (61) 8171 127
a
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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

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

wystawa nagrobków w Środzie wlkp., ul. daszyńskiego  
(przy cmentarzu)

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

DZIeń KObIeT  
w SZCZODRZyKOwIe

Dzień 8 marca był w Szczodrzykowie 
okazją do świętowania. A świętowano 
przede wszystkim z okazji Dnia Kobiet, 
ale także w uroczystym nastroju zainau-
gurowano pracę Rady Sołeckiej nowej 
kadencji.

Nowi przedstawiciele wspólnoty wiej-
skiej zdecydowali wykorzystać na miejsce 
imprezy świetlicę, która mieści się w „sta-
rej” części Szczodrzykowa. 

Pomieszczenia świetlicy nie były do-
tychczas w pełni wykorzystywane.

Jak podkreśla nowy sołtys Majchrzak 
– obecnie, gdy dzięki staraniom Romana 
Gęstwy Rada Miejska zarezerwowała w 
uchwalonym przez siebie budżecie środki 
na utrzymanie świetlic wiejskich, można 
będzie stworzyć tu miejsce codziennych 
i świątecznych spotkań mieszkańców.

W pięknie wyremontowanym w po-
przedniej kadencji lokalu odbywają się 
od niedawna zajęcia świetlicowe. Młodzi 
ludzie, pod opieką pana Jacka Taciaka 
mogą odrabiać lekcje lub zająć się czymś 
ciekawym.

Nieocenioną pomocą w zorganizo-
waniu świetlicy okazała pani kierownik 
kórnickiego OPSu Bożena Kiełtyka. 

 Ale świetlica to nie jedyne miejsce,  
w którym odbywają się zajęcia integrujące 
lokalną społeczność. Dzięki pomocy pani 
dyrektor Barbary Pietrali z miejscowej 
szkoły podstawowej wiele pań może korzy-
stać z nowej sali gimnastycznej i uprawiać 
aerobik. 

vWróćmy jednak do Dnia Kobiet. Na 
imprezę przybyło ponad 60 pań. W miłej 
atmosferze rozpoczęto spotkanie od poga-
wędki przy kawie i cieście. W nietypowych 
warunkach, ale bardzo gorąco przyjęte 
przez publiczność wystąpiły dziewczęta 
ze szkolnej grupy aerobiku pod kierunkiem 
pani Barbary Jańczyk. Później przyszedł 

czas na prezentację recytatorskich talen-
tów dzieci.

Organizatorzy zadbali także o oprawę 
muzyczną spotkania. Dla wszystkich pań 
przygotowano niespodziankę w postaci 
pięknych kwiatów doniczkowych.

Sołtys Majchrzak obiecał, że podob-
nych imprez będzie więcej. Już planuje 
się zorganizowanie Dnia Dziecka, Doży-

nek i wielu, wielu innych. Jest pewien, 
że „popegeerowskiemu” środowisku 
Szczodrzykowa potrzebne są tego typu 
spotkania służące integracji i aktywujące 
ludzi do działania.

 Stworzenie silniejszych więzi i pozna-
nie się na wzajem pomoże rozwiązywać 
problemy, których nie brakuje ani rodzinom 
ani całej wspólnocie. ŁG

ŚwIĘTOwAły  
w KONINKU 

Władze sołeckie Koninka zrobiły miłą 
niespodziankę mieszkankom swojej miej-
scowości. 

W Dniu Kobiet, który przypada 8 marca 
zaprosiły panie na spotkanie przy małym 
słodkim co nieco i lampce wina w barze 
„Szuwarek”. Przybyło na nie 50 mieszka-
nek Koninka. Każda z nich otrzymała różę,  
a seniorki dodatkowo małe upominki. Na 
zaproszenie odpowiedziała także najstar-
sza mieszkanka wsi 87-letnia Stanisława 
Chojnacka. 

Jan Jankowiak, sołtys Koninka za-
pewnia, że było to pierwsze od czasów 
powojennych spotkanie z okazji Dnia Kobiet  
w tej miejscowości.  BM
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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,.

Kórnik 
ul. Średzka 17

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

AUTO-MERC

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

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

• 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

CZĘŚCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE
SzeROKA OFeRTA OlejóW SIlNIKOWYCh

NISKIe CeNY
DOSTAWA GRATIS

Tel. 694 340 529, 606 876 929
P.H.U. MOTOOIl

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
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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?

O TyM,  
JAK KóRNICKIe  

bRACTwO KURKOwe 
PROCeS O PRZywIleJe  
HRAbIeMU TyTUSOwI  

DZIAłyńSKIeMU wyTOCZyłO

Ciekawym i wielce pouczającym frag-
mentem historii Bractwa jest proces, jaki 
wytoczyło ono hrabiemu  Tytusowi w 1846 
roku. 

Otóż Bractwo, na podstawie przywile-
ju fundatorki, Teofili z Działyńskich Szoł-
drskiej-Potulickiej, słynnej „Białej Damy”,  
miało prawo połowu ryb na Jeziorze 
Kórnickim, warzenia piwa, a król mógł 
też przez cały rok prowadzić  wyszynk 
piwa, lub też odprzedać koncesję. Oto 
fragment tekstu datowanego na 26 
maja 1749 roku: „Kto na Świątki królem 
zostanie, powinien dwie niedziele po 
św. Bartłomieju Sławetnemu Urzędowi 
i Bractwu Strzeleckiemu obiad sprawić 
i wolno mu dla takowego obiadu piwo 
pszeniczne z sześciu ćwiercień zro-
bić, także rybę na jeziorze Kórnickim 
słępem [ rodzaj sieci – aut.] i tylko na 
pomieniony obiad łowić[…] Jeśliby się 
królowi podobało przez cały rok piwo 
szynkować, ma na to pozwolenie, jed-
nak nie obce piwo wozić, ale u miesz-
czanów w Kórniku brać. Daje się na to 
pozwolenie zrobić królowi w miejskim 
browarze warów piwa dwanaście bez 
wszelkiej rekompensaty młynkowej 
w zamku […]”*. Owa „rekompensata 
młynkowa”, była to opłata za mielenie 
słodu; opodatkowany był też wyszynk 
piwa, zaś prawo połowu ryb na pry-
watnym jeziorze zastrzeżone było dla 
gospodarstwa zamkowego. 

Hrabia Tytus, wiecznie potrzebujący 
pieniędzy, nie zatwierdził tych przywile-
jów Bractwu. Jego pasja kolekcjonerska, 
chęć gromadzenia pamiątek narodowych 
wymagała wielkich nakładów. Nadto, w 
1838 roku przystąpił do wielkiego dzieła 
przebudowy zamku. Nic więc dziwnego, 
że nie chciał zrezygnować z należnych 
– jego zdaniem – dochodów, choć 
wszyscy jego poprzednicy potwierdzali 
przywileje nadane przez fundatorkę. 
Wykoncypował sobie bowiem, że przy-
wileje propinacyjne i połowu ryb były 
dodatkowymi, udzielonymi osobiście 
przez Teofilę Szołdrską; nie naruszało to 

w niczym przywileju królewskiego z 1745 
roku, gdzie mowa była tylko o zwolnieniu 
z podatków i opłat. August II, używając 
zwykłej w takich dokumentach formuły, 
postanawiał: „ Ktokolwiek z obywateli 
Kórnika, […] przez zasługę swją przez 
celność w strzelaniu, jako też przez 
inne ćwiczenia wojskowe przewyższy 
drugich i tytułem królewskim ozdobiony 
zostanie, aby ten i wszyscy następcy 
jego tytułem nagrody ustanowionej przez 
nas na teraz i na przyszłość, przez cały 
rok od wszystkich ogólnych i prywatnych 
ciężarów jako też od płacenia czynszów z 
gruntów swych uwolnieni byli, zgoła aby 
tej wolności i tych samych przywilejów ja-
kich zażywają inne bractwa strzeleckie w 
dobrach dziedzicznych, także i Bractwo 

w Kórniku zażywało na wieczne czasy 
[…]”*.  Aby zrozumieć postawę Hrabiego, 
trzeba przypomnieć, iż Działyńscy ponie-
śli ogromne wydatki w czasie Powstania 
Listopadowego, zaś dobra kórnickie 
obłożone były sekwestrem i  odzyskali 
je dopiero w marcu 1838 roku – po wy-
granym procesie przed pruskim sądem, 
w dodatku i dobra i zamek znajdowały 
się w opłakanym stanie. Tytus wyszedł 
ze słusznego założenia, że jeśli bracia 
kurkowi lubią pić tradycyjne piwo na 
biesiadach, to on im tego nie zabrania, 
ale niech to czynią za swoje, nie za jego 
pieniądze. 

Bractwo poczuło się pokrzywdzone, 
gdyż wszyscy dotychczasowi właściciele 
klucza kórnickiego bez oporu potwier-

dzali donację Teofili – Feliks i Wiktor 
Szołdrscy, Ksawery Działyński. Zwróciło 
się do władz miejskich, jednak mediacja 
nie odniosła rezultatu. Sprawa znalazła 
się w sądzie i w pierwszych dwóch in-
stancjach orzeczenie wydano po myśli 
braci kurkowych. Hrabia jednak nie dał 
za wygraną, mając biegłego adwokata 
– zresztą Niemca, a i pewnie traktu-
jąc rzecz całą jako prestiżową, wniósł 
apelację do Najwyższego Trybunału 
Królewskiego w Berlinie i uzyskał -  po 
ośmiu latach procesu - korzystny dla 
siebie werdykt. Sąd orzekł, iż rozszerze-
nie przywileju królewskiego z 1745 roku 
przez Białą Damę było osobistym aktem 
jej dobrej woli, nie obligującym w żaden 
sposób spadkobierców i następców do 

jego akceptacji. Bractwo Kurkowe, 
przegrawszy proces, zmuszone zostało 
do zapłacenia wielkich kosztów sądo-
wych, przez co na długie lata popadło 
w poważne tarapaty finansowe i pozba-
wiło się opieki i protekcji zamku. Być 
może, z tym wstydliwym wydarzeniem 
wiązać należy zaginięcie protokołów 
Bractwa z lat 1848-1876, choć dosko-
nale zachowały się i wcześniejsze, 
i późniejsze…   Jeszcze w latach 
osiemdziesiątych Bractwo zwróciło się 
do kolejnego właściciela, którym był 
już Władysław Zamoyski, z prośbą o 
wykup klejnotów brackich dla Muzeum 
zamkowego, a to z powodu trudności 
finansowych, związanych ze sporem 
sądowym z dzierżawcą gruntów bra-
ckich; pieniądze potrzebne były na 
kontynuacje procesu…

Tak to, ku uciesze zaborczych władz 
pruskich, polscy mieszczanie i polski 
ziemianin,  kierując się najlepszymi 
intencjami i przywiązaniem do polskiej 

tradycji, patrioci i społecznicy – wadzili 
się ze sobą i sądzili przed obcymi sąda-
mi. Warto, aby o tym, że „zgoda buduje, 
niezgoda rujnuje” pamiętały  obecne 
władze, organizacje i mieszkańcy…

Ostateczne pojednanie i ustanowie-
nie cieplejszej atmosfery między Za-
mkiem a Bractwem nastąpiło dopiero w 
jubileuszowym roku 1899, kiedy Bractwo 
obchodziło 150. rocznicę powstania. 
Ówczesny Zarząd wyraził ubolewanie 
z powodu „ pożałowania godnego incy-
dentu” i wręczył Hrabiemu Władysławowi 
Zamoyskiemu dyplom honorowy.

Sławomir Krzysztof Niemier

* Tł. Z. Celichowski, Kórniczanin  
nr 20-22/ 1875. 

kupię gospodarstwo rolne  
w gminie kórnik, Zaniemyśl

wzgl. Środa wlkp.
Kontakt: 

061 898 171 
pn. - pt. godz. 8.00 - 17.00

KObIeTy I MĘŻCZyźNI  
POTRZebNI DO PRACy  

w OGRODNICTwIe (SZKlARNIe)
DACHOwA 1, GĄDKI

Tel. 061 819 04 63

Tytus Działyński
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ksIĄŻek 
Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH

eDWARD hAllOWell,  
jOhN RATeY  

„w ŚwiECiE Adhd.  
NAdPoBUdLiwoŚĆ PSYChoRU-

ChOWA z zAABURzeNIAMI UWAGI 
U dZiECi i doRoSŁYCh” 

ADHD jest obecnie 
uważana za jedną z 
chorób występujących 
w okresie dzieciństwa. 
K luczowe  ob jawy 
ADHD to skłonność 
do rozpraszania się, 
impulsywność i na-
druchliwość. Dobrym 
przykładem osoby z 

ADHD mógłby być Mozart – człowiek 
niecierpliwy, impulsywny, łatwo rozpra-
szający się, obdarzony ogromną energią, 
z dużymi potrzebami emocjonalnymi, 
twórczy, pomysłowy, nie okazujący sza-
cunku innym oraz niezależny. 

Z książki tej możemy dowiedzieć 
się czym jest ADHD, jakie są podtypy 
opisywanej choroby oraz jakie istnieją 
możliwości jej leczenia. 

Poradnik ten zawiera także 50 wska-
zówek dla nauczycieli, jak mają postę-
pować w szkole z uczniem, który ma 
ADHD. MG

DLA DZIECI

mARCiN PAŁASZ  
„hECA NiE Z TEj ZiEmi” 

Gucio i Lutka to 
dwójka sympatycz-
nych  boha te rów, 
których spotyka nie-
samowita przygo-
da. Pewnego dnia 
w ogródku chłopca 
rozbija się statek kos-
miczny z zielonym 
ludkiem na pokładzie. 

Stworek przynosi bohaterom wiele kłopo-
tów, ale i też radości. W końcu to wielkie 
wyróżnienie móc gościć w domu przed-
stawiciela z innej galaktyki. Pojawiają się 
oczywiście nerwowe sytuacje, zwłasz-
cza, gdy sąsiad Gucia – pan pułkownik 
Wscibejko sprowadza policję albo kiedy 
babcia Gucia przeżywa drugą młodość i 
zaczyna umawiać się na randki z podej-
rzanym panem Chryzostomem …KK

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

wIelKIe 
PRZebOJe 

wSZeCH CZASów
Świat muzyki to zaczarowana kraina, 

pełna niezwykłych form piękna. Piękno to 
działa na człowieka poruszając jego ciało 
astralne, a więc sferę jego uczuć i emocji. 
Są jednak ludzie, dla których świat ten nie 
istnieje, bo nie potrafią dostrzec zawartego 
w nim piękna. Zachowują się oni jak wiosen-
ni spacerowicze, którzy wyszli, aby się prze-
wietrzyć, ale którzy nie 
widzą nieba, kwiatów i  
łąk, nie słyszą ptaków i 
nie czują wiosny. Żal mi 
tych ludzi.

Po części dzieje się 
tak z braku osłuchania. 
Stare przysłowie mówi, 
iż „czym skorupka za 
młodu nasiąknie, tym 
na starość trąci”. I tak 
też jest z muzyką. Jeśli 
za młodu nie słuchali-
śmy Chopina, Mozarta 
czy Ellingtona, to trud-
no potem polubić to, 
czego się wcześniej 
nie poznało i co właś-
ciwie pozostało obce. 
Właśnie dlatego kieruję 
ten kącik melomana głównie do dzieci i 
młodzieży. Nie chcę, aby ten świat piękna 
był im obcy

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
to największy kompozytor epoki baroku i 
jeden z największych w ogóle. Na równi 
z nim można wymienić tylko nazwiska 
Mozarta, Beethovena i Chopina. Urodził 
się w Eisenach i całe swe skromne życie 

spędził w Niemczech prawie w ogóle nie po-
dróżując. Muzyki uczył się pod kierunkiem 
swego starszego brata Jana Krzysztofa. W 
tajemnicy przed nim przepisywał na strychu 
przy świetle księżyca kompozycje ówczes-
nych mistrzów, których ten nie pozwalał mu 
jeszcze grać. Nadwerężył tym wzrok i spo-
wodował późniejszą ślepotę. Współcześni 
nie zdawali sobie sprawy z jego wielkości, 
choć poważali go jako niezrównanego 
wirtuoza organów. Jego muzykę wskrzesił 
100 lat później Felix Mendelssohn. W ten 
sposób ocalił wiele jego rękopisów, które 
odnajdywano potem na strychach itp. Dziś 
proponuję cudowny chorał „Jesus bleibet 
meine freude”, który jest częścią jego Kan-

taty nr 147.
Przemysł muzyki 

rozrywkowej narodził 
się w Nowym Yorku 
na Tin Pan Alley (Aleja 
Blaszanych Dachów). 
Termin ten nie oznacza 
tylko ulicy, gdzie w la-
tach 1890-1930 skupiły 
się firmy produkujące i 
drukujące lansowane 
przez siebie przeboje. 
To także dominująca 
siła amerykańskiego 
show biznesu, a za-
razem styl i brzmienie 
ówczesnych piosenek. 
Od początku ulegała 
ona wpływom jazzu. 
Pierwszym sty lem, 

który zasymilowała był ragtime. Tak na-
rodził się niezapomniany do dziś przebój 
„Alexander’s Ragtime Band”. Napisał go 
Irving Berlin (1888-1989), bardzo płodny 
kompozytor. Krąży legenda, że zatrudniał 
murzynów, którzy pisali dla niego za drobną 
opłatą – tak wielką ilość utworów stworzył 
za życia.

 Zygmunt Szram

Johann Sebastian Bach

MUZyKA PASyJNA 
w KOleGIACIe KóRNICKIeJ

kolejne spotkanie z „muzyką w ko-
legiacie kórnickiej” z cyklu „Castellum 
Cantas i Goście” poświęcone było 
muzyce pasyjnej. w chłodne marcowe 
popołudnie w ławkach naszej pięknej 
świątyni zasiedli zaciekawieni słu-
chacze, po części wytrwale czekając 
na muzyczną ucztę po nabożeństwie 
„Gorzkich żali”. 

Zgodnie z konwencją cyklu, na wstępie 
wystąpili gospodarze. Chór Zamku Kórni-
ckiego Castellum Cantans pod dyrekcją 
Marka Gandeckiego przedstawił dwa utwo-
ry: wykonany przez chór po raz pierwszy 
„In monte Olivetti” Jouzasa Naujalisa oraz 
znany z poprzednich lat „Popule meus”.

Po kórnickich chórzystach wystąpił Mi-
chał Dąbrowski, student V roku Wydziału 
Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej 
i Muzyki Kościelnej III roku Wydziału Instru-
mentalnego w klasie organów gdzie kształci 
się pod kierunkiem Elżbiety Karolak. Młody 
organista zaprezentował dwa utwory Mie-
czysława Strużyńskiego.

Finałem koncertu był występ Poznań-
skiego Chóru „Polihymnia” pod dyrekcją 
Tomasza Dzięcioła. Zespół powstał w 
1983 roku. Śpiewają w nim  przedstawi-
ciele różnych zawodów. W repertuarze 
chóru znajduje się ponad 250 kompozycji 
od renesansu do współczesności. Zespół 
występował wielokrotnie w kraju i poza 

jego granicami (Austria, Belgia, Francja, 
Hiszpania, Holandia, Niemcy, Rosja, Wło-
chy i Izrael). Jest laureatem konkursów 
krajowych: Legnica Cantat, Rumia oraz 
międzynarodowych: Hiszpania, Włochy, 
Niemcy, Izrael. Pierwszym dyrygentem był 
prof. Janusz Dzięcioł (profesor Akademii 
Muzycznej i jeden z nauczycieli Marka 
Gandeckiego). Aktualnie dyrygentem 
Poznańskiego Chóru Polihymnia jest dr 
Tomasz Dzięcioł.

Poznaniacy zaprezentowali „In monte 
Oliveti” Mikołaja Zielińskiego, „Tristis est 
anima mea” Györgya Deáka Bárdosa, 
„Crucifixus - 8 voce” Antonia Lotti, „Parce 

Domine” Feliksa Nowowiejskiego oraz 
„Wierzę” Józefa Świdra.

Wspaniałe brzmienie chóru zgroma-
dzeni w kolegiacie melomani nagrodzili 
gromkimi oklaskami. 

Poza występami artystów, równie 
cennym elementem marcowego koncertu 
były przygotowane przez prof. Władysława 
Chałupkę bogate treści - szczególnie te 
przybliżające istotę i wagę, głębię muzyki 
liturgicznej. Obok informacji o wykonaw-
cach poznaliśmy także ciekawe informacje 
historycznych o autorach utworów. 

Kolejny koncert już w kwietniu. Zapra-
szamy! ŁG  

STOwARZySZeNIe  
TeATRAlNe  

leGION
NA RZeCZ lOKAlNeJ  

KUlTURy I MłODZIeŻy

Nowo zarejestrowane Stowarzyszenie 
Teatralne Legion stawia za swój główny 
cel promocję miasta i gminy kórnik 
wraz z jego dziedzictwem historycznym 
i tradycją; animację działań kulturalnych  
w gminie oraz pracę z miejscową uzdol-
nioną artystycznie młodzieżą. 

Nie są to hasła gołosłowne. Działając 
już od paru lat na terenie gminy Kórnik 
grupa teatralna Legion zaprezentowała 
się w kórnickim Gimnazjum im. hr. Włady-
sława Zamoyskiego oraz na Zamku m.in. 
przedstawieniem „Walka o Morskie Oko. 
Hrabia Władysław Zamoyski i jego górale”. 
To monodram oparty na dzienniku leśnika 
Hrabiego, Władysława Bieńkowskiego, 
barwnie i żywo opisujący długoletni proces 
o Morskie Oko i metody walki obydwu stron, 
fakty do dzisiaj mało spopularyzowane i 
znane, o których warto pamiętać. Efektem 
corocznych prac warsztatowych Legionu 
były nowe wystawiane na Zamku premiery: 
„Anioł w knajpie” Beaty Obertyńskiej, „Czar-
ne kwiaty” Cypriana Kamila Norwida, „Głos 

tułaczy” Wojciecha Kopcińskiego i Anny 
Witek, spektakl poetycko-muzyczny „Zacze-
kaj” Wojciecha Kopcińskiego, jak również 
Misterium Pasyjne „Cierpienie” Wojciecha 
Kopcińskiego, wystawiane w kościołach w 
Robakowie, Bninie i Kórniku.

Z misterium tym młodzież ma okazję 
wyjechać do Niemiec (dzięki pomocy gminy 
Kórnik i Altenkunstadt) i przedstawić je przed 
Wielkanocą w dwóch kościołach Górnej Fran-
konii: Altenkunstadt i Weismain. To bogate 
widowisko muzyczne, w którym udział bierze 
30 dzieci i młodzieży, odbierane jest jako apo-
stołowanie młodych Polaków w zjednoczonej 
Europie, w hołdzie Janowi Pawłowi II. 

W niemieckiej gminie Altenkunstadt, do 
której jedziemy, wzrasta zainteresowanie 
Kórnikiem, jak również zacieśniają się 
więzy wśród naszej młodzieży z młodzieżą 
niemiecką.  

Sztuka pozwala znaleźć im wspólny mia-
nownik w pracy artystycznej na corocznych 
warsztatach Legionu, które odbywają  się w 
drugiej połowie sierpnia w jednej z lokalnych 
szkół lub na Prowencie. Zdolną artystycznie 
kórnicką młodzież zapraszamy już teraz do 
wzięcia w nich udziału (kontakt annawitek@
vp.pl). Młodzież niemiecka, która pracuje 
z nami na warsztatach, jest zachwycona 
wspaniałym jedzeniem (wiadomo, stołówka w 
szkole w Robakowie), gościnnością, pięknym 
położeniem Kórnika, Zamkiem i jego zbiorami. 
Nasz wyjazd z Pasją jest też wpisany w promo-
cję naszego miasta dla niemieckiego turysty 
poprzez występ młodych polskich artystów. 
Najbliższy nasz występ na Zamku w Kórniku, 
27 maja, to koncert gitarowo-śpiewno-poe-
tycki „Wspomnienie” z okresu hippisów. Do 
wspólnego przeżycia piosenek dzieci kwiatów 
zapraszamy serdecznie, wstęp wolny. AW
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Nie dostosowali prędkości 
5 marca o godz. 19.25 na Pl. Niepodległości w 
Kórniku kierowca auta marki BMW nie dosto-
sował prędkości do warunków ruchu i uderzył 
w tył znajdującej się przed nim skody. 
17 marca o godz. 14.00 w Czmoniu kierujący 
mazdą zdecydowanie nie dostosował prędkości 
do warunków ruchu i uderzył w tył opla. W obu 
przypadkach uszkodzeniu uległy samochody. 

Nieprawidłowy manewr 
W dniu 6 marca w miejscowości Dziećmie-
rowo, na ulicy Katowickiej mężczyzna kieru-
jący samochodem marki seat nieprawidłowo 
wykonał manewr wymijania i zderzył się z 
citroenem.   
Nieprawidłowy manewr, tym razem cofania stał 
się przyczyną zderzenia dwóch samochodów 
marki renault. Do zdarzenia tego doszło 11 
marca o godz. 23.50 w miejscowości Gądki, 
na terenie firmy RABEN. 

wprowadzenie „niebieskiej karty” 
9 marca kórniccy policjanci wprowadzili tzw. 
„niebieskie karty” dokumentujące przemoc 
w rodzinie. Karta ta funkcjonuje w Polsce od 
1998 roku. Na początku miała zbyt skompli-
kowaną formę i przez to nie była w pełni wy-
korzystywana, ale w 2003 roku wprowadzono 
jej uproszczony model. Dokument ten może 

pomóc w poprawie sytuacji życiowej ofiary 
przemocy rodzinnej. Obecnie „niebieska kar-
ta” składa się z dwóch elementów. Pierwszy 
tzw. “A” stanowi formę notatki urzędowej z 
przeprowadzonej interwencji. Policjant opisuje 
tam przebieg zdarzenia, ustala jego przyczyny, 
następstwa oraz świadków, a w oparciu o włas-
ne spostrzeżenia i informacje od uczestników 
zaznacza jakich szkód doznała ofiara. Część 
“B” zawiera informacje dla ofiar przemocy, czyli 
katalog przestępstw popełnianych najczęściej 
wobec osób najbliższych, prawa jakie ma ofia-
ra i aktualne telefony instytucji i organizacji do 
których można się zgłaszać po pomoc.

jechał na „podwójnym gazie”
W dniu 12 marca kórniccy policjanci zatrzy-
mali w Kórniku nietrzeźwego kierowcę Fiata 
126p. Badanie wykazało, że mężczyzna miał 
1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Wobec sprawcy zastosowano postępowanie 
przyspieszone i w dniu 13 marca wyrokiem 
Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. został 
skazany.  

wymusili pierwszeństwo 
14 marca o godz. 17.30 w Kórniku na ulicy 
Średzkiej kierowca „malucha” wymusił pierw-
szeństwo przejazdu i zderzył się z peugeotem. 
Tego samego dnia o godz. 19.00 na drodze kra-

jowej nr 11 w miejscowości Skrzynki, kierujący 
ciągnikiem rolniczym nie udzielił pierwszeństwa 
przejazdu hondzie. Osobowy samochód wpadł 
w poślizg i uderzył w barierki ochronne. Kierow-
ca ciągnika oddalił się z miejsca zdarzenia. 

wjechał na wyrwę 
16 marca o godz. 8.00 w miejscowości Dzieć-
mierowo, kierowca forda  wjechał w wyrwę w 
jezdni. Uszkodzeniu uległ pojazd. 

włamania i kradzieże 
W okresie od 5 do 17 marca dokonano 4 
kradzieży, w tym jednej z włamaniem.  
• 5 marca mieszkaniec Piły powiadomił Komi-
sariat Policji w Kórniku o włamaniu do zbiornika 
paliwa pojazdu marki scania, znajdującego się 
w Gądkach i kradzieży z niego150 litrów oleju 
napędowego. Straty to około 600 złotych. W 
tym samym dniu na kórnicki komisariat zgłosiła 
się mieszkanka Poznania, która poinformowa-
ła o kradzieży różnego rodzaju przedmiotów z 
budowy w miejscowości Skrzynki.
• 13 marca dyrekcja Gimnazjum w Robakowie 
powiadomiła kórnickich funkcjonariuszy o 
kradzieży 2 telefonów komórkowych i pie-
niędzy ze szatni szkoły. Do zdarzenia doszło 
w trakcie trwania zajęć lekcyjnych. Tego sa-
mego dnia policjanci z Kórnika zatrzymali na 
gorącym uczynku mieszkańca gminy Śrem 
podczas kradzieży w Gądkach na terenie firmy 
KUEHNE+NAGEL. Mężczyzna podejrzany 
jest o dokonanie szeregu różnych kradzieży, 
także na terenie gminy Kórnik. Opr. BMv
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Y 50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMpUTeROWe 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

ReAlIzUjeMY WSzYSTKIe ReCepTY

ul. Staszica 1 („ko-mEd” hCP)
przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

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

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

wYkoNUją BAdANiA USG:
* jAMY BRzUSzNej
* TARCzYCY
* jądER
* pIeRSI
* CiążY

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

radiologicznego

pRYWATNe GABINeTY DIAGNOSTYKI 
USG  w ŚREmiE 

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

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwartek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTeROWe BadaNIe WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, kÓRNIk
Tel. 0502 773 552

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

USŁUGi iNSTALACYjNE  
WOD-KAN, C.O., GAz

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CzYNNe:

ellMeDellMeD

STOMATOlOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

KRONIKA KRyMINAlNA

STRAż miEjSkA iNFoRmUjE 

dostali mandat za złe parkowanie 
W okresie od 5 do 16 marca strażnicy 

miejscy ukarali mandatami za złe parko-
wanie 4 osoby. 

6 marca, na Osiedlu Krasickiego patrol 
SM ukarał mandatem mieszkańca Kórnika 
za parkowanie w miejscu zabronionym. 
Następnego dnia, także w Kórniku strażni-
cy „wlepili” mandat mieszkance Skrzynek, 
która zaparkowała samochód na przejściu 
dla pieszych. 

8 marca ukarano mandatem mieszkańca 
Bylina za wjazd pojazdem w miejsce zabro-
nione na terenie Kórnika.16 marca Straż 
Miejska ukarała mieszkankę Kórnika za par-
kowanie pojazdem w miejscu zabronionym 
oraz za brak dokumentów, które uprawniały-
by ją do prowadzenia tego pojazdu.

Nietrzeźwy na drodze 
6 marca patrol interweniował na Pl. 

Niepodległości w Kórniku, gdzie środkiem 
ulicy bardzo chwiejnym krokiem podążał 
mężczyzna, jak się później okazało miesz-
kaniec Kórnika. Mężczyzna był w stanie 
nietrzeźwym i swoim zachowaniem stwarzał 
zagrożenie dla ruchu kołowego. Nietrzeźwe-
go odwieziono do miejsca zamieszkania. 

pili w miejscu publicznym i dostali 
mandat 

7 marca strażnicy miejscy na gorącym 
uczynku zatrzymali dwóch mieszkańców 
Biernatek, którzy spożywali alkohol w miej-
scu publicznym. Ukarano ich mandatem. 

Okazało się także, że jeden z mężczyzn 
nie posiadał uprawnień do kierowania po-
jazdem, który miał wraz ze sobą. Sprawą 
zajęła się policja. 

Bezdomny pies znalazł nowego właś-
ciciela 

7 marca strażnicy zaopiekowali się 
bezdomnym bokserem, którego odnale-
ziono w Kórniku. Pies był wygłodniały i 
wychudzony. Najprawdopodobniej został 
porzucony przez swojego dotychczasowe-
go właściciela. Następnego dnia bezdomny 
pies „znalazł” nowego właściciela. Straż-
nicy przekazali boksera licząc, że nowy 
właściciel okaże się lepszym opiekunem 
niż poprzedni. 

Spalali śmieci i dostali mandat 
13 marca patrol SM ukarał mandatem 

mieszkańca Dziećmierowa za spalanie na 
terenie swojej posesji odpadów niedozwolo-
nych (szmaty, odzież itp.). Następnego dnia, 
także za spalanie śmieci i tworzyw sztucznych 
ukarano mandatem mieszkańca Runowa.   

Rozwieszał plakaty w miejscach zabro-
nionych 

13 marca na gorącym uczynku strażnicy 
zatrzymali w Kórniku mieszkańca Nowej 
Soli, który przyklejał plakaty w miejscach 
niedozwolonych, głównie na drzewach i 
słupach oświetleniowych. Mężczyzna zo-
stał ukarany mandatem i musiał pozrywać 
rozwieszone już afisze. 

pogryziona przez psa 
W dniu 15 marca do siedziby Straży 

Miejskiej zgłosiła się mieszkanka Dzieć-
mierowa, która została pogryziona przez 
psa. Właściciel czworonoga, mieszkaniec 
Kórnika został ukarany mandatem kar-
nym, a psa skierowano na obserwację do 
weterynarza. 

interweniowali na zgłoszenie  
poznaniaka 

15 marca mieszkaniec Poznania zgło-
sił strażnikom, że podejrzewa nielegalny 
zrzut nieczystości płynnych w pobliżu jego 
gruntów w okolicach Koninka. Po zgłosze-
niu patrol udał się we wskazane miejsce. 
Strażnicy nie zauważyli żadnych śladów 
świadczących o „dzikim” wywozie nieczy-
stości płynnych. 

Kontrolowali kierowców w Borówcu 
16 marca patrol mieszany, składający 

się z funkcjonariuszy policji i straży miejskiej  
przeprowadził kontrolę prędkości w Borów-
cu. 5 kierowców ukarano mandatami za 
przekroczenie prędkości podczas jazdy. 

Zebrała: Barbara Morasz

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

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

TApICERSTWO
MEBlOWO-SAMOChODOWE

Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy wzięli udział w dwóch 
kolejnych akcjach:
• 4 marca udali się do Koninka, po otrzy-
maniu zgłoszenia o wydobywającym się 
znacznym dymie z jednego z budynków.  
• 10 marca gasili pożar niezamieszkanego 
domu w Kórniku na ulicy Jabłońskiego.

Opracowanie: Robert Wrzesiński 
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* Sprzedam kostkę granitową z odpadu. Tel. 601 749 784
* Poszukuję działki budowlanej (400-500 m2) pod działalność gospodarczą w Borówcu lub Kamionkach przy głównej drodze. Tel. 061 89-89-916, 0605-375-480
* Poszukuję mieszkania 1 - lub 2 - pokojowego. Tel. 503 319 109
* Poszukuję miejsca na działalność gospodarczą (sklep do 100 m2) Kórnik, Bnin i okolice. Tel. 604 138 949
* Sprzedam rower stacjonarny 200zł. Tel. 888 217 294 po godz. 20:00
* Poszukuję nauczyciela gry na gitarze dla 10-letniego chłopca. Tel. 606 176 507
* Lokal do wynajęcia 26m², klimatyzacja, WC i ogrzewanie centralne. Kórnik, ul. Dworcowa 10. Tel. 600 275 200
* Kupię działkę budowlaną surową lub z rozpoczętą budową w Kórniku lub okolicy. Tel. 604 891 854
* Kupię używany garaż na działkę budowlaną. Tel. 516 070 077
* Poszukuje miejsca ba działalność gospodarczą (sklep) do 100m², Kórnik, Bnin lub okolice. Tel. 604 138 949
* 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
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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

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

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

PRodUkCjA RoLET ZEwNĘTRZNYCh
– moNTAż –

DOSKONAŁE SYSTEMY ROLETOWE

tel. 061 8171 310,  0 605 260 690  
Prusinowo 24 – Trasa Kórnik - Zaniemyśl

THERMOROL

TFP Sp. z o.o.
TFP Sp. z o.o.   

z Dziećmierowia k. Kórnika  
zatrudni do pracy  

w Dziale Utrzymania Ruchu

 ELEKTRYKÓW
Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

• technik elektryk (elektronik)
• znajomość sterowników programowalnych PLC

• znajomość napędów prądu stałego i przemiennego
- znajomość tradycyjnych układów sterowania

• uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urzą-
dzeń elektr. powyżej 1 kV

• obsługa komputera w podstawowym zakresie (Windows, 
Word, Excel)

• doświadczenie w zakresie serwisowania maszyn do prze-
twórstwa papieru

ŚLUSARZY – SPAWACZY
Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

• doświadczenie w serwisowaniu maszyn produkcyjnych
• praktyczna umiejętność spawania

CV z listem motywacyjnym prosimy przesłać  
na adres e-mail: 

praca2@tfp.com.pl
lub adres  

TFP Sp. z o.o. Dziećmierowo, ul. Katowicka  26, 62-035 Kórnik, 
z dopiskiem „praca elektryk” lub „praca ślusarz”
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bRĄZ PIłKARZy  
RĘCZNyCH Z RADZewA
W Buku odbyły się Finały Mistrzostw Po-

wiatu Poznańskiego szkół podstawowych 
w piłce ręcznej. Reprezentacja chłopców z 
Szkoły Podstawowej w Radzewie, wywal-
czyła w tej kategorii szkół jedyny w grach 
zespołowych dla Kórnika finał w grach 
zespołowych ( poza gimnazjami i liceum ). 
Uczniowie p. Magdaleny Karwackiej, tym 
razem pod kierunkiem p. Marka Serwatkie-
wicza zajęli w powiecie trzecie miejsce.

Medale brązowe wywalczyli: Jarosław 
Stachowiak ( 10 bramek ) , Kamil Skotnicki 
( 1 bramka ),Mateusz Wójkiewicz ( 6 bra-
mek ), Kamil Rozmiarek ( 2 bramki ) oraz 
Błażej Jankowski, Adam Antoniewicz, Pa-
tryk Organiściak, Dawid Kalisz, Sebastian 
Stempniak, Mateusz Cychnerski, Konstanty 
Kalisz i Tobiasz Sosnowski. 

INTeGRACJA PAń  
w SIATKOwCe

Bez rozgłosu, bez panów w miłej 
atmosferze Panie uczciły swój normalny 
dzień spotykając się na organizowanym od 
kilkunastu lat w Liceum Ogólnokształcącym 
w Kórniku Wiosennym Turnieju Siatkówki. 
Nie ważny był wiek, gdyż zdrowie, ruch 
jest potrzebny wszystkim. Wspólnie grały 
kobiety od 16 roku życia do .... ponad 70 lat. 
Panowie wyobraźcie sobie, że są w naszym 
środowisku Panie w różnym wieku, które 
dbają o swoje dobre samopoczucie.

W ciągu całego roku uczestniczą sy-
stematycznie w różnych formach ruchu 
np. pilates, aerobik, grają w siatkówkę, 
uprawiają biegi rekreacyjne.

Dla młodszych dziewcząt turniej siat-
kówki był doskonałym przykładem, by w 
starszym wieku nie zapominać o sportowym 
ruchu. Panie wracały z niespodziankam
i,upominkami, które ufundowali kórniccy 
sponsorzy ( także Panowie): Hurtownia 
Kosmetyków p p Powąsków, Kwiaciarnia 
„ Stokrotka”, Sklep „Russel” i p. Zbigniew 
Michalkiewicz - stoisko na targowisku, za 
co bardzo dziękują.

W tym roku zespoły przyjmowały nazwy 

związane z imionami Pań.
Zwyciężyły „ Wychowanki Anki”: Beata 

Górna, Anetta Szarzyńska, Barbara Jań-
czyk, Dorota Frąckowiak. Drugie miejsce 
wywalczyła „Drużyna Wandziuchny”: Wan-
da Pawlak, Iwona Rauk, Lucyna Kochanka, 
Anna Rauk. Najmłodszy zespół „Magda-
lenki” w składzie: Justyna Płóciniak, Ewa 
Pankowska, Diana Zaporowska, Dominika 
Niemir zajął trzecie miejsce.

Panie „Waleczne Anielki”: Aniela Lis, 
Alicja Piekuta, Zofia Kozłowska, Elżbieta 
Szubert, Maria Sobocińska były czwarte, 
zespół „Angel”: Marta Pucek, Marta Kara-
siak, Angelika Kalisz, Anna Żelazek  piąte 
a „  Maliny” : Ewa Stachowiak, Ewelina 
Walkowiak, Joanna Malińska, Joanna Wal-
kowiak, Olga Żelazek zajęły miejsce szóste. 
Za rok kolejny turniej.

KOSZyKARZe GRAlI  
w MOSINIe

Mistrzowie gminy reprezentacja chłop-
ców z Gimnazjum w Kórniku grała w Półfi-
nałach Mistrzostw Powiatu w koszykówce. 
Niestety przegrali zdecydowanie z gimna-
zjalistami z Mosiny 62:35 i ostatecznie zajęli 
w powiecie miejsce od 5-8.

wIelKI fINAł AeRObIKU 
w AReNIe

Taniec, muzyka i gimnastyka królowały 
w hali „Arena” w Poznaniu, gdzie 19 marca 
2007 odbywały się Mistrzostwa Wielko-
polski w Aerobiku Grupowym. Około 700 
uczennic z ponad 60 szkół podstawowych, 
gimnazjów i ponadgimnazjalnych walczyło o 
mistrzostwo województwa a wśród nich dwie 
szkoły z naszej gminy. Dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej w Kórniku: Maria Taciak, Olga 
Schumacher, Dominika Mulak, Marianna Frą-
ckowiak, Urszula biernacka, Marta Przybył, 
Dorota Szefner, Patrycja Gabska, Małgorzata 
Król, Sonia Dolska zajęły 12 miejsce. Zespół 
prowadzony przez p. Katarzynę Pucek wy-
walczył 29 punktów do współzawodnictwa 
sportowego w województwie.

Drugi nasz zespół z Szkoły Podsta-
wowej w Szczodrzykowie pod kierunkiem 
p. Barbary Jańczyk zajął 14 miejsce ( 27 
pkt ). W zespole tańczyły: Justyna Sznu-
ra, Joanna Wojtuś, Paulina Starzak Iga 
Rochaczewska, Joanna Rakoniewska, 
Aleksandra Przybylska, Aneta Stróżyńska, 
Aleksandra Zawal, Luiza Bejma, , Marta 
Abraszkiewicz,

Udział naszych szkół należy uznać za 
udany i nadal liczymy się w województwie w 
tej dyscyplinie. Innym akcentem występów 
w Arenie był udział p. Iwony Rauk ( LO Kór-
nik ) we wszystkich komisjach sędziowskich 
oraz w dwóch absolwentki z kórnickiego 
liceum p. Anny Bylińskiej z Zaniemyśla. 
Całość imprezy prowadził także kórniczanin 
p. Jerzy Cepka.

Gratulujemy docenienia fachowości 
naszych przedstawicieli przez władze wo-
jewódzkie SZS.

Występy zespołów obserwowali także 
uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego 
w Kórniku. Obserwując imprezę mieli m. 
in. za zadanie wytypować zgodnie z regula-
minem 6 najlepszych zespołów w kategorii 
szkół podstawowych. Najbliżej prawidłowej 
kolejności była Anna Waligóra przed Martą 
Pucek i Magdaleną Słomą oraz Marta 
Karasiak i Klaudia Kubiak. Otrzymały od  
opiekunki wycieczki drobne upominki  oraz 
.... dodatkowe oceny z wf. ARA

INTeGRACJA  
w ZIelONeJ GóRZe

Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne 
“START” z Zielonej Góry w ramachprzygo-
towań do rozgrywek o Mistrzostwo Polski w 
Piłce Siatkowej Drużyn Niepełnosprawnych 
w ośrodku Przygotowań Olimpijskich w 
Drzonkowie zorganizowało Turniej Inte-
gracyjny w Piłce Siatkowej. Do udziału w 
tym Turnieju zostały zaproszone zespoły 
UKS Szprotawa, Juniorzy “Gwardii” Zielona 
Góra oraz drużyna z naszej ligi siatkówki “ 
Amatorzy” Borówiec.

Amatorzy korzystając z zaproszenia 
zaprosili do współudziału w rozgrywkach 
przedstawicieli innych drużyn z Kórnickiej 
Ligii tj. „Atopiku” oraz “Kórniczan”. Turniej 
rozgrywany był systemem pucharowym 

do dwóch wygranych setów a trzeci dla 
przyjemności. W pierwszym meczu START 
pokonał UKS Szprotawa 2:1, “ Amatorzy i 
Przyjaciele” rozgromili Juniorów Gwardii 
3:0. W meczu o trzecie miejsce Juniorzy 
Gwardii pokonali UKS Szprotawa 3:0. W 
meczu finałowym “Amatorzy” po zaciętej 
walce ulegli STARTOWI 2:0.

Po zakończonym turnieju bardzo duże 
zdziwienie wśród zawodowych trenerów 
pozostałych drużyn wzbudził fakt, że w 
niedużej gminie Kórnik jest aż 14 drużyn 
siatkarskich. Pani Prezes  ZSR START 
Danuta Tarnawska zaprosiła drużynę 
Amatorów Borowiec do wzięcia udziału w 
kolejnym turnieju, który planuje zorganizo-
wać we wrześniu br. Zawodnicy STARTU 
wspominając pobyt w Radzewie życzyli 
wszystkim siatkarzom KLSA sukcesów 
sportowych. Paweł Krawczyk

wIOSNA
wSPólNOTy  

bUReGO MISIA 
Członkowie wspólnoty Bure-

go Misia przybyli do Kamionek w 
sobotę 17 marca, aby pożegnać 
nie lubianą zimę i powitać ocze-
kiwaną wiosnę. 

Na spotkanie przybyło ponad 
80 osób. Wśród nich obecne były 
„Bure Misie” (dzieci niepełno-
sprawne) i ich rodzice oraz „Bure 
Niedźwiedzie” (opiekujący się nimi 
wolontariusze z poznańskich grup 
II i III).

W sali OSP  w Kamionkach 
wszyscy zostali poczęstowani 
herbatą, kawą, ciasteczkami. Bure 
Niedźwiedzie były ubrane w wio-
senne stroje. 

Bure Misie podzielone na dwie 
grupy wykonały dwie marzanny oraz wio-
senne wianki. 

Zebrani udali się z tymi dwiema kukłami 

symbolizującymi zimę nad rzekę Koplę, 
aby pożegnać zimę i wypędzić deszcz. 
Śpiewali przy tym specjalnie ułożoną na 
tą okazję piosenkę. Gdy witali wiosnę na 
zachmurzonym niebie pojawiło się słońce. 
Z zadowoleniem utopili marzanny. 

Po powrocie do świetlicy odbył się 

pokaz mody w stylu wiosennym. Brawami 
powitano jury, a do rywalizacji przystąpili: 
Arek, Tomek, Madzia, Krystian, Iza, Ania, 

Ela, Marek. Przed jury stanęły też „Bure 
Niedźwiedzie” – Monika (kuchmistrzyni) 
oraz Justyna. 

Po naradzie jury ogłosiło, że Miss 
Wiosny została Ela, a Misterem Wiosny 
– Marek. 

Kolejnym punktem programu był turniej 
„Śpiewające fortepiany”. 

Jednym słowem Bure Misie 
podczas swojego kolejnego pobytu 
w Kamionkach wspaniale bawiły 
się. 

Tradycyjnie już inicjatorką spot-
kania była Justyna Walkowiak 
będąca „Burym Niedźwiedziem”. 
Podkreśliła, że impreza została 
przygotowana przez Bure Niedź-
wiedzie przy pomocy Rady So-
łeckiej i OSP z Kamionek. „Bure 
Misie” wspiera także Henryk Pia-
secki. Pan Henryk obierał ziemniaki 
na obiad, ustawiał stoły, no i bawił 
się wspólnie z zaprzyjaźnionymi 
Burymi Misiami. 

Sołtys Małgorzata Walkowiak 
informuje, że po raz kolejny udzielił wspar-
cia Adam Bąkowski z Kamionek, przekazu-
jąc żywność. Robert Wrzesiński

INTeGRUJĄ SIĘ  
Z NIePełNOSPRAwNyMI 

20 marca bnińskie przedszkolaki 
obchodziły dzień Niepełnosprawnych. 
Udowodniły, że nie boją się kontaktu z 
niepełnosprawnymi dziećmi i chętnie 
zapraszają je do wspólnej zabawy, której 
w tym dniu nie brakowało. 

Pomysł, aby w przedszkolu dzieci 
niepełnosprawne wspólnie bawiły się ze 
zdrowymi narodził w listopadzie ubiegłego 
roku. Wtedy po raz pierwszy dzieci niepeł-
nosprawne odwiedziły bnińskie przedszko-
le. Początkowo uczęszczały jedynie na 
zajęcia indywidualne, na których wnikliwie 
obserwowano ich zachowanie i reakcje. Do-
piero później, stopniowo przyzwyczajano je 
do obcowania w grupie i wspólnej zabawy. 
W miarę regularnie Przedszkole „Cztery 
Pory Roku” odwiedzają: Filip, Piotruś i Pa-
weł. U chłopców tych stwierdzono lekkie i 
umiarkowane upośledzenie. Wychowawcy 
zgodnie stwierdzają, że kontakt chłopców 
ze zdrowymi dziećmi ma na nich bardzo 

pozytywny wpływ. Przede wszystkim są 
bardziej weseli, częściej się uśmiechają i 
biorą udział w różnych zabawach. 

W Dniu Niepełnosprawnych sześciolatki 
zaprosiły do wspólnej zabawy Piotrusia. 
Chłopiec początkowo nieufny i trochę 
przestraszony tak licznym towarzystwem, 
z każdą kolejną minutą coraz bardziej 
oswajał się z nową sytuacją. Wspólna 
zabawa w lokomotywę i „Ojca Wirgiliusza” 
rozweseliły Piotrusia, a na jego twarzy 
zagościł uśmiech. 

Tego dnia wychowawcy przeprowadzali 
z przedszkolakami pogadanki związane z 
obchodzonym świętem. W grupie sześcio-
latków dzieci bez wielkiego trudu potrafiły 
określić co to znaczy, że ktoś jest niepełno-
sprawny. Wiedziały także, że z czyjejś nie-
pełnosprawności nie wolno się wyśmiewać. 
Bez zastanowienia wymieniały jak można 
pomóc takim osobom w zwykłych codzien-
nych czynnościach i sprawach. 

Szkoda tylko, że ci znacznie starsi od 
przedszkolaków nie zawsze chcą i potrafią 
pomóc tym, którzy bardzo często bez na-
szej pomocy nie są wstanie normalnie żyć 
i funkcjonować. Barbara Morasz

Co To ZNACZY BYĆ NiEPEŁNo-
SpRAWNYM?

Takie pytanie zadaliśmy dzieciom  
z grupy sześciolatków z bnińskiego 
Przedszkola „Cztery Pory Roku”. Poniżej 
kilka ich odpowiedzi.

KINGA - Być niepełnosprawnym to 
znaczy, że na przykład nie można cho-
dzić, bo nie ma się nóg.

ADAM - Niepełnosprawnym można 
być już od urodzenia. Taka osoba zdarza 
się, że nie widzi albo nie słyszy.

jUlIA - Niepełnosprawnym może 
być też ktoś, kto kiedyś był zdrowy, ale 
potem miał wypadek i teraz nie może 
ruszyć się z łóżka.

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
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SzeReGOWCe W ROKIeTNICY

Na obszarze 5 hektarów w podpo-
znańskiej Rokietnicy powstanie osiedle 
pod nazwą „kalinowe”. inwestorem jest 
znana już na poznańskim rynku firma 
Kalbud Deweloper. 

Osiedle „Kalinowe” ma  zostać zrealizo-
wane nakładem ponad 80 milionów złotych, 
co stawia je wśród największych inwestycji 
mieszkaniowych na terenie powiatu po-
znańskiego. Położone będzie na obszarze 
5 hektarów malowniczego terenu, a do-
datkowym udogodnieniem dla przyszłych 
mieszkańców będzie bliskość planowanej 

obwodnicy Poznania – tzw. IV rama.  
Budowa osiedla zostanie podzielona 

na 2 etapy. Pierwszy rozpocznie się już 
na przełomie maja i czerwca, a zakoń-
czy w grudniu bieżącego roku. Obejmie 
on budowę 120 mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych oraz 15 szeregowców. 
Interesujące architektonicznie mieszkania 
będą miały powierzchnię od 53 do 66 m 
kw, a  szeregowce – od 130 do 146 m kw. 
wraz z powierzchnią garażu. Jak informuje 
reprezentujący dewelopera Radosław Stan-
kiewicz z Agencji Image Public Relations 

w sprzedaży zostało już tylko kilka miesz-
kań i szeregowców. Deweloper zapewnia 
również, że budowa pierwszego etapu 
zostanie zakończona w taki sposób, żeby 
jego mieszkańcy nie odczuwali dyskom-
fortu związanego z pracami przy budowie 
kolejnych  etapów.

Inwestor zadba również o elementy 

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

Kalbud Deweloper chce oferować 
mieszkania w cenie od 3000 złotych za m 
kw netto, co zważywszy na obecne ceny 
nieruchomości, stanowi bardzo interesu-
jącą ofertę. Deweloper podpisał umowę 
z Nordea Bank i przy pomocy tego banku 

oferuje bezpieczny system finansowania in-
westycji, oparty na rachunku powierniczym. 
Klient wpłaca kolejne transze pieniędzy 
nie na konto dewelopera, ale banku. Ten 
z kolei po kontroli stanu zaawansowania 
prac, przelewa dopiero pieniądze na konto  
dewelopera. IWK

Szczegóły: www.kalbud.com.pl

AGROBeX NA peRYFeRIACh

Luboń cieszy się sporą popularnoś-
cią wśród inwestorów mieszkaniowych. 
Bliskość Poznania, dogodny dojazd oraz 
bogata infrastruktura powoduje, że stale 
przybywa tam nowych mieszkań. do gro-

na deweloperów dołączył  Agrobex, który 
realizuje w Luboniu kompleks dwupiętro-
wych budynków wielorodzinnych.

 
Inwestycja Agrobexu powstaje przy 

ulicy Hibnera. Składać się będzie z 24 
mieszkań (jedno i dwu - pokojowych)o 
powierzchni od 34 do 53 m. kw. Lokale 
zostaną zrealizowane w technologii tra-
dycyjnej. Cena wynosi od 149,777,50 do 
248.037,50 złotych brutto. Jak informuje 
deweloper w sprzedaży zostały już tylko 
ostatnie mieszkania. 

Inwestor zadba również o garaże, 
miejsca postojowe przed budynkiem oraz 
małą architekturę. Niewątpliwym atutem 
tej inwestycji jest bardzo dobre połączenie 
z centrum Poznania oraz łatwy wyjazd 

w kierunku Warszawy i Berlina. W pobliżu 
znajduje się szkoła oraz centra handlowe: 
Pajo, Auchan , Lidl , Plus.

Planowany termin zakończenia inwe-
stycji przewidziany jest na 30 czerwca 
2008 roku.  Przyszli właściciele podpi-
sują umowy przedwstępne i dokonują 
wpłaty w wysokości 20% wartości lokalu.  

Pozostała kwota jest spłacana jest co mie-
siąc, aż do dnia odbioru mieszkania.

Szczegółowe informację można uzyskać 
na stronie: http://www.agrobex.com.pl.  

IWK
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T KSS KOTwICA KóRNIK

TeRMINARZ ROZGRyweK  
- wIOSNA 2007

24 marzec 2007 r. 
- sobota godz.15:00

kotwica kórnik - Polonia Środa wlkp.

1 kwiecień 2007 r.  
- niedziela godz. 11:00

Polonia Poznań - kotwica kórnik

7 kwiecień 2007 r.  
- sobota godz. 16:00

kotwica kórnik - Błękitni owińska

14 kwiecień 2007 r.  
- sobota godz. 16:00

warta Śrem - kotwica kórnik

21 kwiecień 2007 r.  
- sobota godz. 16:00

kotwica kórnik - wełna Rogoźno

28 kwiecień 2007 r. 
- sobota godz. 16:00

Grom-Ciepłownik Plewiska - kotwica 
Kórnik

5 maj 2007 r. 
- sobota godz. 16:00

Kotwica Kórnik - TpS Winogrady 
Poznań

12 maj 2007 r.  
- sobota godz. 16:00

Unia Swarzędz - kotwica kórnik

19 maj 2007 r.  
- sobota godz. 16:00

kotwica kórnik - 1922 Lechia kostrzyn

26 maj 2007 r.  
- sobota godz. 16:00

Kotwica Kórnik - Vitcovia Witkowo

3 czerwiec 2007 r.  
- niedziela godz. 15:00

kłos Zaniemyśl - kotwica kórnik

9 czerwiec 2007 r. 
- sobota godz. 16:00

kotwica kórnik - kS Łopuchowo

17 czerwiec 2007 r. 
- niedziela godz. 16:00

piast Kobylnica - Kotwica Kórnik

Zapraszamy na mecze w Kórniku  
i na wyjazdach!

KALBUD oferuje w Rokietnicy szeregowce o powierzchni od 130 do 146 m kw. 

Agrobex Luboń

KALINOWE - szeregowce

MłODZI  
ADePCI POŻARNICTwA  

w OGólNOPOlSK1M  
TURNIeJU w1eDZy  

POŻARNICZeJ
W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej (OTWP) uczestniczy młodzież  
w trzech grupach wiekowych;

* I grupa - uczniowie szkól podstawo-
wych

* II grupa— uczniowie szkól gimna-
zjalnych

* III grupa — uczniowie szkól ponad-
gimnazjalnych

Na poszczególnych szczeblach elimi-
nacji – obowiązuje przeprowadzenie elimi-
nacji pisemnych i ustnych. Za najlepszego 
zawodnika w danej grupie wiekowej uważa 
się tego, który uzyskał największą łączną 
liczbę punktów za odpowiedzi ustne.

Taki właśnie turniej eliminacji powiato-
wej odbył się dnia l0-03-2007r. na terenie 
jednostki OSP Suchy Las.

Również w tym Turnieju uczestniczyli 
młodzi strażacy z naszej gminy. Byli to 
przedsatwaiciele OSP Czmoń, OSP Kórnik 
i OSP Szczytniki.

WYNIKI OTWp:
Szkoły Podstawowe

I miejsce Marta Abraszkiewicz – MDP 
przy OSP Szczytniki

II micjsce - Kamil Kołodziejczak- Mo-
sina

III miejsce- Sebastian Styperek - Suchy 
Las

IV miejsce Iga Sochaczewska – MDP 
przy OSP Szczytniki

Szkoły Gimnazjalne
I miejsce - Mateusz Łuczyk - Buk.
II miejsce - Sebastian Żak - Suchy Las
III miejsce — Mateusz Zawieja — Su-

chy Las
IV miejsce Anita Rozmiarek – MDP przy 

OSP Czmoń

Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce - Agnieszka Ancuta - Suchy 

Las.
II miejsce— Konrad Szymkiewicz— Po-

znań.
III miejsce - Rafał Ratajczak - Buk.
IV miejsce Przemysław Walaszczyk 

– MDP przy OSP Kórnik

Marta Abraszkiewicz będzie reprezen-
tować powiat poznański na eliminacjach 
wojewódzkich OTWP.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarni-
czej „ Młodzież zapobiega pożarom” ma 
na celu popularyzację przepisów i kształ-
cenia umiejętności w zakresie ochrony 
ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. W szczególności służy 
popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów przeciwpożarowych, 
zasad postępowania na wypadek pożaru, 
praktycznych umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy 
na temat techniki pożarowej, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej oraz historii i 
tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem OTWP jest Zarząd 
Główny Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP prz współpracy:

• Komendy Głównej, Komend Woje-
wódzkich, Powiatowych i Miejskich

Państwowych Straży Pożarnych.
• Zarządów Oddziałów Związku OSP RP.
• Ministerstwa Edukacji Narodowej  

i Sportu.
• Kwatery Głównej Związku Harcerstwa 

Polskiego i innych organizacji
młodzieżowych, społecznych oraz 

fundacji.

zAKReSV TeMATYCzNl TURNIejU:
• Tradycja i historia straży pożarnych
• Umiejętności i przepisy z zakresu 

ochrony ludności, ekologii i ratownictwa
• Organizacja i zadania ochrony prze-

ciwpożarowej
• Organizacja i zadania OSP oraz ich 

Związku
• Przyczyny oraz okoliczności powsta-

wania i rozprzestrzeniania się pożarów
• Organizacja i prowadzenie akcji ra-

towniczej
• Sprzęt ratowniczo-gaśniczy
• Instalacje i urządzenia przeciwpoża-

rowe
• Zasady ewakuacji ludzi i mienia z 

pomieszczeń na wypadek pożaru
• Zasady udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej
• Zabezpieczenie przeciwpożarowe: 

budynków, lasów. zbiorów, transportu i
składowanie palnych płodów rolnych, 

substancji niebezpiecznych.

PS.
Wszystkich zainteresowanych w wieku: 

12-15 lat oraz 16-18 lat zapraszamy dnia: 
24-03-2007 do Domu Strażaka OSP Kór-
nik na nasze spotkanie – przyjdź a z nami 
przeżyjesz wspaniałe przygody. Przyjdź  
a nie pożałujesz !!!

Zapraszamy dzieci i młodzież z Kórnika 
i Bnina. Opisała Ewa Sieroń

Agrobex Luboń

Drużyny siatkarskie, które chcą wziąć udział w Kórnickich Spotkaniach z „Białą 
Damą” w Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Kórniku prosi się o zgłoszenie w OSiR Kórnik do dnia 15.04.2007 r.

Drużyny, które chcą wystartować w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej do lat 15  
i w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej do lat 18 prosi się o zgłoszenie w OSiR Kórnik do 
dnia 25.04.2007 r.

Tel. 0618170183, Fax. 0618170183, e-mail: osirkornik@poczta.onet.pl
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	 	 	TELEFONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 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 4/2007:  
„NA WIELKIE SKAŁY PIORUNY BIJĄ”.  

Nagrodę książkową otrzyma p. kinga wrzesińska z Dziećmierowa.  
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą. 

Następny numer kórniczanina ukaże się
6-go kwietnia 2007 r.  

materiały prosimy dostarczać do 30-go marca 2007 r.
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poziomo: 1) Kórnickie Przedsiębiorstwo 
Autobusowe, 6) miejska kolej podziemna, 
7) tak teraz się mówi na kabriolet, 8) groźny 
car, 9) zespół urządzeń służących do nada-
wania przez telewizję obrazów filmowych, 
12) masakra, 14) wielka rzeka w Chinach, 
Indiach i Pakistanie, 15) ubranie trenin-
gowe, 17) płaszczyzna w stodole, gdzie 
się młóci zboże, 20) narząd słuchu, 21) 
przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej 
w Radzie Miejskiej w Kórniku, 22) leży na 
podłodze, 23) w boksie: decydujący cios, 
po którym przeciwnik co najmniej przez 10 
sekund jest niezdolny do walki.

pionowo: 1) Łukasz, kolarz UKS „Je-
dynka-Limaro” Kórnik, 2) np. komoda, 3) 
tyrania, 4) prowadzi gospodarstwo rolne w 
Czmońcu, jest kolekcjonerem ponad 100 
różnych zabytkowych maszyn, głównie 
rolniczych, 5) wiceburmistrz Gminy Kór-
nik, 10) ogół biskupów danego kraju, 11) 
graniczą z Pakistanem, 13) Dąbrówka, 
zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Taekwondo” w Kórniku, 16) zerwanie 
stosunków z państwem lub osobą w celu 
wywarcia nacisku lub wyrażenia protestu, 
18) narząd oddechowy człowieka, 19) 
czarna w kominie.

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




