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Pogodnych
Świąt Wielkanocnych
spędzonych w rodzinnym
gronie,
zdrowia i pogody ducha
wszystkim mieszkańcom
Gminy Kórnik
życzą
Irena Kaczmarek

Przewodnicząca Rady Miejsciej
oraz

Jerzy Lechnerowski

Fot. ŁG - Wystawa stroików świątecznych KGW w Bninie

Burmistrz Gminy Kórnik

Do wszystkich dobrych,
wielkanocnych życzeń
dołącza się
Redakcja Kórniczanina

Kórniccy laureaci
„Złotej Żabki”

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

TARTAK W BNINIE OFERUJE
WIĘŹBE DACHOWĄ I DREWNO KONSTRUKCYJNE
PODŁOGI I PARKIETY
DREWNO OPAŁOWE
PROMOCJA! Drewno opałowe 40 zł wózek (3m3)!!!
• KOMPLEKSOWA USŁUGA MONTAZU I DORADZTWA
• PRZECIERAMY,IMPREGNUJEMY I SUSZYMY DREWNO
Bnin, ul. Jeziorna 17,
tel. (061) 898 02 89, fax (061) 898-02 06
e-mail: biuro@mcs.az.pl

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

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

Wesołych Świąt Wielkanocnych
426/
401/
483/
482/
481/
445/

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

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

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

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

AUTO DO WYNAJĘCIA NA ŚLUBY
I INNE UROCZYSTOŚCI

TEL KOM 509 574 574

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

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

W dniu 24 marca br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski wziął udział w ceremonii
ogłoszenia wyników i rozdania nagród
w kolejnej edycji Konkursu dla Uczniów
Szkół Podstawowych „Złota Żabka” oraz dla
Uczniów Gimnazjów „Złota Żaba”. Konkurs
organizowany jest od 15 lat przez Fundację
Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu.
W tym roku udział w konkursie wzięło ok. 15
tys. uczniów. Z Kórnika mieliśmy dwoje laureatów, którymi zostali: Olga Półchłopek (8
miejsce w dziedzinie język polski i literatura
oraz 9 miejsce w dziedzinie matematyka)
i Stanisław Pietrowski (6 miejsce w dziedzinie matematyka). Laureaci są uczniami
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku. Szkoła
Podstawowa nr 1 zwyciężyła w łącznej
punktacji wszystkich kilkudziesięciu szkół
biorących udział w Konkursie
Aglomeracja Poznańska – spotkanie
w Starostwie Powiatowym
27 marca w Starostwie Powiatu Poznańskiego odbyło się spotkanie wójtów
i burmistrzów gmin naszego powiatu, którego tematem było stworzenie „Aglomeracji
Poznańskiej”. Instytucja ta ma być potencjalną płaszczyzną współpracy wszystkich
gmin powiatu z miastem Poznaniem
w dziedzinach komunikacji, ochrony środowiska, edukacji itp. Szerzej o tym pomyśle
w dalszej części Kórniczanina.

zawodowe.
Pani kierownik podkreśliła dobrą współpracę z placówkami oświatowymi miasta i
gminy Kórnik.
Zwróciła tez uwagę na rosnące zapotrzebowanie na różnego typu usługi psychologiczne i pedagogiczne, związane m.in.
Siedliska Natura 2000
Motel Marzymięta gościł grupę roboczą
Warsztatów Siedliskowych w ramach projektu „Transition Facility 2004”. Działania
grupy mają na celu opracowanie planów
renaturalizacji siedlisk przyrodniczych
i siedlisk gatunkowych na obszarze „Natura
2000”.
Przypomnijmy, że włączony do sieci
chronionej obszar pod nazwą „Rogalińska
Dolina Warty” w większości położony jest

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

ze wzrostem liczby mieszkańców naszej
gminy. Pani Elżbieta Konieczna zachęcała
do zapoznania się ze stroną Internetową
poradni - www.pppmosina.pl .
Przypominamy, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia, II piętro. Sekretariat
czynny: poniedziałek, środa, piątek od 8.3012.30; wtorek, czwartek od 12.00-16.00,
tel. 061 - 8 170 907 (ppp)
na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (12 760,0 ha) z rezerwatami
przyrody: Krajkowo (160,46 ha) i Goździk
Siny w Grzybnie (3,54 ha) i zawiera także
część terenów nadwarciańskich w Gminie
Kórnik.
Na spotkaniu roboczym 28 marca
w Marzymięcie gościł burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz kierownik Referatu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Antoni
Kalisz. Współorganizatorem spotkania
był sołtys Czmońca Zbigniew Tomaszewski.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski
Burmistrz Kórnika uczestniczył w sprawozdawczo-wyborczym Zjeździe Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski, który odbył się 29
marca w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Na stanowisko prezesa
ponownie wybrano burmistrza Pniew Michała Chojarę.
Spotkanie w poradni
W dniu 27 marca br. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Filia Kórnik odbyło
się spotkanie wicestarosty Tomasz Łubińskiego, burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, dyrektora PPP w Mosinie Elżbiety
Koniecznej z pracownikami kórnickiej Filii.
Po obejrzeniu pomieszczeń poradni, wyremontowanych i doposażonych ze środków
finansowych starostwa i gminy, kierownik
filii Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska
omówiła zasady funkcjonowania placówki,
w tym nowe kierunki działania i rozwoju,
współpracę ze szkołami i społecznością
lokalną. W chwili obecnej wprowadzane
są zmiany w diagnozowaniu dysleksji
rozwojowej, organizowane jest spotkanie
dla rodziców dzieci z nadpobudliwością
psychoruchową ( w dn. 12.04.2007 r. w
Sali Sesyjnej Ratusza w Bninie), pracownicy stale doskonalą swoje kompetencje
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Grupa robocza Natura 2000

Przewodnicy PTTK w Kórniku
W sobotę 31 marca naszą gminę odwiedziła grupa ponad 40 przewodników
PTTK zrzeszonych w Kole Przewodników
PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim Towarzystwa. Wizyta
miała na celu między innymi wzbogacenie

wiedzy na temat naszego miasta. Na
prośbę gości, w siedzibie Rady Miejskiej
w bnińskim ratuszu odbyło się spotkanie
z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim,
który opowiedział o współczesnych realiach miasta i gminy, o planach rozwoju
gminy, a także odpowiedział na szereg
pytań z sali.
Opr. ŁG

Wizyta członków Koła Przewodników PTTK



Marcowa sesja Rady Miejskiej w Kórniku odbyła się tradycyjnie w ostatnią
środę miesiąca i jak zwykle w sali kórnickiej „Strażnicy” OSP. Radni stawili się w
pełnym, piętnastoosobowym składzie.
Jednym z głównych zagadnień, jakie
miało być podczas obrad omawiane były
ceny biletów komunikacji miejskiej.
Jednak już na początku dyskusji na te
temat w komisjach RM zaistniała konieczność przełożenia sprawy przynajmniej do
kolejnej sesji.
Powodem opóźnienia stała się informacja, jaką spółka KOMBUS otrzymała od
Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim. Nasz przewoźnik otrzymuje
z tej instytucji dofinansowanie do biletów
ulgowych szkolnych imiennych. Jak się
okazało Urząd Marszałkowski zakwestionował wielkość 50 procentowej ulgi, jaką
stosuje KOMBUS. Według urzędników z
Departamentu Transportu ulga ta powinna
wynosić ... 49%.
Groźba utraty całego dofinansowania z
powodu 1 procenta zmusiła przedstawicieli
KOMBUSu do wnioskowania o zwłokę w
zmianach cennika do czasu wyjaśnienia
sprawy. Być może uchwalenie nowych cen
biletów poprzedzą zmiany w przepisach
przyznawania ulg (oba zagadnienia są w
kompetencjach Rady Miejskiej).
Z programu obrad marcowej sesji
wykreślono także punkt dotyczący sprzedaży nieruchomości w Robakowie. Radni
większością głosów uznali, że należy uzyskać od urbanistów informacje na temat
potencjalnego wykorzystania tych terenów
lub ich wartości w przyszłości, by pochopna decyzja nie pozbawiła gminy cennych
terenów lub możliwych zysków.
Z powodu formalnych uwag do „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2010”, punkt związany z
tym zagadnieniem również przeniesiono na
kolejną sesję.
Przyjęto natomiast uchwałę w sprawie
warunków i trybu przyznawania, wstrzymy-

wania i pozbawiania stypendiów sportowych za wyniki w sporcie kwalifikowanym.
Dotyczy to zawodników osiągających
wysokie wyniki
w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym, posiadających licencję zawodnika uprawniającą
do uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym. Kryteria przyznawane stypendiów są dość wysokie (np. mogą się o nie
starać młodzi uczestnicy Mistrzostw Świata
lub Europy, zawodnicy plasujący się na
miejscach 1-6 w Mistrzostwach Polski, lub
międzywojewódzcy medaliści Mistrzostw
Młodzików). Wnioski o stypendium należy
składać do 15 grudnia każdego roku w
Referacie Oświaty UM w Kórniku, gdzie
również można dowiedzieć się o szczegółowych kryteriach ich rozpatrywania.
Nadano nazwy dwóm ulicom:
- nowa ulica w Biernatkach nazywać się
będzie Wiatrakowa – ma swój początek od
ulicy Laskowej i biegnie do ulicy Dębieckiej,
a jej podstawę stanowi droga oznaczona
działkami nr 122 i 118.
- nowa ulica w Skrzynkach nazywać się
będzie Palmowa – ma swój początek od
ulicy Kwiatowej i biegnie do działki oznaczonej nr 49/8, a jej podstawę stanowi droga
oznaczona działkami nr 49/5 i 49/10
Trzy przyjęte uchwały dotyczyły zagospodarowania przestrzennego.
Dokonano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kórnik, w części
dotyczącej działki nr ewid. 6/12 w miejscowości Żerniki( w uzasadnieniu czytamy:
„Wprowadzona zmiana studium, polegająca
na zmianie kierunku zagospodarowania
przestrzennego z gruntów rolnych na tereny
przeznaczone do zainwestowania o funkcji
usługowej i działalności gospodarczej,
pozwoli na racjonalne zagospodarowanie
terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej drogi ekspresowej
S11, przy węźle <Żerniki>”)
Przystąpiono do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kamionkach
(w uzasadnieniu czytamy: „Celem zmiany

planu jest umożliwienie realizacji usług
osiedlowych stanowiących funkcję uzupełniającą dla zabudowy mieszkaniowej
oraz ujawnienie zrealizowanej osiedlowej
stacji transformatorowej. Zabudowa usługowa poprawi jakość przestrzeni, poprzez
wyznaczenie terenów ogólnodostępnych
i przyczyni się do poprawy jakości życia
mieszkańców”).
Przystąpiono do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kórnik obręb geodezyjny Czmoń.
Kolejna uchwała zmieniła budżet gminy. Dochody budżetu gminy zwiększono
z kwoty 39.964.185 zł o kwotę 980.585 zł
do kwoty 40.944.770 zł. Zwiększono także
wydatki budżetu gminy z kwoty 43.554.185
zł o kwotę 1.369.046 zł do kwoty 44.923.231
zł.
Dodatkowo wprowadzono do programu i
uchwalono uchwałę w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Kórnik i
Sekretarza Gminy Kórnik. Wymóg tego typu
wprowadziła nowa ustawa lustracyjna.
Gorącą dyskusję wzbudził temat stanu
dróg. Wiceburmistrz Hieronim Urbanek
odczytał statystyki dotyczące wydatków
na utrzymanie dróg gruntowych. W sumie
wydatkowano już w tym roku ponad 420 tys.
zł. Najwięcej przeznaczono na interwencyjne prace w Szczytnikach (91 tys.), mniej w
Borówcu (84,5 tys.), Kamionkach ( prawie
78 tys.), Robakowie (61 tys.), Biernatkach
(prawie 36 tys.), Błażejewie (24 tys.), Bninie
(10 tys.).
Część radnych wnioskowała o zwiększenie nakładów na drogi. Burmistrz poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na
równanie dróg w gminie. Najkorzystniejszą
ofertę złożyć miała firma zarejestrowana w
Pobiedziskach, z siedzibą w jednym z nowo
wyremontowanych budynków na ul. Wojska Polskiego w Kórniku. Jak się okazało
tydzień po sesji – mimo wygranego przetargu firma ta odmówiła podpisania umowy.
Drugą najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma dotychczas wykonująca to zadanie,
jednocześnie często krytykowana na komisjach, sesjach i w czasie spotkań wiejskich,
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za jakość dostarczanych usług. Kto będzie
równał drogi, które w całej gminie miały być
do maja, choć raz wyrównane? Na razie
pytanie to pozostaje bez odpowiedzi.
Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły także między innymi wzmożonego
ruchu samochodów ciężarowych na ul.
Celichowskiego, hałasu w związku z
niewłaściwym wykorzystaniem jednej z
działek w tej okolicy na cele przemysłowe.
Mówiono także o parkingu przy ratuszu.
Zastanawiano się jak zwiększyć ilość miejsc
parkingowych na Pl. Niepodległości.
Sesja trwała ponad 4 godziny.
Ostatnie spotkania Komisji Budżetu i
Finansów oraz Komisji Rewizyjnej, które
miały miejsce już po sesji dotyczyły przygotowywanego wniosku absolutoryjnego
za rok 2006r. Ciekawe informacje dotyczą
szans na odzyskanie większości zobowiązań, jakie wobec Gminy Kórnik miał
POZMEAT. Burmistrz poinformował, że
już około 2/3 zaległości zostało spłaconych
przez syndyka masy upadłościowej.
ŁG

Inwestycje
Jak informowaliśmy w poprzednim
numerze Kórniczanina rozstrzygnięto
przetarg na budowę sieci wodociągowej od
Orkowa w Gminie Śrem poprzez Czmoniec,
Trzykolne Młyny do Radzewa. To jeden z
wielu projektów inwestycyjnych zapisanych
w tegorocznym budżecie.
Rozstrzygnięto także przetarg na remont drugiego bloku przeznaczonego na
mieszkania komunalne w Dziećmierowie.
Jeżeli nie będzie odwołań w procedurze
przetargowej i innych przeszkód do końca
października powstanie 12 nowych lokali
i po formalnościach odbiorczych jeszcze
w tym roku zamieszkają w nich nowi najemcy.
Trwają przygotowania do remontu położonych obok bloków pomieszczeń gospodarczych, które mają być przekształcone na
mieszkania socjalne. Powstać ma 9 lokali.
Wykonano już projekt a obecnie oczekuje
się na pozwolenie na budowę. Po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń Urząd Miejski
planuje starać się o dofinansowanie 30%
kosztów z Banku Gospodarstwa Krajowego. Od uzyskania tej pomocy uzależnia się
termin wykonania prac.
Wykonuje się dokumentację na budowę
połączenia wodociągowego w Pierzchnie.
Odcinek 1600 m połączy wieś z ujęciem
wody w Trzebisławkach.
Przygotowywane są przetargi na chodniki w Konarskim, Kromolicach i Gądkach
(Akacjowa). Otwarcie ofert w przetargu na
oświetlenie ul. Wyspiańskiego w Kórniku
odbyło się 3 kwietnia.
Trwają prace projektowe na oświetlenia
i chodniki w wielu miejscach gminy, zgodnie
z planami budżetowymi na ten rok.
O inwestycjach planowanych w Bninie
mogą Państwo przeczytać w sprawozdaniu
przewodniczącej RM Ireny Kaczmarek.
Opr. ŁG
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Trzy pytania
do...
… JANA NOWAKA,
Z BIURA DORADZTWA ROLNEGO
W KÓRNIKU

(posiadanie samoistne), dzierżawca, użytkownik, zarządca lub mający inne prawo,
z którym łączy się określone władztwo
nad cudzą rzeczą (posiadanie zależne).
W przypadku, gdy działka rolna stanowi
przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego płatności przysługują
posiadaczowi zależnemu, czyli osobie, która w danym okresie faktycznie użytkowała
określoną ziemię.
W przypadku, gdy działka rolna jest
przedmiotem współposiadania, płatności
przysługują temu współposiadaczowi, na
którego pozostali wyrazili pisemną zgodę.
Taką zgodę należy dołączyć do wniosku o
przyznanie płatności.

WYWIAD

RADA MIEJSKA

Marcowa Sesja Rady Miejskiej

- No co rolnicy powinni zwrócić
szczególną uwagę przy wypełnianiu
wniosków?
- W jakim terminie i gdzie mogą
składać rolnicy wnioski o przyznanie
płatności bezpośrednich do gruntów
rolnych?
Wypełnione wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich rolnicy z terenu gminy
Kórnik mogą składać w Biurze Powiatowym
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przy ulicy Strzeszyńskiej 36 w
Poznaniu w okresie od 15 marca do 15
maja 2007 roku. Dopuszczalne jest złożenie
wniosku w ciągu 25 dni kalendarzowych po
tym terminie, czyli do dnia 9 czerwca 2007,
ale za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1% . Wszystkie złożone wnioski podlegają szczegółowej
weryfikacji i kontroli. Jeżeli zostaną wykryte
niezgodności między danymi podanymi we
wniosku, a stwierdzonymi w kontroli, na
wnioskodawcę nałożone będą określone
sankcje.
Każda z płatności za dany rok kalendarzowy może być przyznana tylko raz.
Kwoty przelewane będą na konta bankowe
w okresie od 1 grudnia 2007 do 30 czerwca
2008 roku.
- Kto jest uprawniony do uzyskania
tzw. dopłat unijnych?
Osobą uprawnioną do uzyskania płatności, jest rolnik, który posiada działki rolne o
łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha
wchodzące w skład gospodarstwa rolnego,
utrzymuje grunty rolne zgodnie z normami
(minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych zgodnie z normami określone
są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi),
posiada numer identyfikacyjny nadany
w trybie przepisów ustawy o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności oraz w
wyznaczonym terminie złoży wniosek o
przyznanie płatności do gruntów rolnych.
Do otrzymania płatności uprawniony
jest rolnik, który faktycznie użytkuje grunty
rolne.
Posiadacz działek rolnych to właściciel

W tym roku zmieniono zasady wypełniania wniosków, dlatego też rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich
powinni zapoznać się z instrukcją, która
wyjaśnia jak prawidłowo uzupełniać kolejne
rubryki i tabele.
Nowości wprowadzone w tym roku to:
dopłaty do grup upraw, w tym płatność
zwierzęca, możliwość zaznaczenia na
wniosku upraw cukrowych oraz łączenia
działek rolnych, na których są uprawy z tej
samej grupy upraw.
W przypadku grup upraw najważniejsze to:
■ grupa upraw JPO (jednolita płatność
obszarowa) – obejmuje rośliny, do których
przysługuje tylko owa jednolita płatność
m.in. warzywa, ziemniaki, buraki cukrowe,
trwałe łąki i pastwiska (jeżeli rolnik od 1
kwietnia 2005 roku do 31marca 2006 roku
nie był posiadaczem zwierząt (bydła, owiec,
kóz, koni) i w okresie referencyjnym nie był
posiadaczem trwałych łąk i pastwisk,
■ grupa upraw UPO (uzupełniająca
płatność obszarowa) – obejmuje rośliny,
do których przysługuje jednolita płatność
obszarowa i płatności uzupełniające m.in.
zboża, rośliny oleiste, strączkowe, okopowe
pastewne,
■ grupa upraw PZ (płatność zwierzęca)
– obejmuje rośliny, do których przysługuje
jednolita płatność obszarowa i płatność
uzupełniająca do roślin przeznaczonych na
paszę, uprawianych na trwałych użytkach
zielonych (trwałe łąki i pastwiska oraz trawy
na gruntach ornych), płatność zwierzęcą
może otrzymać rolnik, który od 1 kwietnia
2005 roku do 31 marca 2006 roku był
posiadaczem zwierząt (bydła, owiec, kóz,
koni) i w okresie referencyjnym był posiadaczem trwałych łąk, pastwisk lub traw na
gruntach ornych.
Szczegółowych informacji odnośnie
wypełniania wniosków udzielam w Biurze
Doradztwa Rolniczego, które znajduje się
w budynku Ośrodka Zdrowia w Kórniku, na
drugim piętrze, od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00 – 14.30 lub pod numerem telefonu (061) 8 170-658 lub 0 600-533-814.
Rozmawiała: Barbara Morasz



Irena
Kaczmarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ideal

PŁYTKI CERAMICZNE

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8
CZYNNE:

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

CZĘŚCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE
szeroka oferta OLEJÓW SILNIKOWYCH
niskie CENY
DOSTAWA GRATIS

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

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

TYNKI

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

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW DO MONTAŻU
ELEMENTÓW DREWNIANYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRZYUCZENIA - TARTAK BNIN tel. 061 898 04 56

Przyjmę ucznia
w zawodzie

blacharz
samochodowy

MASZYNOWE

tel. (61) 8171 127

Tel.

a

603 613 479

Firma brukarska
ułoży kostkę,
kamień.
Dobrze i szybko.

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA

tel. 609-713-811
668-546-555

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

tel. 061 8171 127

ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

USŁUGI W RAMACH KONTRAKTU
Z NFZ

sklep „Mat-Bud”
– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
Wod-Kan i C.O.
– art. elektryczne
Bnin, ul. Śremska 10A



Pierwsze miesiące pracy na stanowisku
Przewodniczącej Rady Miejskiej to przede
wszystkim sprawy organizacyjne Rady.
Jednak niezbędne są działania dotyczące
bieżących problemów społeczności. Najważniejsze były prace nad budżetem. Poza
pracą w komisjach statutowych rady działam
także w komisji do spraw linii wysokiego
napięcia.
W ostatnim czasie poza spotkaniami w
komisjach odbyłam kilka ważnych rozmów
dotyczących różnych zagadnień, ważnych
dla naszej społeczności.
Najbardziej cenne były spotkania z
mieszkańcami. Poznaję ich problemy, takie
jak brak mieszkań i ciężka sytuacja materialna. Nie wszystkim udaje się pomóc od razu,
ale staram się pomagać na ile tylko mogę.
Spotkałam się niedawno z panią Lucyną
Smolarkiewicz, reprezentującą rodziców
dzieci niepełnosprawnych. Razem z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej rozmawialiśmy nie tylko o dowozach dzieci do szkół,
ale także o innych sprawach dotyczących
osób niepełnosprawnych.

wnioski te przekazane zostaną burmistrzowi
Jerzemu Lechnerowskiemu z prośbą zorganizowania spotkania z pracownikami urzędu,
którzy wypracują ostateczną wersję polityki
informacyjnej naszej gminy.
Zbigniew Tomaszewski, sołtys Czmońca
poinformował mnie o planach organizacji
10lecia utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Było mi bardzo miło odwiedzić
SP nr 2 podczas zawodów na ergometrach
wioślarskich. Imprezę zorganizował UKS
„Dwójka Kórnik”, którego mam przyjemność
być wiceprezesem.
Chciałabym poinformować mieszkańców
mojego okręgu wyborczego o inwestycjach,
jakie planuje się w tym roku w Bninie.
I tak:
- na ul. Błażejewskiej kontynuowane będą
roboty remontowe i położony zostanie „dywanik bitumiczny” dla wyrównania nawierzchni
- powstanie ciąg dalszy chodnika na ul.
Lipowej
- przygotowywany będzie projekt chodnika
z oświetleniem od ul. Lipowej do przystanku
autobusowego przy świetlicy KGW przy
ul. Śremskiej
- zaprojektowany zostanie chodnik na
ul. Kasztelana Jarosta
- powstanie dokumentacja kanalizacji
deszczowej od ul. Śremskiej, przez ul. Witosa

Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
	ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35

nr 7/2007

Dzieci z bnińskiej podstawówki
z wiosennymi życzeniami dla przewodniczącej RM

Spotkałam się z prezesem spółki KPA
KOMBUS Piotrem Plewką. Rozmawialiśmy
na temat funkcjonowania komunikacji, o
rozkładzie jazdy, cenach biletów i możliwości
wprowadzenia ulgowych biletów miesięcznych
dla nauczycieli.
Moim gościem była także Bożena Kiełtyka
– kierownik OPSu. Rozmawiałyśmy o możliwości utworzenia świetlicy przy Bibliotece Publicznej filii w Bninie ( z siedzibą w bnińskim ratuszu). Spotkałam się także z Włodzimierzem
Matuszakiem, prezesem spółki WODKOM
oraz kierownikiem Referatu Eksploatacji Infrastruktury Technicznej UM Elżbietą Krakowską
w sprawie uporządkowania zieleni w rejonie
rynku w Bninie. Z wiceprzewodniczącym Michałem Steckim spotkaliśmy się dla omówienia
wniosków zgłoszonych przez uczestników
panelu dyskusyjnego na temat polityki informacyjnej i mediów. Po dokładnym rozpatrzeniu,

nr 7/2007

(fragment), ul. Krauthofera do ul. Czołowskiej
- planuje się przebudowę sieci wodociągowej na ul. Jeziornej, po wykonaniu której, ulica
ma być zmodernizowana
- przed SP nr 2 nastąpi wymiana płytek
chodnikowych na kostkę brukową, którą
przekazał nam GDDKiA, dzięki uprzejmości jej
byłego dyrektora Kazimierza Bałęcznego
- przygotowywany jest także projekt rozbudowy SP nr 2 – roboty remontowe (wymiana
okien) będą wykonane w tym roku w okresie
wakacji, natomiast dach ma być naprawiony
w czasie rozbudowy budynku
- w planach znajduje się także remont
ratusza w Bninie
Zapraszam na moje dyżury wszystkich
mieszkańców, którzy chcą przekazać mi swoje
sugestie dotyczące pracy Rady Miejskiej lub
problemów w moim okręgu wyborczym i całej
gminie. ■

RADA MIEJSKA

REKLAMY

Głos dla radnych
ADAM
LEWANDOWSKI
W Radzie Miejskiej działam ponad
4 miesiące a więc
czas na pierwsze
refleksje. Zapoznałem się z kilkoma
palącymi problemami naszej gminy.
Najistotniejszym z nich jest wysypisko
odpadów w Czmoniu. Włoska firma Amest
(główny udziałowiec spółki „Sater”) posiadająca 80% udziałów (gmina Kórnik 20%)
ma zamiar zrekultywować wysypisko śmieci
wożąc odpady i popioły z Włoch! Jest to
niedopuszczalne! Zarówno burmistrzowie
jak i radni zwarliśmy szeregi i wspólnie wypracowujemy politykę walki z ”najeźdźcą”
– rekultywację składowiska i ostateczne
jego zamknięcie zgodnie z normami i wymogami ekologicznymi. Walka zapewne
potrwa długo, mam nadzieję, że uda się
w końcu rozwiązać ten problem. Drugim
istotnym problemem w gminie jest trwająca
batalia w Kamionkach i okolicach o przesunięcie słupów energetycznych. Rozmowy
toczą się od ponad 2 lat na temat kto komu
i o ile metrów przybliży lub oddali słupy od
domów. Powstało kilka wariantów ale jak do
tej pory nie udało się wypracować żadnego
rozwiązania, które zadowoliłoby wszystkich
mieszkańców. Bo tak naprawdę nie ma
idealnego rozwiązania. Nie pozostaje więc
nic innego jak pójście na kompromis – metodą „coś kosztem czegoś”. Działając w
dobrej wierze i dla dobra mieszkańców oraz
wiedząc, że linia energetyczna powstanie
prędzej czy później proponuję pewne rozwiązanie – akceptację istniejących słupów
i poprowadzenie linii energetycznej po
tzw. „starej trasie” w zamian za milionowe
odszkodowania od inwestora (PSE), które
zostałyby wykorzystane na poprawę infrastruktury we wsi – budowę dróg, chodników,
zakładanie oświetlenia itp. Poprawiłoby
to byt mieszkańców w myśl powiedzenia
- „wilk będzie syty a owca cała”. Mam
nadzieję, że powołana komisja doraźna
weźmie tę sugestię pod uwagę.
Pracując razem z pozostałymi radnymi
w komisjach zauważyłem pewną niepokojącą zależność. Otóż nie podoba mi się
podział środków finansowych z budżetu
gminy w zależności od pochodzenia radnego z wybranego okręgu wyborczego.
Uważam, że czas w końcu na Kórnik i Bnin;
powinno się zabezpieczyć środki finansowe
na priorytetowe inwestycje stolicy gminy, by
wreszcie miasto o ogromnym potencjale
turystycznym mogło je w pełni wykorzystać
nie tylko dla dobra mieszkańców miasta ale
również okolicznych wiosek. Do priorytetów
miasta należy budowa hali widowiskowej
oraz pływalni. Jak się obecnie okazuje nie
ma jeszcze ustalonego terminu składania
wniosków o dofinansowanie z funduszów
europejskich. Trzeba więc czekać cierpliwie – bo warto! (dokończenie na str. 8)



(dokończenie ze str. 7)
Kórnikowi musi się udać! Innym priorytetem
jest rewitalizacja rynków w Kórniku i Bninie
wraz z budową promenady, oczyszczanie
jezior by wreszcie wszyscy mieszkańcy
i turyści mogli spacerować z dziećmi po
„krainie jezior”. Należy już teraz zacząć od
rzeczy prostych i mało kosztownych. Będę
zmierzał do zwiększenia miejsc parkingowych w Kórniku poprzez wyprowadzenie
samochodów urzędników sprzed Ratusza
na przygotowywany parking przy cmentarzu.
Przy odnawianiu Rynku warto pamiętać o
poprawie wizerunku przystanków autobusowych, otaczającej zieleni, o wybudowanie
fontanny i remoncie chodnika prowadzącego
z Prowentu do Bnina. Zdaję sobie sprawę z
tego, że tak poważne przedsięwzięcia wymagają przeprowadzenia wielu analiz, strategii,
rozmów z ekspertami m.in. urbanistami oraz
mieszkańcami poprzez szeroko rozumiane
konsultacje społeczne, by nikt nie został
poszkodowany. Z pewnością do realizacji
śmiałych planów pójdzie nam sporo czasu
poczekać. Ale warto już dziś o tym mówić,
przekonywać radnych i przygotowywać się.
W tej dziedzinie również liczę na pozyskanie
środków unijnych. Gdyby się to nie udało
pozostanie realizacja zadań ze środków
własnych gminy być może z pomocą środków wojewódzkich. Wtedy należy pamiętać,
by budowa przebiegała sprawnie i szybko.
Należy wtedy cały strumień pieniędzy przeznaczony przez 2-3 lata w ramach wydatków
majątkowych (a jest to rocznie ok. 11 mln
zł) przeznaczyć na takie cele. Wówczas
wspomniane inwestycje „nakręcą” rynek,
zacznie się zwiększony przypływ turystów,
wzrośnie znaczenie bazy hotelarsko-gastronomicznej, powstaną nowe miejsca pracy
oraz dodatkowe wpływy do gminy. Wówczas
będzie można spożytkować te środki i zrekompensować 2-3 letni okres zaniedbań w
pozostałych inwestycjach gminnych przez
realizację zadań w sposób dynamiczny. Nie
sposób w tym krótkim materiale przekazać
wszystkich treści. Przedstawię je w następnej odsłonie Kórniczanina. Ze względu na
zbliżające się Święta Wielkiej Nocy składam mieszkańcom najlepsze życzenia, by
przebiegały one w gronie ciepła rodzinnego
w sposób serdeczny i życzliwy. Dziękuję
za telefony, e-maile od Państwa i gorąco
zachęcam jeszcze tych niezdecydowanych
do korespondencji ze mną.
a.lewandowski@kornik.pl

Magdalena
Kosakowska
Nie będę się
chwalić osiągnięciami w radzie. Nie
będę sama sobie
wystawiać laurek za
dokonania, które nigdy nie są osiągnięciami jednej osoby
a zależą od dobrej woli i chęci zauważenia
problemu przez Burmistrzów, pracowników
urzędu i reszty rady. Pozostaje mi argumentować i liczyć na fachowość, rozsądek i prawość osób od których uzależnione są prace i
decyzje dotyczące naszej gminy.
Jako mieszkance gminy zależy mi na
rozwoju całego gminnego organizmu. Tylko
gmina, która wie dokąd zmierza, jakie ma cele,
jest w stanie efektywnie pozyskiwać środki
unijne. A gmina Kórnik atutów ma tak wiele,
że szkoda byłoby je zdewaluować przypadkowymi inwestycjami.
A jako mieszkanka północnej części gminy borykam się, jak tysiące moich sąsiadów,
z podstawowymi brakami. Nasza codzienność to dziesiątki kilometrów polnych lub
prowizorycznie utwardzonych dróg, które po
ulewach zamieniają się w tor przeszkód, brak
oświetlenia, niebezpieczne pobocza, drogie
szamba, braki wody w okresie letnim (czekam
na odpowiedź z Aquanetu na zapytanie o przygotowanie do sezonu letniego), to brak szkoły,
przedszkola. Rzeczywistość, która powinna
jak najszybciej przejść do historii. Trzeba
jednak pamiętać, że nie da się jednocześnie
nadal intensywnie dzielić gruntów pod zabudowę, i rozwijać infrastruktury na coraz większej

SZANOWNI MIESZKAńCY MIASTA I GMINY KÓRNIK !
Już wkrótce zawita do nas wiosna. Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o uporządkowanie swojego najbliższego otoczenia. Tradycyjnie wiosna jest okresem, kiedy po zimie
zabieramy się za porządki. Niekiedy obok nas możemy zaobserwować wiele nieporządku,
a nawet zalegające od dłuższego czasu odpady. Czy tak powinno być?, wydaje się, że nie,
ponieważ nie świadczy to dobrze o nas - mieszkańcach właśnie tej gminy.
Zróbmy wszystko, aby powitać tę piękna porę roku ładem, porządkiem i czystością.
Niech nasze czyste, zadbane i uporządkowane obejścia, zakłady pracy, szkoły, staną się
wizytówką naszej gminy.
Wychodząc naprzeciw wszystkim, którzy włączą się w akcję wiosennego porządkowania,
która będzie trwała w dniach 10.04 - 14.04. br. informuję, że będzie możliwość otrzymania /nieodpłatnie/ worków foliowych na odpady w referacie Eksploatacji Infrastruktury Technicznej /pok.
nr 4/ Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1. Myślę, że wszyscy którym leży na sercu
utrzymanie czystości włączą się do akcji wiosennych porządków, co z pewnością przyczyni się
do poprawy stanu środowiska w naszej gminie. Z poważaniem Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Pani Marii Serwatkiewicz
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Brata
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz
pracownicy Banku Spółdzielczego w Kórniku


ilości „dróg”. Dlatego uparcie powtarzam, że
najpierw gmina powinna uporządkować sytuację na osiedlonych już terenach a dopiero
później zapraszać kolejnych mieszkańców.
Niestety – takie myślenie nie znajduje w radzie
powszechnego zrozumienia, co znajduje wyraz w głosowaniach, ale wierzę, że to również
może się wkrótce zmienić. A może znaczący
wzrost wydatków na równanie dróg to już
pierwszy sygnał owych zmian?!
Podobnie sprawa odsunięcia linii wysokiego napięcia od osiedli w Kamionkach,
Borówcu i Skrzynkach z którą zmagamy
się w ramach komisji doraźnej nie do końca
wydaje się przez niektórych zrozumiała - być
może przez fakt, iż jeszcze nie ukończyliśmy
prac nad wnioskami i radni nie mają pełnego
obrazu sytuacji? Spotykam się z pytaniami i
stwierdzeniami typu: „i co to komu przeszkadza?, przecież to nie szkodzi!”. Mam nadzieję,
że wynik naszych prac – w tym opracowanie
ekonomiczne – przyniosą wątpiącym radnym
klarowny obraz rozwoju tej części gminy w 2
wariantach (z linią przebiegającą przez środek osiedli i linią schowaną na prawie całym
odcinku w lesie). I że myślenie o szkodliwości
nie będzie oznaczało jedynie szkodliwości
zdrowotnej, ale również wymierne straty
finansowe wynikające z mniejszej dynamiki
rozwoju tych wartościowych terenów zaplanowanych w ogromnej części pod budownictwo
mieszkaniowe.
Kończy się ilość miejsca, które mogę
zająć w Kórniczaninie - wkrótce postaram
się uruchomić stronę internetową na której
na bieżąco i nieco szerzej będę Państwa
informować o mojej pracy.
Pozdrawiam Państwa serdecznie i czekam na maile: m.kosakowska@kornik.pl

Radnemu Romanowi Genstwie
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składa
Rada Miejska
w Kórniku

Aglomeracja
poznańska
„Poznań i gminy powiatu poznańskiego są ze sobą ściśle powiązane.
W ostatnich latach te relacje mocno
się nasiliły, m.in. dzięki intensywnemu przepływowi towarów i wymianie
usług. Podstawowym jednak spoiwem
integrującym pozostają
ludzie, którzy mieszkając w
powiecie pracują, bądź uczą
się w Poznaniu.”
Takim wstępem zaczyna się informacja Starosty
Powiatu Poznańskiego o
przygotowaniach do projektu
„Aglomeracja poznańska”.
Pomysł skonsolidowania
gmin naszego powiatu z centrum regionu, jakie stanowi
Poznań ma na celu wypracowanie wspólnej polityki
w zakresie inwestycji, dróg,
ekologii, zdrowia, komunikacji
i innych.
Gmina Kórnik została zaproszona do rozmów na temat
współtworzenia Aglomeracji. Burmistrz
Jerzy Lechnerowski uczestniczył w spotkaniu włodarzy gmin naszego powiatu w
tej sprawie.
Jak powiedział na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej starosta
Jan Grabkowski, zakres kompetencji, jakie
mogłyby być przeniesione na „Aglomerację”
jest sprawą otwartą. Przyznał również, że
na razie brakuje możliwości prawnych, by
instytucja ta spajała gminy w tak dużym
stopniu, jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej. Wśród konkretnych
zagadnień, jakie łatwiej byłoby rozwiązywać
wspólnie wymienił:
- ochrona środowiska, m.in. związek w
zakresie składowania i utylizacji odpadów
- zorganizowanie schroniska dla zwierząt (Skałowo)
- wspólna promocja terenów inwestycyjnych
- opieka zdrowotna i ratownictwo
- turystyka i promocja

- komunikacja (wspólny bilet, współdziałanie przewoźników)
- edukacja
Burmistrz Jerzy Lechnerowski w piśmie
skierowanym do starosty po wspomnianym
spotkaniu podkreślił wagę integrowania
systemów komunikacji oraz powstania
„Celowego Związku Odpadowego” gmin
wspólnie z miastem Poznaniem, który zająłby się składowaniem i utylizacją odpadów.
Za istotne uznał także wybudowanie schro-

najprawdopodobniej w miejscu, o którym
decyduje nigdy nie był.
Jeśli „Aglomeracja poznańska” będzie
instytucją ułatwiającą nam życie – a takie są
założenia – projekt zasługuje na poparcie.
Jeśli zaś szczytne idee mają doprowadzić
do powstania kolejnego tworu rozdrabniającego odpowiedzialność za nasze wspólne
sprawy – chyba szkoda czasu.

AKTUALNOŚCI

RADA MIEJSKA

Głos dla radnych

Już niebawem do 50 losowo wybranych
mieszkańców naszej gminy zadzwoni
przedstawiciel Pentora, by
zadać kilka pytań na temat
idei Aglomeracj Poznańskiej.
Ankieterzy będą chcieli wiedzieć między innymi, czy
mieszkańcy zetknęli się z
pojęciem „aglomeracja” i jak
je definiują. W dalszej części
padną pytania o spodziewane
korzyści z powstania „Aglomeracji poznańskiej” i o problemy jakie można wspólnie z
powiatem i miastem Poznań
rozwiązywać. W pozostałych
16 gminach Powiatu Poznańskiego zbadana będzie
opinia takiej samej liczby
mieszkańców.
Na tej podstawie Pentor
Podczas konferencji prasowej Research International Poznań Sp. z o.o. wypracuje
niska dla zwierząt. Wyraził także opinię, że wnioski jakie maja być podstawą strategii
w pozostałych tematach współpraca jest już prac nad projektem. ŁG
obecnie dobrze zorganizowana.
Bezsprzecznie myślenie kategoriami
aglomeracji, jako spójnego obszaru życia i
działania człowieka jest rzeczą niezbędną.
Granice miast, gmin, powiatów, nie powinny
ograniczać rozwoju infrastruktury i sprawnej
organizacji naszej codziennej egzystencji.
Tworzenie dodatkowych podmiotów
jest jednak rzeczą niebezpieczną. Już
teraz borykamy się z kłopotami wynikającymi z rozkładania odpowiedzialności na
kilka podmiotów w pojedynczej dziedzinie.
Przykładem mogą być drogi: są krajowe,
są wojewódzkie, powiatowe, gminne i
prywatne. A dziury robią się w każdych
tylko nie zawsze można wyegzekwować
interwencję, a i możliwości podmiotów
są różne. Podobnie z pozwoleniami na
budowę – warunki dostajemy w gminie, a
pozwolenie w powiecie, u urzędnika, który

Aglomeracja (z łac. ag-glomero gromadzę) - w urbanistyce jest to obszar
o intensywnej zabudowie, charakteryzujący się również dużym zagęszczeniem
ludności przebywającej na danym terenie
periodycznie (np. w ciągu dnia) lub stale.
Aglomeracje charakteryzują się dużym
przepływem osób i towarów oraz znaczną
wymianą usług. W brzmieniu bardziej
potocznym aglomeracja jest skupiskiem
sąsiadujących ze sobą miast i wsi, które
stanowią wspólny organizm, poprzez
zintegrowanie lub uzupełnianie się rozmaitych form infrastruktury tych miejscowości oraz wzajemne wykorzystywanie
potencjałów, którymi te miejscowości
dysponują. (Wikipedia)

Zostań Dumą Kórnika
Jeden z najsłynniejszych i najpiękniejszych symboli Kórnika ożywa!!!
Burmistrz ogłasza konkurs na „Białą Damę 2007”. W terminie do dnia 30 kwietnia br. wszystkie panie, które chciałyby przez
najbliższy rok nosić tytuł Białej Damy jak i reprezentować nasze piękne miasto, proszone są o dostarczenie życiorysu wraz ze
zdjęciem w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego w Kórniku lub przesłanie go na adres e-mail: promocja@kornik.pl. Decyzja
w sprawie przyznania tytułu zapadnie po rozmowach z kandydatkami. Wynik konkursu zostanie publicznie ogłoszony przez
Burmistrza podczas Kórnickich Spotkań z Białą Damą w dniu 25.05.2007r.
Kandydatki powinny spełniać następujące wymagania:
• ukończone 16 lat,
• zameldowanie na terenie gminy Kórnik,
• znajomość komunikatywna języka niemieckiego lub angielskiego.
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Tel. 061 819 04 63

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

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY

Obchodzona w tym okresie
Wielkanoc, sprzyja wewnętrznej
odnowie,
połączonej z odkrywaniem
w sobie wszystkiego co piękne
i dobre.

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

Na ten czas zadumy, ale też
radosnego świętowania,
życzę Mieszkańcom powiatu
poznańskiego zdrowia, spokoju
oraz wiary w lepsze jutro.

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

FIRMA
REMONTOWO-BUDOWLANA

Budex

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

oferuje usługi w zakresie montaż płyt Nida-Gips,
szpachlowanie, malowanie,
układanie glazury / łazienki kompleksowo,
adaptacje poddaszy
oraz wszelkie prace wykończeniowe

Jan Grabkowski Przewodniczącym
Konwentu Starostów w 2007 roku

(061) 8170 501, 668 157 333

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

Wielkanoc 2007

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

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

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

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

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)

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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Wiosną, gdy do życia budzi się
przyroda,
a otaczający nas świat wypełnia
się radosnymi odcieniami zieleni,
także w człowieku rodzi się
potrzeba przemiany.
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Starostowie z Wielkopolski spotkali się
po raz kolejny na Konwencie Starostów
Województwa Wielkopolskiego, 19 lutego
br., w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
Gościli Marka Woźniaka, Marszałka Województwa, Józefa Rackiego, Wicemarszałka
oraz Członków Zarządu – Krystynę Poślednią oraz Wojciecha Jankowiaka.
W pierwszej części spotkania Marszałek
przedstawił plany na aktualną kadencję
i wyraził chęć współpracy ze Starostami.
W dyskusji pojawiły się tematy dotyczące
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007 - 2013, czyli podziału środków
z Unii Europejskiej, ale również składania
wniosków o dotacje, czy zmian, jakie czekają niektóre szpitale powiatowe i wojewódzkie oraz biblioteki pedagogiczne. Marek
Woźniak zadeklarował pomoc zespołom
problemowym starostów: ds. infrastruktury, ds. oświaty, ds. zdrowia i spraw społecznych oraz ds. funduszy europejskich,
wyłonionym podczas zebrania. Osoby z
Urzędu Marszałkowskiego, działające na
tych polach, mogłyby współpracować ze
Starostami.
Najważniejszą jednak sprawą na pierwszym tegorocznym Konwencie, były wybory
nowego przewodniczącego. Pod głosowanie poddano dwa wnioski. Pierwszy, mówiący o tym, że Zarząd Konwentu będzie się
składał z pięciu Starostów, przeszedł zdecydowaną większością głosów. Podobnie
drugi, traktujący o tym, że przewodniczący
ma być wyłaniany spośród Członków Zarządu Konwentu w określonym cyklu – tzw.
rotujący. Reprezentantów Zarządu wybrano
również na drodze głosowania. Okręg pilski
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będzie reprezentował Wiesław Maszewski,
Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, okręg
poznański – Jan Grabkowski, Starosta
Poznański, okręg koniński – Dionizy Jaśniewicz, Starosta Wrzesiński, a okręg
kalisko-leszczyński dwóch przedstawicieli:
Krzysztof Piwoński, Starosta Leszczyński
oraz Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski. Zarząd Konwentu zadecydował, że
przewodniczącym na ten rok zostaje Jan
Grabkowski, Starosta Poznański. Wszystkie głosowania były jawne.
Wyłoniono również przedstawiciela
Konwentu do Zarządu Związku Powiatów
Polskich, w osobie Andrzeja Jęcza, Starosty
Kościańskiego.
Starostowie jednogłośnie podjęli dwa
stanowiska. Pierwsze, w sprawie likwidacji Powiatowych Inspektoratów Nadzoru
Budowlanego, to już kolejny zdecydowany
protest przeciwko zamknięciu tych jednostek. Drugie, w kwestii poparcia inicjatywy
legislacyjnej, dotyczącej finansowania całodobowych usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych w Domach Pomocy Społecznej ze
środków Narodowego Funduszu Zdrowia,
przyjęto pozytywnie.
Alina Kajzer
Gabinet Starosty
INFORMACJA DOT.
BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU
POZNAŃSKIEGO
w zakresie profilaktyki i wczesnego
wykrywania chorób nowotworowych.
W budżecie powiatu poznańskiego w
2006 r. przeznaczono kwotę 400.000 zł na
przeprowadzenie badań w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób
nowotworowych przewodu pokarmowego
oraz chorób tarczycy mieszkańców powiatu
poznańskiego.
Zgodnie z przyjętym uchwałą Rady
Powiatu Poznańskiego „Programem Zdrowotnym Powiatu Poznańskiego na lata
2005-2008”, na podstawie danych demograficzno-epidemiologicznych, główne
zagrożenie zdrowia w powiecie poznańskim
stanowią choroby układu krążenia (ok.
47%) oraz nowotwory (ok. 26%). Na profilaktykę zdrowotną mieszkańców powiatu
m.in. w zakresie chorób nowotworowych
przewodu pokarmowego i wątroby oraz
chorób tarczycy w budżecie powiatu w 2005
r. przeznaczono 300.000,00zł.
Analiza wyników badań przeprowadzonych w 2005 r. wykazała znaczny
odsetek zagrożeń chorobowych przewodu
pokarmowego i chorób tarczycy, natomiast
niewielki w odniesieniu do chorób nowotworowych wątroby (antygen nowotworowy
AFP). Wobec czego Zarząd Powiatu postanowił kontynuować w 2006 r. program
profilaktyki zdrowotnej zakresie chorób
nowotworowych, stanowiących największe
zagrożenie, rezygnując z kontynuacji badań
dotyczących profilaktyki chorób wątroby,
jednocześnie poszerzając o badania w zakresie profilaktyki nowotworu jajnika, który,
jak wynika z danych epidemiologicznych

Centrum Onkologii w Warszawie, jest bardzo niebezpiecznym i skrycie rozwijającym
się nowotworem złośliwym. Zwiększono
również przedział wiekowy, obejmując
badaniami roczniki 1941-61.
Badania były przeprowadzane na
terenie gmin powiatu poznańskiego, w
szczególności w małych miejscowościach,
gdzie jest najtrudniejszy dostęp do specjalistycznej diagnostyki. Obejmowały okres
od sierpnia do grudnia 2006 r. i zostały
wykonane przez fachową kadrę medyczną
podmiotu wyłonionego, tj. NZOZ „Szpital w
Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi przepisami, w drodze konkursu ofert.
Polegały na badaniu krwi w celu oznaczenia
markerów nowotworowych CEA (choroby
przewodu pokarmowego) i Ca125 (choroby jajnika) oraz hormonu tarczycy TSH.
W oparciu o wyniki badań lekarz onkolog
określił grupę ryzyka wystąpienia choroby
i sposób dalszego postępowania.
Badaniami objęto ok. 12,8% populacji
w wieku 45-65 lat (roczniki 1941-61) z wyłączeniem przebadanych w 2005r. tj. 875
mężczyzn i 2198 kobiet, co stanowiło 9029
kobiet i mężczyzn. Natomiast w zakresie
profilaktyki chorób nowotworowych jajnika
badaniami objęto ogółem 6853 kobiety w
tym te, które skorzystały z badań w 2005 r.
to znaczy 2198 osób)
W wyniku analizy badań wykazano:
1) w zakresie profilaktyki zdrowotnej
chorób nowotworowych przewodu pokarmowego u osób w wieku 45-65 lat ogółem
wykonano 7 359 badań, co stanowi 81,5%
populacji planowanej do przebadania. U
kobiet wykonano 5371 badań, tj. o 15%
więcej niż planowano przebadać (4655
kobiet), u mężczyzn wykonano 1988 badań,
co stanowi zaledwie 45% planowanej liczby
4374 mężczyzn do przebadania .
a) nieprawidłowe wyniki w zakresie
chorób nowotworowych przewodu pokarmowego - marker nowotworowy CEA
stwierdzono u 911 osób (650 kobiet i 261
mężczyzn), co stanowi 12,4 % w stosunku
do liczby wykonanych badań,
b) nieprawidłowe wyniki w zakresie
chorób tarczycy (hormon TSH) stwierdzono
u 1172 osób (878 kobiet, 294 mężczyzn),
co stanowi 15,9% w stosunku do liczby
wykonanych badań,
2) w zakresie profilaktyki zdrowotnej
chorób nowotworowych jajnika badaniem
objęto populację kobiet z roczników 194161, która w 2006 r. liczyła 6853 osoby. Ogółem przebadano 5974 kobiety, co stanowi
87,1 % populacji objętej badaniem. Analiza
wyników badań wykazała, że spośród 5974
przebadanych kobiet wyniki nieprawidłowe
stwierdzono w 136 przypadkach co stanowi
2,3 % w stosunku do liczby wykonanych
badań
Na wykonanie wyżej wymienionych
badań ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 319 180,00 zł, niewykorzystane
pozostało 80 820,00 zł.

Z POWIATU

REKLAMY

KRÓTKO
Z POWIATU

Kobiety i mężczyźni
potrzebni do pracy
w ogrodnictwie (szklarnie)
Dachowa 1, Gądki

Teresa Gromadzińska
Dyrektor Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej
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Przynajmniej od września ubiegłego
roku trwa remont 3 bloków na osiedlu
przy ul. Śremskiej w Kórniku- Bninie.
Dwa z pośród budynków są już niemal
gotowe, trzeci miał być oddany do świąt.
Niestety nic nie wskazuje na to, że uda
się dotrzymać terminu.
Na początku mieszkańcy cierpliwie czekali. W grudniu udostępnili pralnię i suszarnie na potrzeby
wykonawcy. Pomieszczenia do
teraz nie zostały przywrócone
do stanu używalności. Ostatnio
ciągłe przesuwanie terminu zakończenia robót spowodowało
irytację wśród bnińskich członków
spółdzielni w Swarzędzu, która
jest administratorem osiedla.
Zamiast wiosennych, przedświątecznych porządków mieszkańcy ostatniego bloku mają niewykończone balkony, rusztowania
za oknami, walające się wszędzie
sterty styropianu, kurz i obietnice
rychłego końca inwestycji.
Nie dość tego. Przy okazji ocieplania
wymieniono parapety z całkiem dobrych
na krzywe blaszane. Zdarza się, że spadek parapetu skierowany jest w kierunku

ekomątwa
działa!
W stosunkowo krótkim czasie działania ekomątwy stan wód jeziora w
obrębie kąpieliska na Błoniach znacznie
się poprawił – to jeden
z głównych wniosków,
wypływających z raportu o efektach pracy tego
urządzenia, przygotowanego przez dr inż.
Jana Sieradzona pod
koniec ubiegłego roku.
Już w tym sezonie jakość wody w kąpielisku
OSiR na Jeziorze Kórnickim ma się zbliżyć
do norm dla używania
wody do kąpieli.
Przez wiele lat jakość
wody w kórnickim jeziorze była fatalna. Niewielu wierzyło, że sytuacja
może się poprawić, tym
bardziej, że przez długi czas nic nie robiono
w tym kierunku - aż do
ubiegłego roku.
W okresie wiosennym w 2006 roku, w
rejonie kąpieliska OSiR na Jeziorze Kórnickim
zainstalowano urządzenie, zwane ekomątwą.
Jego zadaniem było oczyszczanie kąpieliska
poprzez napowietrzanie i wprowadzanie do
wody odpowiednich związków chemicznych,
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szyby... Przy jednym oknie parapet wystaje centymetr od ściany, przy innym 5
centymetrów a gdzie indziej nie wystaje w
ogóle. Jeden z mieszkańców zaprosił nas
do swojego mieszkania: „Proszę spojrzeć
na próg przy wyjściu na balkon” wskazuje. „Jak można odchylić próg o 20 stopni
od muru” zastanawia się z irytacją. Inna

mieszkanka opowiada, że na balkonie za
własne pieniądze ułożyła kafelki. Firma
remontująca te kafelki zbiła argumentując,
że na każdym balkonie mają być położone
jednakowe płytki i jednakowe balustrady.

Wielu mieszkańców ma wykupione mieszkania na własność. Irytuje ich fakt, że najpierw maluje się klatki schodowe a potem
wymienia okna, wokół których zostają
niezamalowane plamy. Do niemałej już
sumy opłat, od początku miesiąca, przez
kolejne 5 lat spółdzielnia doliczać będzie
każdemu 1,5 zł za m² mieszkania, czyli
średnio około 75 zł miesięcznie
na poczet opłaty za ocieplenie
budynku. W remontowanych blokach zainstalowano zadaszenia
nad wejściami i być może zainstalowane zostaną domofony.
Pozostałe bloki nie będą w tym
roku ocieplane.
Przedstawiciele Spółdzielni
nie znają jeszcze daty zakończenia robót przy ostatnim bloku.
Ma to nastąpić „w najbliższym
czasie”. W rozmowie telefonicznej
dowiedzieliśmy się, że informacje
o nieprawidłowościach docierają
do Spółdzielni. Jej przedstawiciel
obiecał, że sytuacja zostanie zbadana przy odbiorze prac.
Niezależnie od sprawy remontu,
16 kwietnia odbędzie się zebranie Grupy
Członkowskiej z osiedla przy ul. Śremskiej.
ŁG

czyli koagulantów. Gmina na zakup tego urządzenia zaciągnęła pożyczkę w wysokości
50 tysięcy złotych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Z raportu opracowanego przez dr inż.
Jana Sieradzona z Biura Usług Konsultacyjno – Technicznych w Poznaniu wynika, że
ekomątwę uruchomiono 14 lipca 2006 roku,

Wskaźnik biologicznego zapotrzebowania
na tlen (BZT5) mimo, że spadł o 30% to i tak
nie mieścił się w żadnej klasie jakości wody,
a tylko zbliżony był do V klasy. Im większy
jest wskaźnik BZT, tym bardziej intensywnie następuje „zakwit” jeziora, zwłaszcza
glonów. Jeśli jednak spada to wówczas
zjawisko to odpowiednio się zmniejsza.
Mimo, że w tym przypadku wskaźnik nadal
jest dość wysoki, to widać
już znaczną poprawę.
Okazuje się, że ekomątwa będzie wykorzystywana przez wiele lat. – Ta
technologia powoduje, że
oczyszczanie jeziora musi
odbywać się stale. Przerwy w działaniu urządzenia
następują tylko w okresie
zimowym – tłumaczy Szymon Szydłowski z Referatu
Inwestycji UM w Kórniku.
– Efekty są już widoczne
po pierwszym sezonie
dlatego, że oczyszczanie
odbywa się punktowo i na
ograniczonym obszarze
– dodaje.
W tym sezonie dwie
pompy będą umieszczoZabezpieczona instalacja ekomątwy ne w metalowych kratach
ochraniających przed
czyli w połowie sezonu wegetacyjnego, a zniszczeniem. – Nie chcemy, aby powtórzyła
zdemontowano 4 listopada 2006 roku.
się sytuacja z ubiegłego roku, gdy ciekawscy
Pierwsze efekty jej działania widoczne zniszczyli osłony znajdujące się na pompach
były już po kilku tygodniach. Systematycz- – mówi Szydłowski.
nie poprawiały się barwa i mętność wody.
Ekomątwa ponownie zostanie zamonPod koniec października ubiegłego roku towana prawdopodobnie pod koniec maja
odpowiadały one II klasie jakości wody. bieżącego roku. Barbara Morasz
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Historia II wojny światowej wciąż jest
żywa, jest przedmiotem ciągłych badań,
kwerend, opracowań. Pomimo upływu tak
długiego czasu, wciąż pojawiają się nowe
materiały, dokumenty, relacje i choć nie
mają one charakteru przełomowego, to z
pewnością uzupełniają, dopowiadają lub też
systematyzują wydarzenia sprzed przeszło
60 lat. Jeżeli chodzi o historię Wielkopolski
i Poznania z okresu okupacji, to została
ona dość dobrze poznana i opisana przez
takich znamienitych historyków jak między
innymi Antoni Czubiński, Czesław Łuczak,
Ludwik Gomolec, Stanisław Nawrocki, Marian Olszewski czy Zenon Szymankiewicz.
Ich prace, ale także wielu innych, których
nie sposób tu wymienić, są podstawowym
źródłem wiedzy o hitlerowskiej okupacji
Wielkopolski. Nieocenionym źródłem wiedzy w tej tematyce jest też Instytut Pamięci
Narodowej. W zasobach poznańskiego
oddziału IPN przechowywane są akta
byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu dotyczące
przestępstw i zbrodni popełnionych przez
okupanta na terenie Wielkopolski. Po powstaniu IPN, akta te zostały przejęte przez
Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu. Dzięki
uprzejmości prokuratora Józefa Krenza,
naczelnika pionu śledczego poznańskiego
IPN oraz prokuratora Mirosława Więckowiaka – prokuratora Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Poznaniu, w styczniu 2007
r. otrzymałem zgodę na wgląd do akt ze
śledztwa dotyczącego jednej z egzekucji
Polaków przeprowadzonej przez hitlerowców w październiku 1939 r. Za pomoc
i życzliwość obu panom prokuratorom
– Józefowi Krenzowi oraz Mirosławowi
Więckowiakowi serdecznie dziękuję.
Akta, które przeglądałem w poznańskim oddziale IPN dotyczyły egzekucji
Polaków w dniu 20 października 1939 r. w
Kórniku. Egzekucja ta była już zarysowywana przez historyków i regionalistów, jest
mocno zakorzeniona nie tylko w literaturze
dotyczącej historii Kórnika ale też w świadomości i pamięci mieszkańców miasta, o
czym świadczą chociażby obchody rocznic
egzekucji. Mało kto wie jednak, że formalnie śledztwo w tej sprawie zakończyło się
dopiero w 2006 r.
Od momentu wkroczenia wojsk hitlerowskich do Wielkopolski, zaczęły się masowe
aresztowania między innymi powstańców
wielkopolskich, działaczy niepodległościowych, lokalnej inteligencji. Aresztowania
dokonywane były na podstawie wcześniej
sporządzanych list „osób niepewnych”
lub „wrogów Rzeszy”. Miały też miejsce
pierwsze publiczne egzekucje w takich
miejscowościach jak Kostrzyn Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Śrem, Mosina
czy Książ Wielkopolski. Tragedia dotknęła
też Kórnik, który zajęto 10 września 1939
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r. Wśród pierwszych aresztowanych
znaleźli się członkowie przedwojennego
Stronnictwa Demokratycznego z Kórnika:
Jan Lempka i Ksawery Lahmann. Jan
Lempka był sekretarzem w Stronnictwie
Narodowym, aresztowano go na kilka dni
przed rozstrzelaniem. Ksawery Lahmann
był prezesem kórnickiego Stronnictwa
Narodowego – został aresztowany 19
października 1939 r. Lempke i Lahmann
zostali uwięzieni w pomieszczeniach magazynowych kórnickiego ratusza gdzie urządzono prowizoryczny areszt. Kolejną grupą
aresztowanych byli powstańcy wielkopolscy
– Alfons Ellmann, Kazimierz Finke i dyrektor
Fundacji Kórnickiej Antoni Pacyński. Alfons
Ellmann był wiceprezesem kórnickiego koła
Powstańców Wielkopolskch, został aresztowany 18 października prawdopodobnie
w tym samym dniu zatrzymano Kazimierza
Finke, choć rodzina w zeznaniach podaje
też datę o dzień wcześniejszą. Ich także
osadzono w areszcie w ratuszu. Prezes
Fundacji Kórnickiej, Antoni Pacyński, wrócił
po wojennej tułaczce na początku października 1939 r. Zgłosił się w siedzibie Fundacji
i tam otrzymał polecenie stawienia się do
wojskowej komendantury jako zakładnik, co
uczynił. Początkowo siedział w areszcie w
Śremie, a następnie przewieziono go potem
do Kórnika, do ratusza. Rodzina bez skutku
starała się o jego uwolnienie. Franciszka
Narożnego, sekretarza gminy Kórnik, poszukiwała żandarmeria, wobec czego sam
się zgłosił na posterunek, myśląc że będzie
tylko zakładnikiem – został także osadzony
w ratuszu. Jana Gmytrasiewicza, głównego
księgowego Fundacji Kórnickiej, aresztował w domu 18 października nieznany
niemiecki żandarm z pomocą miejscowego
Niemca o nazwisku Drange. Aresztowano
też Ignacego Nowaka, sołtysa wsi Borówiec, za to że miał zatargi przed wojną z
miejscowymi Niemcami, którzy nie chcieli
słuchać jego poleceń jako sołtysa oraz
Seweryna Rozmiarka, sołtysa wsi Czołowo,
prawdopodobnie za to że pochował bez
trumny zestrzelonego we wrześniu 1939
r. niemieckiego lotnika. W dzień egzekucji
przywieziono też do ratusza Teofila Wolniewicza, przedwojennego burmistrza Kórnika.
Do egzekucji zostali też aresztowani Andrzej Nędza, rolnik z Borówca, który został
zamordowany w swoje urodziny, Franciszek Dłubała, sołtys wsi Daszewice i Jan
Niemczal, rolnik z Daszewic (śledczym nie
udało się ustalić za co został aresztowany)
oraz Ksawery Lehmann, Wojciech Niemier,
Józef Stern.
Rano 20 października 1939 roku przeprowadzono więźniów z kórnickiego ratusza
do szkoły, gdzie dowieziono Tadeusza
Wolniewicza, który był chory i nie mógł
się samodzielnie poruszać. Zostali oni
przesłuchani przez „sąd” – wg świadków
– byli to Niemcy w czarnych mundurach,
ale nie udało się ustalić ani ich nazwisk,
ani stopni, ani formacji, do której należeli.
Przy przesłuchaniach był obecny burmistrz
Kórnika Oskar Mayer, który miał pełnić rolę
tłumacza. Po godzinie 14 przeprowadzono
wszystkich aresztowanych (bez Tadeusza
Wolniewicza) pod kórnicki ratusz i tam w

dwóch lub trzech grupach zostali oni publicznie rozstrzelani przez kilkunastu żołnierzy nieznanej formacji. Ciała przewieziono
wozem konnym Henryka Małeckiego z Kórnika (powoził niejaki Lucjusz) na cmentarz.
Tam dowieziono chorego Tadeusza Wolniewicza i nad wykopaną mogiłą zastrzelono.
Ofiary egzekucji z 20 października 1939 r.
spoczywają we wspólnym grobie na tamtejszym cmentarzu.
Śledztwo w sprawie zamordowania w
dniu 20 października 1939 r. w Kórniku
na Placu Niepodległości mieszkańców
Kórnika zostało wszczęte w dniu 15 lutego
1968 r. przez Jana Meysnera z Komisji
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu.
Podstawą wszczęcia śledztwa był tzw.
„kwestionariusz o egzekucjach masowych
i grobach masowych” sporządzony przez
powojenne władze Kórnika, w którym podano, że na Rynku rozstrzelano 14 osób i na
cmentarzu jedną osobę. Śledztwo dotyczyło
przestępstwa z art. 1 ust. 1 dekretu z dnia
31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla
faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy
winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców
Narodu Polskiego. W 1968 r. przesłuchano
27 świadków i ponownie pięciu w 1972 r. 17
stycznia 1973 r. ówczesna Główna Komisja
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce,
zebrane podczas tego śledztwa materiały
przekazała do Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen w Ludwisburgu (Centrala
Ścigania Zbrodni Nazistowskich) z prośbą
o przejęcie ścigania sprawców tej zbrodni.
Postanowieniem z dnia 22 lutego 1973 r.
śledztwo zostało zawieszone z uwagi na
przekazanie materiałów procesowych do
Republiki Federalnej Niemiec. Nowa sytuacja prawna, a przede wszystkim polityczna
umożliwiła podjęcie sprawy na nowo. W
czerwcu 2002 r. odbyła się narada w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu na którym między
innymi poruszono sprawę zawieszonego
śledztwa dotyczącego egzekucji w Kórniku.
W styczniu 2003 r. zostało wysłane pismo
z IPN Głównej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu z pomocą
z prośbą o pomoc prawną do Zentrale
Stelle der Landesjustizverwaltungen w
Ludwisburgu w sprawie akt wysłanych w
1973 r. Odpowiedź z Niemiec przyszła w
listopadzie 2004 r. (zwłokę tłumaczono
priorytetami w badaniu spraw bieżących,
przez co zapytania dotyczące spraw zamkniętych realizowane były w późniejszym
terminie). Okazało się, że egzekucja w
Kórniku była przedmiotem postępowania prokuratury w Lubece, które zostało
umorzone 1 września 1976 r. W toku tego
postępowania ustalono, iż egzekucję w Kórniku przeprowadzili żołnierze wchodzący w
skład tzw. „Einsatzgruppe”. Były to oddziały
utworzone „w celu zwalczania wszystkich
elementów wrogich Rzeszy i Niemcom na
tyłach walczących oddziałów”. Na terenie
Wielkopolski działała Einsatzgruppe VI pod
dowództwem SS-Oberführera Naumanna,
który za swoje zbrodnie został stracony
po wojnie. Einsatzgruppe VI składała
się z dwóch (dokończenie na str. 14)
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Przedświąteczne nie-porządki
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W KÖNIGSTEIN

Od 18 do 24 marca młodzież kórnickiego liceum wraz z opiekunką grupy
p. Anną Lewicką-Maciejewską uczestniczyła w pierwszej wymianie uczniów
pomiędzy szkołami partnerskich miast
Kórnik-Königstein. Wyjazd nie odbyłby
się, gdyby nie pomoc finansowa ze strony Stowarzyszenia Miast Partnerskich.
Podróż przebiegała oczywiście z niespodziankami 9wielogodzinny korek), ale
nie zniechęciło to nas wcale. Ogromny
Frankfurt przywitał nas ciepło, a niemieccy
towarzysze okazali się przesympatycznymi
ludźmi z mnóstwem energii. Niestety pomimo przysłowiowego „wolnego” musieliśmy
uczestniczyć w lekcjach, co pozwoliło
porównać system szkolnictwa polskiego i
niemieckiego. Quiz o Polsce oraz o Niemczech był świetną zabawą i sprawdzianem
znajomości sąsiadów. Ponadto zwiedzaliśmy ważniejsze miejsca we Frankfurcie.
Mamy nadzieję, że jeszcze tam powrócimy,
bo pozostało wiele do zobaczenia. Napięty

terminarz nie pozwalał nam się nudzić.
Czas wypełniały: wizyta u burmistrza Königstein, szkoła, poranne nabożeństwo,
próby, zwiedzanie Königstein, którego
historię poznaliśmy.
Najciekawszym doświadczeniem było
jednak popołudnie spędzone w towarzystwie niemieckich kolegów i koleżanek.
Obcowanie z inną kulturą i zwyczajami,
było świetną okazją do poćwiczenia i
podszkolenia się z języka niemieckiego.
W przedostatni dzień zaprezentowaliśmy
gospodarzom krótki program artystyczny,
podczas którego zaśpiewaliśmy „Stokrotkę” i „Szła dzieweczka do laseczka”,
zagraliśmy na flażoletach oraz trzy pary
zatańczyły gorącą cha-chę. Niestety był to
nas ostatni, pożegnalny wieczór w Taunus
Gymnasium.
Jednak wspomnienia pozostaną na
długo w naszej pamięci, a niemieckich
przyjaciół zobaczymy już niedługo, kiedy
przyjadą do naszego LO z rewizytą. LO

Fot. Polscy i niemieccy uczniowie wraz z opiekunami przed budynkiem Taunus Gymnasium

Niemiecki sukces
Kórnickiego
Stowarzyszenia
Teatralnego
Legion
Do wyjazdu 30 marca doszło dzięki
wsparciu gminy Kórnik, która pomogła w
opłacie kosztu transportu (niezawodna
firma Kombus), oraz niemieckiej gminy Altenkunstadt z Górnej Frankonii, goszczącej
Zespół. Z Kórnika wyjechało dwanaście
osób, w tym z gminy pani Lucyna Pepel,
do których dołączyło w Opolu osób czternaście. Razem jechało nas dwadzieścia
sześć osób: rozśpiewany, młody zespół
teatralny Legionu, do którego w Niemczech
dołączyła czwórka młodzieży niemieckiej.
W Altenkunstadt w Domu Parafialnym,
gdzie byliśmy goszczeni, czekali już Woj-
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ciech Kopciński, prowadzący Zespół, wraz
z Bettiną Arnold.
Od razu przystąpiono do pracy: prób
aktorskich, muzycznych, wokalnych i
tanecznych, na przygotowanie młodzieży
do występów reżyser Wojciech
Kopciński miał
bowiem jeszcze
tylko so b o t ę .
Pomimo intensywnej pracy
udało się nam
jednak zo ba czyć to urocze
i spokojne miasteczko, bardzo
katolickie, jak
cała Frankonia.
W sobotę
rano odwiedził nas Ksiądz Parafii katolickiej, a w południe Burmistrz Altenkunstadt
George Vonbrunn, który zjadł z nami przygotowany przez panie z gminy obiad, po-

(dokończenie ze str. 13)
Einsatzkommandos o numerach: 14 (dowodzona przez SS-Sturmbannführera Flescha)
i 15 (dowodzona przez SS-Sturmbannführera Sommera). W toku śledztwa nie ustalono
która grupa dokonała egzekucji w Kórniku.
Według licznych zeznań i relacji świadków,
owa lotna grupa egzekucyjna miała jeździć
czerwonym autobusem i miała dokonywać
kilkanaście egzekucji tygodniowo. 20 grudnia 2004 r. poznański pion śledczy IPN
podjął z zawieszenia śledztwo w sprawie zamordowania w dniu 20.10.1939 r. w Kórniku
15 Polaków przez funkcjonariuszy państwa
niemieckiego. Akta główne tej sprawy liczą
dwa tomy – prawie 350 kart. W 2005 r. przesłuchano ponownie 11 świadków. Dokumenty wskazują na niezwykłą drobiazgowość
i dokładność przeprowadzonego śledztwa.
Niestety, mimo zgromadzenia obszernego
materiału nie udało się ustalić bezpośrednich
osób odpowiedzialnych za zbrodnię w Kórniku. Nie ulega wątpliwości, że dokonana egzekucja była ludobójstwem. Nie zachowała
się jakakolwiek dokumentacja w postaci np.
protokołów owych przesłuchań przez „sąd”
w kórnickiej szkole. Nie ustalono czy wydano
formalny wyrok., nie wiadomo czy w ogóle
takowe dokumenty istniały. Świadkowie
nie wskazali żadnych nazwisk inicjatorów
egzekucji czy też członków plutonu egzekucyjnego. Przyjęto, że sprawcami tej zbrodni,
poza straconym już za zbrodnie wojenne
Naumannem, byli nieustaleni członkowie
Einsatzgruppe VI. Nie ustalono też, jaką rolę
odegrała miejscowa ludność niemiecka. 20
lutego 2006 r. śledztwo zostało umorzone.
Takich historii jak egzekucja w Kórniku są w Polsce setki. W przeważającej
większości – podobnie jak w Kórniku – nie
udało się ustalić sprawców. W opisanym
powyżej przypadku możemy mieć spokojnie sumienie, że zrobiono wszystko,
by znaleźć morderców. Pozostała tylko
pamięć – na tym polu Kórniczanie nigdy
nie zawiedli…
Łukasz Jastrząb
znał nowych członków Zespołu, większość
bowiem znał już z pracy pana Wojciecha
Kopcińskiego i wcześniejszych udanych realizacji, będących dla nas najlepszymi referencjami. Wszystkich obdarował też kopertami z drobnym
kieszonkowym.
Wspaniałym
gestem naszej
młodzieży było
scedowanie tej
kwoty na potrzeby i cele naszego dopiero niedawno utworzonego Stowarzyszenia. Jako że
naszym celem
statutowym jest
promocja Kórnika, my z kolei obdarowaliśmy Burmistrza,
Księży goszczących nas z występami, życzliwą nam sekretarkę gminy Altenkunstadt,
panią Raab, (dokończenie na str. 25)
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WIZYTA KÓRNICKICH UCZNIÓW

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

AUTO-MERC
WypoŻyczalnia samochodów

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl
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osobowych i dostawczych
tel./fax (061) 898 03
kom. 660-762-870
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W piątki udzielamy 10% rabatu

Wynajmę
lokal (90m2)
obecnie
spożywczy
tel. 061

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
I GRANITOWEJ
OGRODZENIA • odwodnienia

8179 130

tel. 604 601 473

lub

604 491 830

OŚRODEK
SZKOLENIA ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK
Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, C+E,.
Przewóz towarów niebezpiecznych - ADR - wózki widłowe • spawanie • i inne w/g potrzeb
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy i dodatkowy dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy - przewóz osób i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).
Otwarcie kursu na prawo jazdy Kórnik, Szkoła Podstawowa, 11 i 16 kwietnia, godz. 18.00

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka.

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

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

www.osz-kaczmarek.com.pl

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

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Zaprasza i oferuje!

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

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

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ
JEST DOKŁADNOŚĆ
I SZYBKOŚĆ!

FRYZJERSTWO
● Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach firm:		

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

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

PRACOWNIA KRAWIECKA

L’OREAL, MATRIX, SHWARZ KOPF

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

A&A

100

95

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

75

SZYBKO - TANIO - FACHOWO
Zapraszamy!

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

061 81-71-300
602 379 399
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

Tawerna

„POD ZAGLAMI“
już otwarta!

Oderwij się od lądu,
posłuchaj szant
na żywo
14.04.2007 godz. 2000
ZAPRASZAMY!

Tel. 0502 288 648,
lub tel/fax 061 8171 721
18

Serwis samochodów

osobowych i dostawczych
zatrudni od zaraz

mechanika i elektromechanika.
Atrakcyjne wynagrodzenie.

tel. 0501 61 22 73
TIPSY TANIO!

METODA ŻELOWA ORAZ FIBER GLASS
Z DOJAZDEM DO KLIENTKI
Tel. 502-255-565

Plan funkcjonowania komunikacji
miejskiej
w okresie
od 05.04.2007 do 10.04.2007r.

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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Jajka to nieodłączny element Świąt
Wielkanocnych. Jednak są one nie tylko
symbolem rodzącego się życia, ale także
motywem pojawiającym się w wierzeniach, religiach, literaturze, malarstwie
i wielu innych dziedzinach.
Jajko wielkanocne jest znakiem nowego
życia, przezwyciężenia śmierci porównanym
do przebijania skorupki. Wykluwający się kurczak dla chrześcijan symbolizuje zwycięstwo
życia, jest znakiem Chrystusowego i ludzkiego zmartwychwstania. Jajko symbolizuje
nadzieję, próbę cierpliwości, której należy
się poddać, aby zobaczyć ukryte wewnątrz
pisklę.
Dzielenie się nim podczas śniadania
wielkanocnego ma odniesienie do wigilijnego opłatka. Pełni ono rolę podarunku,
którego intencją jest życzenie pomnażania
sił witalnych.
Jajko to ważny symbol w wielu
religiach i wierzeniach. Umieszczane
w grobowcach egipskich i rzymskich
były znakiem i nadzieją na powrót
do życia.
Prawosławni w Niedzielę Wielkanocną składają przy grobach pisanki,
dzieląc się w ten sposób z przodkami
radością ze zmartwychwstania Chrystusa. Prawosławni Białorusini dzień
ten nazywają Radaunica. Przypada
ona jednak nie w Niedzielę Wielkanocną, a we wtorek po drugiej niedzieli
od Wielkanocy. Zwyczaj ten miał swe
korzenie w pogańskich Zaduszkach
obchodzonych w okresie przesilenia
wiosennego, na które później chrześcijaństwo nałożyło święta Wielkiej
Nocy, wykorzystując jednak symbolikę
dawnych wierzeń.
W symbolice judaizmu, obok specjalnego
rodzaju precli, ważną rolę odgrywa jajko. Jajka są przypomnieniem nieustannego trwania
i cykliczności życia. Jako znak przerwanego
istnienia, są podawane na żydowskich stypach, ale stanowią wyraz nadziei, której nie
wolno tracić.
W wyobrażeniach wielu ludów pierwotnych wszechświat był monstrualnym jajem,
które uformował wszechmocny i niewidzialny
Bóg. W wielu przekazach o powstaniu świata
mowa jest o olbrzymim jaju, które wyłoniło się
z chaosu. Z tego jaja wykluł się świat.
Pojawia się ono również w mitach śródziemnomorskich, oznaczając nieboskłon,
na który składa się siedem sfer. Zmienione
przez Noc jajo wydało Erosa. Z jaja powstała
Ziemia, ze skorupy Niebo.
W fińskim eposie Kalewala wszechświat
narodził się w sześciu złotych jajach.
Podróż Krzysztofa Kolumba i jego dowód
na kulistość Ziemi miały swe źródło w jajku.
Tradycje wielu kultur podkreślały wspólny
rytm jaja ze światem, Słońcem, płodnością,
zmartwychwstaniem. Było ono znakiem powrotu wiosny. Używane w magii leczniczej
i oczyszczającej uwalniało swą mocą siły
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witalne. W owalnym kształcie zamknięta była
nadzieja na odradzanie się życia.
Z kultury ludowej, w której jajko pełniło rolę
talizmanu zabezpieczającego przed złem lub
zaklinacza dobrego, symbolu zdrowia i życia,
miłości i płodności wyrósł zwyczaj święcenia
wielkanocnych pisanek.
SKĄD POCHODZĄ PISANKI?
Zwyczaj dekorowania jajek znany był już
w starożytności. Najstarsze pisanki mają
5000 lat. Pochodzą z Asyrii, nieco późniejsze
z Egiptu, Persji, Rzymu i Chin. Kolorowo
pomalowanymi jajkami Chińczycy obdarowywali się wraz z nadejściem wiosny.
Do Europy zwyczaj zdobienia jaj przywieźli prawdopodobnie Persowie. Na terenie
Polski odnaleziono najstarszą pisankę z X
wieku na Ostrówku w Opolu.
Nazwa pisanki pochodzi od sposobu
powstawania pierwszych kolorowych jaj.
Otóż dawniej na skorupce jajka rysowano
(pisano) gorącym roztopionym woskiem, a
następnie zanurzano je w barwniku. Jako
narzędzi do pisania używano szpilek, igieł,
kozików, szydeł, słomek i drewienek.

MOTYWY I BARWY PISANEK
Na jajkach rysowano i malowano różne
motywy. W starożytnym Egipcie motywem
zdobniczym jajek były skarabeusze z dwoma
postaciami ludzkimi. W Kairze uwieczniano
na nich wizerunki sławnych mężów. W Sudanie zamieszczane były cytaty z Koranu.
Skorupki chińskich pisanek pokryte były
misternymi miniaturami przedstawiającymi
kwiaty wiśni, chryzantem, ptaków. Australijscy Aborygeni rzeźbili jaja strusie, traktując
je jako świętość.
Jajka zdobiono w celach magicznych.
W ludowych wierzeniach zwyczaj ten uważany był za jeden z warunków zapewnienia
ciągłości świata. W motywach zdobniczych
ukryta była bogata symbolika: elementy
solarne odwoływały się do takich wartości
jak odrodzenie i wieczność, figury geometryczne były znakiem nieskończoności.
Sama praktyka dekorowania skorupki miała
spotęgować cudowne własności jajka.
Nie tylko w ornamentyce, ale i w barwach
znajduje się wiele symboli: czerwień i biel
oddają cześć domowym duchom opiekuńczym, a czerń i biel - duchom ziemi. Zieleń
nawiązuje do odrodzenia przyrody i miłości,
która wraz z rodzinnym szczęściem ukryta

jest w brązie.
Dominującą barwą pisanek w kulturze
chrześcijańskiej była czerwień. Na ten kolor
barwili je chrześcijanie pierwszych wieków
w Armenii. W Austrii do I wojny światowej
wielkanocne jaja były wyłącznie czerwone.
W kościele prawosławnym do dziś czerwony
to tradycyjny kolor pisanki. Zwyczaj barwienia jaj na ten kolor wiąże się z legendą
dotyczącą zmartwychwstania Chrystusa.
Otóż Maria Magdalena, która pierwsza
ujrzała Chrystusa zmartwychwstałego, pobiegła do domu. Zauważyła, że jajka w jej
gospodarstwie zabarwiły się na czerwono.
Podzieliła się nimi z apostołami, do których
udała się z wiadomością.
Na pamiątkę zmartwychwstania kolor
czerwony stał się symbolem zwycięstwa,
radości i dobrych wiadomości.

TRADYCJE

REKLAMY

ZATRUDNIĘ KUCHARKĘ

Wielkanocne
jajo

NAZWY OD TECHNIKI ZDOBIENIA
Zdobione jajo-pisanka - to prastary
magiczny symbol, który w naszych czasach
jest kontynuacją pięknych tradycji, czasami staje się małym dziełem sztuki i coraz
częściej uroczą formą prezentu.
W zależności od techniki zdobienia, świąteczne jajka mają
różne nazwy:
● kraszanki (zwane też malowankami lub byczkami) - powstają
przez gotowanie jajka w wywarze
barwnym, dawniej uzyskiwanym
wyłącznie ze składników naturalnych. Do barwienia używano
roślin, które pozwalały na uzyskanie różnych kolorów: łupiny cebuli
(brązowy lub rudy), kora dębu,
olchy lub łupiny orzecha włoskiego (czarny), kora młodej jabłoni
lub kwiat nagietka (żółtozłocisty),
płatki kwiatu ciemnej malwy (fioletowy), pędy młodego żyta lub listki
barwinka (zielony), sok z buraka
(różowy lub czerwony),
● pisanki - są różnobarwne, powstają
przez pisanie na skorupce gorącym roztopionym woskiem,
● oklejanki (naklejanki) - są przyozdobione sitowiem, płatkami bzu, skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru, tkaniny itp.,
● nalepianki - popularne zwłaszcza w
dawnym województwie krakowskim i w okolicach Łowicza, powstają przez ozdabianie
skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami
z papieru
Z JAJEM W ROLI GŁÓWNEJ
Z jajkiem wiąże się także wiele zabaw.
Jedną z nich jest osadzona w polskiej tradycji zabawa wielkanocna, którą nazwano
„walatka” (zwana też „na wybitki”). Polega
ona na tym, że dwie osoby stukają się
jajkami trzymanymi w dłoni. Wygrywa ten,
którego jajko nie pękło. Zamiast uderzania
jajkami o siebie można je toczyć po stole.
Inną zabawą jest tzw. „żuraw”. Pochodzi
ona ze wschodniej części Lubelszczyzny, a
polega na tym, że po południu w lany poniedziałek chłopcy zbierali się przed karczmą,
chwytali się za biodra sąsiada i wydając
okrzyki jak żuraw biegali za prowadzącym.
(dokończenie na str. 20)
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WSZECHOBECNE JAJA
Okazuje się, że jajko może występować
nie tylko na talerzu, w wierzeniach, religiach
i zabawach, ale także w wielu innych dziedzinach.
Jedną z nich jest literatura. Jajka pojawiają się w powieści Michaiła Bułhakowa

IV GMINNY FESTIWAL
POEZJI DZIECIĘCEJ
WIERSZOWISKO 2007
Już po raz czwarty w Przedszkolu nr
2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie
31.03.2007r. odbył się Gminny Festiwal
Poezji Dziecięcej WIERSZOWISKO
2007.
W festiwalu wzięły udział dzieci
z placówek przedszkolnych i grup
„O” z gminy Kórnik. Tym razem
festiwal odbył się w scenerii nawiązującej do wiersza J. Brzechwy „Na wyspach Bergamutach”.
Wsłuchując się w słowa wierszy,
publiczność mogła spotkać biedronkę, która kropki zgubiła, tygrysy, które jadły irysy, kotka, który
mlekiem wszystkich częstował.
Przyszła samochwała i skarżypyta.
Pojawiła się żaba, mucha, koziołek oraz przyjaciele zajączka.
Dowiedzieliśmy się, czy Paweł i Gaweł
mają siedmiomilowe buty oraz czy pan
Hilary wybrał się w podróż do Bańkowic
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„Fatalne jaja”, Dr. Seussa „Słoń, który wysiedział jajko”, Marii Terlikowskiej „O czym
mówią pisanki”, Jerzego Jasińskiego „Jajko
pterodaktyla”, Johna Wyndhama „Kukułcze
jaja z Midwich”, czy Pawła Szarloty „Smocze jajo”.
Jaja nierzadko występują we filmach.
Najbardziej znane filmy z jajem w roli głównej
to „Kosmiczne jaja” Mela Brooksa, komedia
„Sami swoi” ze słynnym jajkiem niezgody,
czy „Jajo węża” Ingmar Bergman.
Motyw jajka w malarstwie spotyka
się u Dalego, Magritte’a, Witkiewicza,
Mikulskiego. Uważane za kolebkę życia,
najdoskonalszą formę na świecie przewija
się w twórczości rumuńskiego rzeźbiarza
Konstantego Brancusi. Fasadę muzeum
Salvadore Dali w Figueres na północy Katalonii wieńczy zaprojektowana przez artystę
attyka w kształcie olbrzymich jaj. Jajko jako
symbol wykorzystywali w swej twórczości
Bosch, Breughl. Dziełami sztuki są także jaja
Fabergé, czyli carskie jaja ze złota, zdobione
kamieniami szlachetnymi, projektowane i
wykonywane dla rodziny cara Aleksandra III
Romanowa w pracowni nadwornego złotnika
Petera Karla Fabergé.
W żargonie malarskim jajko używane jest
w powiedzeniu „jajecznica ze szczypiorkiem”
dla określenia pstrokatego łączenia barw.
Jajko pojawia się nawet w reklamie.
Amerykańska firma EggFusion opracowała
metodę laserowego druku na skorupach
jaj: promień lasera graweruje rowek na
skorupie. Tworzenie reklam na jajkach to
zastosowanie uboczne prac nad trwałym
umieszczeniem daty i kodu na jajkach. Prace
te zostały podjęte w wyniku fali zatruć salmonellą. Opracowane kodowanie nazwano
Fresh & Traceability Coding (kodowanie
świeżości i identyfikacji). Do kodu dodano
informację reklamową: “On-egg Messaging”
i tak powstały jajka reklamowe.

Jajko wykorzystywano dawniej w budownictwie. Jaj (czasem wyłącznie żółtka,
ewentualnie wraz z pakułami, nawozem itp.)
używano jako dodatku do zaprawy wapiennej przy wznoszeniu szczególnie ważnych
budowli (np. katedr gotyckich) lub jako spoiwo farb temperowych. Sama nazwa tempery, znana już w starożytności, oznaczała
technikę opartą na jajku. Emulsję naturalną,
jaką było jajko, stosowano w malarstwie
sztalugowym i ściennym. Bardziej cenione
były tempery oparte na samym żółtku.
Współcześnie jajka mogą być również
wyrazem niezadowolenia. Bywają używane
do obrzucania szczególnie nielubianych
polityków lub miernych artystów.
Opracowała: Barbara Morasz

mydlanych. O tym, i jeszcze stu innych
przygodach, usłyszeliśmy z wesołych,
optymistycznych wierszy.
Wszystkie dzieci biorące udział w
naszym festiwalu otrzymały pamiątkowe
znaczki, dyplomy, nagrody książkowe i
słodkie niespodzianki.
W ten słoneczny, marcowy dzień,
w naszym „Optymistycznym Przedszkolu”

Młynarczyk, Wiktoria Rawicka, Magdalena
Bartoszak, Marta Piechel, Patrycja Rybka,
Magdalena Cychnerska, Jakub Tomczak,
Milena Litewka, Patrycja Łukowska, Marta
Nowak, Michał Radke, Roksana Rawicka,
Jan Strawa, Oliwia Wicik.

wiersze recytowali: Adam Majchrzycki, Wojciech Kujawa, Anna Przybył, Nina Sołowiej,
Oliwia Kordylasińska, Marcel Łagoda, Filip

PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA
Z JAJEM
„Jajko chce być mądrzejsze od kury”
„Mędrsze jajko niż kokosz”
„Co było pierwsze - jajko czy kura?”
„Jeszcze tego nie było, by jajko kurę
uczyło”
„...jest jak jajko bez soli”
„Lepiej mieć jajo bez znoju, niż kurę po
ciężkim boju”
„Nie stłukłszy nie dowiesz się, czy złe,
czy dobre jajo”
„Gdyby kwoka nie gdakała, ani by kto
wiedział,
że jajko zniosła”
„Serce w bogactwach jest szybciej
twarde niż
jajko w gotującej wodzie”
„Przyjdzie św. Weronika, zniesie jajko
kaczka dzika”
„Na święty Wojciech zniesie jajko
bociek”

Nagrodę publiczności przyznano (taką
samą ilością głosów) dzieciom: Partycji
Łukowskiej, Marcie Nowak i Oliwii
Wicik. Gratulujemy!!!!
Patronem festiwalu była „Złota
Kaczka”, która dodowała odwagi
występującym, a czasem nawet podpowiadała, kiedy „uciekło” słowo.
Największe podziękowania należą się dzieciom za wysiłek i trud
włożony w przygotowanie wierszy
oraz wystąpienie bez tremy przed
publicznością.
Serdecznie dziękujemy również
rodzicom i nauczycielom za przygotowanie dzieci, a całemu personelowi
Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku”
w Kórniku- Bninie za współpracę i pomoc
w przygotowaniu festiwalu.
Mariola Laś, Beata Wereniewicz
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WIELKIE
PRZEBOJE
WSZECH CZASÓW
Utkwiły mi w pamięci słowa piosenki
„Autobiografia” zespołu Perfect: „W knajpie dla braw klezmer kazał mi grać takie
rzeczy, że jeszcze mi wstyd”. Jak to się
dzieje, że ta sama muzyka, przy której
jedni bawią się w najlepsze, u drugich
wywołuje wręcz uczucie obrzydzenia?
Jak to możliwe, że kiedy z kolei ci drudzy będą zachwycać
się innymi utworami,
ci pierwsi wpadną
w objęcia potwornej
nudy? Powiemy, że to
kwestia muzycznych
gustów. Zgoda, ale
dlaczego jeden będzie
gustował w disco-polo
(sprzedaż płyt z tą wątpliwej jakości muzyką
pobiła w Polsce wszelkie rekordy), a drugi
znajdzie ukojenie w
preludiach Chopina?
Zresztą nie chodzi
mi wcale o umiłowanie
klasyki. Np. evergreen’y
to utwory „wiecznie zielone”, jak sama nazwa Procol Harum
wskazuje. Oparły się one działaniu czasu
i przetrwały zalew szmiry i kiczu, który tak
natrętnie lansują media. Te perełki były
przebojami wiele lat temu i pozostały nimi
do dziś. Żyją swym własnym życiem nagrywane przez coraz to nowych artystów. Zna
je i kocha cały świat. Słuchając ich mamy
gwarancję, że nie jest to kolejna modna
tandeta, że jest to coś wartościowego.

Zwiastuny
wiosny
w Arboretum

Je również trzeba poznać, bo tylko wtedy
możemy polubić zarówno je, jak i nasze
kulturowe dziedzictwo.
Wśród muzyków klasycznych panuje
opinia, że poziom kultury muzycznej można zmierzyć stopniem zbliżenia do sztuki
J. S. Bacha. Nie dziwmy się. Nie znam
zbyt wielu wybitnych kompozytorów, czy
rasowych muzyków, dla których nie byłaby
on wzorcem. Fryderyk Chopin na pytanie
, co trzeba zrobić, aby grać tak pięknie jak
on, odpowiadał, że po pierwsze należy
ćwiczyć Bacha, po drugie Bacha i po trzecie
... Bacha. Pogląd ten całkowicie podziela
współczesna pianistyka.
Czy uwielbienie muzyką Bacha podzielał też zespół Procol
Harum (brytyjska grupa rockowa z lat 1959
– 1977) i ich wokalista
Gary Brooker? Niewątpliwie tak. Ich słynny evergreen „Bielszy
odcień bieli” (A whiter
shade of pale-1967)
świadomie nawiązuje do muzyki baroku,
a ściślej do 2 części
III suity D-dur (zwanej
„Arią na strunie G”),
której twórcą był właśnie sam mistrz Bach
. Wbrew obiegowym
opiniom oba utwory
są diametralnie różne
(poza pierwszym taktem, co zresztą zdaje się być celowym
zabiegiem). Zdecydowanie wyżej stawiam
jednak „Arię na strunie G”. Mimo, że jest
starsza o ponad 200 lat, góruje nad swym
rockowym odpowiednikiem bogactwem
harmonii, aranżacji, czy rozwinięciem linii
melodycznej. Oczywiście możecie mieć
inne zdanie, ale najpierw przesłuchajcie
proszę obydwa utwory. Zygmunt Szram

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

KULTURA

KULTURA

(dokończenie ze str. 19)
Gdy ten raptownie skręcił - wszyscy upadali. Wygrywał ten komu udało się nie
przewrócić.
Kolejny przykład to zabawa w parach,
którą nazwano „rzuć pisankę”. Każda z
osób otrzymuje jedną pisankę lub zwykłe
nie gotowane jajo. Pary stają w odległości
1 m od siebie i jednocześnie rzucają do
siebie jajka. Jeśli je złapią – odsuwają się
o metr i rzucają ponownie.
Wygrywa ta para, która odsunęła się
od siebie na największą odległość i której
udało się nie zbić jajek.
Zawody pod nazwą „kto dalej?” mogą
być ciekawą formą spędzania wolnego
czasu podczas wielkanocnych świąt.
Każdy startujący powinien otrzymać jedną
pisankę. Zawodnicy stają na linii startu. Na
podany sygnał popychają swoją pisankę
tak, aby potoczyła się jak najdalej. Ten kto
wygra, zabiera pisanki przeciwników.
Wielkanocnym zwyczajem, który wiąże
się z pradawnym wierzeniem w słońce
tańczące na niebie u progu wiosny jest
wrzucanie tzw. tańczącego jaja do źródła.
W wielu regionach Europy zachodniej
podczas śniadania wielkanocnego zachował się zwyczaj rozbijania skorupki jaj monetami, jajkiem o jajko czy jajka o czoło.
W Meksyku popularne jest rozbijanie o
głowę carcarones, wydmuszek wypełnionych konfetti. Zwyczaj ten wywodzi się ze
starej meksykańskiej zabawy, znanej do
dziś, którą nazwano Piniatą.

DLA DOROSŁYCH
FIONA HOPES
„CIĘCIE ROŚLIN”

Każdy, kto ma ogród chciałby, aby
był on zadbany i dekoracyjny przez cały
rok. Można to osiągnąć między innymi
poprzez pielęgnację roślin, a zwłaszcza
ich systematyczne cięcie.
Książka „Cięcie roślin” Fiony Hopes
to poradnik, w którym autorka wskazuje
różne techniki cięcia ponad 250 gatunków i odmian roślin w celu nadania im
kształtu, poprawienia wyglądu, a także
pobudzenia do obfitszego kwitnienia oraz
owocowania. Opisom towarzyszą rysunki
instruktażowe i porady ogrodnika. MG

DLA DZIECI
RENATA PIĄTKOWSKA
„PRZYGODA MA KOLOR NIEBIESKI”

15 kwietnia - o godz. 12.00 i 14.00 na
zwiedzających czekać będą przewodnicy,
którzy nie tylko zaprezentują bogactwo
kórnickie Arboretum, ale również będą
udzielać porad dotyczących pielęgnacji
roślin ozdobnych. Atrakcją będzie wspólne
posadzenie młodej gruszy wierzbolistnej
oraz możliwść podziwiania magnolii, które
w tym roku zakwitły wyjątkowo wcześnie.

nr 7/2007

Wakacje zaczynają się dla Tibora
nietypowo. W nocy pogotowie zabiera
do szpitala babcię, która jest jedyną opiekunką chłopca. W obawie, że znajdzie
się w domu dziecka, Tibor zaczyna się
ukrywać. Zawsze interesował się życiem
zwierząt, dlatego pierwsze swoje kroki
kieruje do zoo. Tam pozna nowych przyjaciół. Jego życie nabiera barw za sprawą
dziedzictwa cygańskich przodków. KK
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

ELLMED

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

- Tutaj nikt się nudzi – zapewniają
dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy w Biernatkach. Nie kryją zadowolenia, że jest miejsce, w którym mogą miło
i pożytecznie spędzić wolny czas.
Na świetlicowe zajęcia przychodzą
przede wszystkim uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Kórnika-Bnina. Bez zastanowienia wyjaśniają, dlaczego bywają
tu tak często. - Bo jest fajnie – tłumaczy
Natalia Sznura z kl. 3b. Jarek Dzirba (kl.
5a) podkreśla, że uczy się tu różnych rzeczy i może uzyskać pomoc w odrabianiu
zadań domowych. Kasia Rabczewska
(kl. 6b), twierdzi, że może tu przebywać
z rówieśnikami. Patryk Płóciennik (kl. 2b)
bardzo lubi kolorować rysunki i grać w
gry planszowe. Z kolei Monika Mateja (kl.
2b)mówi, że w świetlicy chętnie spotyka się
z koleżankami. Szymon Sznura pomaga tu
innym w nauce.
Od 1 marca nowym gospodarzem świetlicy (po Alinie Sznurze) jest Iwona Jankowiak. Młodzi ludzie bardzo ją polubili. Pani

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

14 kwietnia 2007 roku (sobota)
w godzinach od 9:00 do 13:00
zorganizowany zostanie

Dzień Otwarty
w siedzibie I Urzędu Skarbowego
w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18.
Harmonogram Dnia Otwartego:
9:00 rozpoczęcie
10:00 prezentacja sposobu wypełniania zeznań rocznych PIT 36 i PIT 37
(Sala 501)
11:30 prezentacja wypełniania zeznań rocznych PIT 36 i PIT 37
(Sala 501)
9:00-13:00 udzielania odpowiedzi
na indywidualne pytania podatników
oraz informacji w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych,
podatków pośrednich, zwrotu podatku VAT za materiały budowlane,
podatków majątkowych oraz przyjmowanie w Biurze Podawczym
zeznań rocznych
(Sala Obsługi Podatnika)

W tekście dotyczącym progra-

czynne:

mu pomocy żywnościowej z Unii

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

Europejskiej, który opublikowaliśmy

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

w poprzednim numerze Kórniczanina
znajdują się dwa błędy.

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

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

U S G w Śremie

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

Po pierwsze zabrakło przecinka
w liczbie oznaczającej ilość wydawa-

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

nego sera. Zamiast 13 kg powinno być

BEZPŁATNE*

1,3 kg. Błędnie podaliśmy także skrót
nazwy akcji – zamiast READ powinno

BADANIE WZROKU

być PEAD. Za błędy przepraszamy
zainteresowanych.

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa
radiologicznego
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Iwona podkreśla, że świetlica ta nie pełni
funkcji terapeutycznej, ale dzieci korzystają
z jej pomocy. W miarę możliwości stara się
je wspierać.
Dzieci do dyspozycji mają szereg gier
planszowych i puzzli. Uczestnicy bawią się
tu, kolorują obrazki itd. Korzystają z komputera z dostępem do Internetu.
Iwona Jankowiak planuje, że gdy wiosna
będzie w pełni, to młodzi ludzie pójdą grać w
piłkę na boisku przy Alei Flensa. Uważa, że
wtedy przybędzie liczba uczestników zajęć
świetlicowych. Do tej pory przychodziło tu
przeciętnie 8 do 10 osób. Zajęcia odbywają
się we wtorki, piątki w godz. 16-20 oraz w
środy, czwartki w godz. 16-18.
Pani Iwona w miarę możliwości pomaga
uczniom w odrabianiu lekcji.
W pracy z młodymi ludźmi bardzo przydaje się jej doświadczenie z harcerstwa.
Przez 12 lat była instruktorem w Chorągwi
Kaliskiej w hufcu koźmińskim ZHP.
Na powitanie wiosny dzieci wspólnie
z panią Iwoną wykonały kukłę, którą nazwano Wiosną. Mimo deszczu przeszli w
pochodzie po Biernatkach, zapewniając
mieszkańców, że wiosna jednak przyszła.
Uczestnicy zajęć mają także przygotować
świetlicę na Święconkę.
Robert Wrzesiński

KULTURA / INFORMACJE

REKLAMY

50

%

Lubią swoją
świetlicę

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

Zaproszenie
na bezpłatne badania gęstości kości – densytometrię
w Przychodni, ul. Poznańska 34a w dniu 12.04.2007 w godzinach od
9.00 do 16.00
odbędą się bezpłatne badania gęstości kości - densytometryczne
Po badaniu zapewniona bezpłatna konsultacja lekarska.

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

ZAPISY
telefonicznie: tel. 061 817 00 43 lub osobiście w Rejestracji

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 7/2007

Redakcja

nr 7/2007
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tel. dom. (061) 893 94 99, tel. kom. 0507 160 878

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

THERMOROL
PRODUKCJA ROLET ZEWNĘTRZNYCH
– MONTAŻ –
DOSKONAŁE SYSTEMY ROLETOWE

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

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

PŁYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI
Rabaty

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

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

   

USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ-KULAS

* 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

ul. 20 Października 93, 62-035 KÓRNIK
tel. 0609-848-998 /24h/
www.orlewicz.pl
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KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ
PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

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

tel. (61) 819-01-46

nr 7/2007

ZAPRASZAMY
NA V FESTIWAL
MŁODYCH
MUZYKÓW
KÓRNIK 2007

który odbędzie się
14 kwietnia br.
w Domu Strażaka
o godz. 1000
Przyjdź i posłuchaj
jak młodzi pasjonaci muzyki
prezentują swoje talenty.
Młodym Muzykom
życzymy powodzenia Widzom niezapomnianych
wrażeń
ZAPRASZAMY

* Sprzedam wózek głęboki, spacerowy „TAKO EXCLUSIV”, stan idealny, kolor czerwony. Tel. 600 275 200
* Szukam opiekunki do dziecka – chłopiec 14 miesięcy, Kamionki, os. Północne. Tel. 503 300 962
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofon + płyty 78 obr. , skrzypce, militaria, starocie – przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Zatrudnie dorywczo do pracy w ogrodzie(Bnin). Tel. 660 719 402
* 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
* 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
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OGŁOSZENIA / KULTURA

Szybko * tanio * fachowo

dzonych, wsłuchujących się w każde
padające słowo, mimo że Pasja grana
jest w czterech językach: polskim, wybrane sceny po niemiecku, angielskim
i łacinie. Można śmiało powiedzieć, że
nastąpiło tu przekroczenie barier językowych, zrozumienie i przeżycie ponad
nimi. W zrozumieniu pomogła ekspresja
aktorów: Tomasza Kilarskiego (Jezus),
Kamila Łapaja (Judasz), Wiktora Skoczylasa (Kajfasz), Joanny Wożnickiej
(Piłat), Ilony Szczepańskiej (Herod),
Sary Arnold (Magdalena). Widzowie nie
kryli swego wzruszenia.
Ksiądz wyraził swą ogromną
wdzięczność za nasz występ i zaprosił
nas już na rok następny, co zostało
przyjęte z entuzjazmem. Po wspólnym
posiłku z Księdzem wyjechaliśmy do
Weismainu, gdzie czekał nas o 17.00
drugi występ. Przed nim zdążyliśmy
zwiedzić
to stare zabytkowe i pełne nastroju
miasteczko. Schodząca się publiczność
wkrótce wypełniła cały kościół. Jej reakcja była podobna: wielkie skupienie,
widoczne przeżycie i wzruszenie, co
potwierdziły niekończące się brawa
dla trzydzieściorga młodzieży występujących pod reżyserskim kierunkiem
Wojciecha Kopcińskiego. Towarzyszyły
nam one w drodze powrotnej z uczuciem satysfakcji i potrzeby powrotu
za rok.
Uczestnik
Zdjęcia: Kuba Pepel

Ogłoszenia
DROBNE

Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

2007

REKLAMY

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm

(dokończenie ze str. 14)
która nas również odwiedziła, jak też
dziennikarza prasy frankońskiej Dietera Radzieja, materiałami reklamujący
nasz region. Widać było zainteresowanie i wzajemną chęć współpracy.
Pierwszy występ mieliśmy w kościele w Altenkunstadt w niedzielę po
Mszy św., o godz. 11, po której pozostał
prawie pełny kościół. Misterium Pasyjne Wojciecha Kopcińskiego „Leiden”,
to pasja współczesna, rozgrywająca
się tu i teraz. Dzisiaj też mamy postawy Judaszy, Piłatów, Kajfaszy, jak
również apostołowanie uczniów Jezusa. Apostołowanie młodego zespołu
Stowarzyszenia Teatralnego Legion,
to z pewnością owoc służby naszego
Papieża Jana Pawła II, a dla niemieckiej młodzieży jej kontynuacja przez
Papieża Benedykta XVI. Tak też zostało
to odebrane przez niemiecką publiczność wraz ze wspólnym odśpiewaniem
na zakończenie ulubionej pieśni Jana
Pawła II „Barka”.
Nad poziomem występu czuwał
reżyser Wojciech Kopciński. Pomocne
mu było grono zawodowców: scenograf
Marian Panek z Częstochowy, oraz
Joanna Tokarska (choreografia), Ilona
Szczepańska (wokal), Bettina Arnold,
Tomasz Kilarski (gitara). Powstanie
widowni i niekończące się oklaski były
dla nas największą satysfakcją i potwierdzeniem osiągniętego celu. Jak
również niezwykłe skupienie zgroma-

Ilość edycji ogłoszenia
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W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie realizuje Program edukacyjny „ Ekozespoły w mojej
szkole” opracowany przez Fundację
GAP – Polska przy współpracy Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Program ten ma na celu przede wszystkim kształtowanie w młodych ludziach
ekologicznego i oszczędnego trybu
życia, a co za tym idzie wprowadzenie
zachowań i trwałych nawyków w życiu
codziennym oraz zwiększenie wiedzy i
świadomości związków między stylem
życia, a stanem środowiska.
Uczniowie działający w dwóch ekozespołach przeprowadzili wspólnie z kolegami z klasy i rodzicami szereg działań
związanych z ochroną przyrody. Wszyscy
już dobrze wiemy jak należy segregować
śmieci oraz w jaki sposób oszczędnie gospodarować wodą i energią.
Hubert Pawłowski – uczeń klasy II a
szczegółowo wyjaśnia, na czym polega i
jak należy segregować śmieci.
Każdy może chronić przyrodę
Segregowanie odpadów jest bardzo
ważne, ponieważ ma korzystny wpływ na
środowisko. Dzięki zbiórce makulatury
chronimy lasy przed wycinaniem. Można
z niej także robić papier toaletowy, a
plastikowe butelki przerabia się na polar
i rajstopy.
Cała nasza rodzina segreguje odpady. W domu mamy trzy kubły na śmieci.
Do zielonego wrzucamy odpady organiczne, które następnie kompostujmy.
W czarnym zbieramy odpady zwykłe,
nie nadające się do przetworzenia. Wynosimy je do kubła, a stamtąd trafiają
na wysypisko. Do niebieskiego wiadra
wrzucamy śmieci, które dają się przetworzyć. Później wrzucamy je do odpowiednich kontenerów przeznaczonych
do segregacji odpadów.
Jak widać segregowanie śmieci jest
łatwe, a bardzo korzystne dla środowiska. Wszystkich czytelników zachęcam
do tej formy ochrony przyrody.
Hubert
Dominika Błaszczyk i Dorota Chmielewska - uczennice klasy III c doskonale
wiedzą, dlaczego WODA jest naszym największym bogactwem.
Czy wody może zabraknąć?
WODA, jest najcenniejszym skarbem.
Bez niej na Ziemi nie byłoby życia.
Powinniśmy rozumnie gospodarować wodą i oszczędzać ją, aby nigdy jej
nam nie zabrakło. My postanowiłyśmy
zacząć od oszczędzania wody w naszych
domach.
Do wspólnych działań włączyłyśmy
nasze koleżanki i kolegów z klasy.
Zaproponowałyśmy dyskusję na
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temat: „Dlaczego dziś ludzie zużywają więcej wody niż dawniej?”.
Potem ustalaliśmy, w jaki sposób można, na co dzień oszczędzać
wodę i zapisaliśmy swoje propozycje.
Każdy podjął zobowiązanie do działań
ekologicznego stylu życia.
Oto nasze propozycje oszczędzania
wody:
• dokręcajmy krany - stosujmy
oszczędzające wodę końcówki,
• stosujmy oszczędzające wodę
kompakty,
• płuczmy zęby wodą z kubka i zakręcajmy kran,
• kąpiel w wannie stosujmy z małą
ilością wody,
• myjmy się pod prysznicem, ale nie
za długo,
• korzystajmy z oszczędnego cyklu
prania w pralce,
• unikajmy prania pod bieżącą
wodą,
• gotujmy krótko, w małej ilości
wody,
• nie myjmy naczyń pod bieżącą wodą
- myjmy w misce lub w zlewozmywaku,
• podlewajmy grządki wieczorem,
kiedy woda mniej paruje,
• nie podlewajmy mocnym strumieniem – stosujmy oszczędzające wodę
zakończenia na ogrodowe węże …

i jeśli na przykład zmęczy się troszkę,
to może sobie przysiąść, oczywiście
w rowie, na chwilę i podrzemać na ...
kanapie lub pufie, bo leżą tam obie, lub
jeśli spragniony, to resztki z butelek
może powypijać (byle nie ze wszystkich!), a jeśli nogi zdarł ganiając za
prezentami dla nas - i my prezent dla
niego mamy: parę butów raczyć damy,
też w rowie. Dzięki temu będzie tak
niezwyczajnie...Tylko żeby ten zając
nie wziął z nas przykładu i w temacie
wielkanocnych prezentów, pozostał
raczej pospolity, czyli tradycyjnie,
niech one będą w koszyczkach lub
gniazdkach, niech będą smaczne, jak
co roku. niech przypominają, że są
rzeczy, których zmieniać nie trzeba,
które najpiękniejsze są wtedy, gdy
pozwolimy im być. Tak zwyczajnie, po
prostu i naturalnie...

Borówiecka
pasja
Barwny spektakl na motywach Ewangelii zobaczyli mieszkańcy naszej i nie tylko
naszej gminy podczas kilku przedstawień,
jakie grupa teatralna z Borówca wystawiła
w okresie Wielkiego Postu.
Ostatnie dni Chrystusa, Wieczernik,
Ogrójec, Sąd, męka i śmierć to powracające motywy związane z tym ważnym dla
Chrześcijan okresem.
Młodzi parafianie z Borówca (ci młodzi
w pełnym tego słowa znaczeniu, ale i ci
młodzi duchem) nie pierwszy raz wcielili się
w znane z Biblii i historii postacie. Z wielkim
zaangażowaniem przeżywali w swej grze
aktorskiej ludzkie dramaty Boga-Człowieka,
Jego uczniów, rozterki Piłata, knowania
Sanhedrynu i dziwactwa Heroda.
Pierwsze tegoroczne przedstawienie

droga Krzyżowniki – Tulce

Jeżeli wszyscy będziemy oszczędzać
wodę, to na pewno jej nie zabraknie.
Oszczędzając wodę chronimy nasze
środowisko!
Dominika i Dorota

Nieopodal tego lasu, przez pola,
biegnie niczym niestrudzony nasz
dobry znajomy, o tej porze najważniejszy - Wielkanocny Zając! My na
przyjście tego gościa jesteśmy gotowi

KOŁA GOSPODYŃ
WIEJSKICH
Świąteczne stroiki, kartki, wyroby
cukiernicze, pszczelarskie, ręcznie
robione kwiaty i haftowane serwety
można było obejrzeć i zakupić podczas
wielkanocnej wystawy przygotowanej
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bninie. Wyroby dostępne były
dla zwiedzających 31 marca i 1 kwietnia w bnińskiej świetlicy Koła.
Duże zainteresowanie wystawą zaskoczyło organizatorki. – Już pierwszego
dnia sprzedałyśmy większość wyrobów
cukierniczych – tłumaczy Dorota Bukczyńska z KGW.
– W sobotni wieczór dodatkowo piekłyśmy baby i kruche ciastka, aby nie
zabrakło ich drugiego dnia – dodaje.

Na wystawowych stołach znalazły
się: wyroby pszczelarskie i miód z pasieki państwa Słomów z Kórnika i Socha z
Czmonia, świąteczne baby wypieczone
przez Elę Górską, Danielę Matuszewską, Marię Menes, Ewę Zgradę, Marię
Maj, Janinę Grześkowiak, Mieczysławę
Płociennik, mazurki, małe babki do koszyczka, kruche ciastka przygotowane
przez Sabinę Hinc, Wiesławę Mikołajczak, Dorotę Bukczyńską, Aleksandrę
Joachimiak, baranki z masła zrobione
przez Ewę Zgardę i Marię Maj, kosze
z chleba wypieczone przez Danielę
Matuszewską, ręcznie haftowane serwety, koszyczki, pisanki, które wykonały Krystyna Wojtuś, Elżbieta Górska,
Maria Menes, Teresa Lenczewska,
Elżbieta Kerber, a także wielkanocne
stroiki przygotowane przez Kazimierę
Olejniczak, Teresę Pelczyk, Aleksandrę
Joachimiak.

Rys. Filip Graczyk z klasy III b

Szumi dokoła las...

WYSTAWA
ŚWIĄTECZNA

Dwudniowa wystawa przyciągnęła
prawie 100 osób. Wśród zwiedzających byli mieszkańcy Kórnika, Bnina,
okolicznych miejscowości, a nawet z
Poznania.

LOGO KAMPANII WODNEJ

Magdalena Pełko – uczennica klasy
Ic bardzo kocha zwierzęta i na pewno jak
wielu z was przejmuje się losem zwierząt
na naszej planecie. W czasie niejednej wycieczki do lasu wspólnie z rodziną Madzia
wracała niestety bardzo smutna. Dlaczego?
Przeczytajcie sami…

odbyło się w nowej Borowieckiej świątyni.
Mimo, że widok sceny mocno przesłaniały olbrzymie rusztowania niezbędne w
pracach wykończeniowych, wielu mieszkańców ze wzruszeniem obejrzało swoich
krewnych i sąsiadów i nagrodziło ich grę
burzą oklasków. Kolejne występy miały
miejsce w Kobylnicy i Mosinie. Na koniec, 3
kwietnia przedstawienie odbyło się w kórnickiej strażnicy. Choć widzów nie było aż tak
wielu, oklaski także były gromkie.
Grupa teatralna zawiązała się przy
tworzącej się podówczas wspólnocie
parafialnej w Borówcu i działa nieprzerwanie do dziś. Głównym organizatorem
przedsięwzięć zespołu oraz reżyserem jest
obecny proboszcz ks. Grzegorz Gałkowski.
Zaangażowanych w prace jest jednak wiele
osób, czego dowodem są przemyślne stroje
i barwna scenografia.
Gratulujemy mieszkańcom Borówca
pasji teatralnej i życzymy dalszych sukcesów.
ŁG

KULTURA

OŚWIATA EKOLOGICZNA

EKOZESPOŁY W NASZEJ SZKOLE

Osoby, które w tych dniach przybyły
do bnińskiej świetlicy Koła mogły także
zaopatrzyć się w wiejskie jajka, które
dostarczył Jacek Toboła.

Robakowo, ul. Szeroka –przy ogrodnictwie

Ze zwykłymi świątecznymi życzeniami, dla zajączka także,
Magda z rodziną

Pięknie prezentowały się również
kartki świąteczne wykonane przez
Bernadettę Hinc oraz Stowarzyszenie
„Klaudynka”.

koordynator programu
Renata Kozłowska

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
zapewniły, że kolejną wystawę przygotują
na Boże Narodzenie.
Barbara Morasz

nr 7/2007

nr 7/2007
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Potrącili przebiegające zwierzę
19 marca na drodze nr 434, w miejscowości
Dziećmierowo kierowca forda escorta uderzył w przebiegającą przez drogę zwierzynę
leśną.
20 marca o godz. 17.20, na drodze krajowej nr 11, w miejscowości Gądki kierujący
samochodem marki mercedes uderzył w
przebiegającego przez drogę psa.
1 kwietnia o godz. 20.50 w miejscowości
Konarskie kierowca fiata punto uderzył w
przebiegającą zwierzynę leśną.

dziły okoliczne jednostki ochotniczej straży
pożarnej. W wyniku karambolu sześć osób
trafiło do szpitala. Policja zorganizowała
objazdy przez Puszczykowo.

Wpadła w poślizg
22 marca, pod Kórnikiem na trasie do Środy
Wlkp. doszło do tragicznego wypadku.
W poślizg wpadła karetka pogotowia i
uderzyła w drzewo. Ranne zostały dwie
osoby z opieki medycznej, a przewożony
ambulansem pacjent zmarł.

Źle ocenił odległość
28 marca o godz. 11.50, w Kórniku przy
Placu Niepodległości kierowca autobusu
marki mercedes nie zachował bezpiecznej
odległości między pojazdami i zderzył się
z golfem.

Karambol w Jaryszkach
27 marca doszło do groźnego wypadku
w Jaryszkach. W zdarzeniu brały udział
trzy auta osobowe, jedno dostawcze oraz
ciężarówka. Dwa z pojazdów zapaliły się.
Sytuacja była bardzo niebezpieczna, ponieważ jedno z płonących aut wyposażone
było w instalację gazową, która w każdej
chwili mogła wybuchnąć. Wezwana na
miejsce straż pożarna z Poznania utknęła
w korkach, a akcję gaśniczą przeprowaSTRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Mandat za złe parkowanie
19 marca mieszkaniec Kórnika zaparkował swój samochód na przejściu
dla pieszych. Za parkowanie w miejscu
do tego nie przeznaczonym otrzymał
mandat.
23 marca strażnicy ukarali mandatem
mieszkańca Gostynia za parkowanie w
miejscu niedozwolonym w Kórniku.
29 marca patrol SM interweniował,
gdy mieszkaniec Żernik, który nie posiadał uprawnień próbował zająć miejsce
przeznaczone do pojazdów dla osób z
grupą inwalidzką. Mężczyznę ukarano
mandatem.
Przewieźli do schroniska
W ciągu ostatnich dwóch tygodni
Straż Miejska zaopiekowała się trzema
bezpańskimi psami. Jednego z nich
znaleziono 21 marca w Szczodrzykowie,
a drugiego następnego dnia w Borówcu.
26 marca w Kórniku strażnicy zajęli się
szczeniakiem. Czworonogi przewieziono
do schroniska.
Akcja wraz z policją
23 marca strażnicy miejscy wraz z funkcjonariuszami policji przeprowadzali akcję
mającą na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. Sprawdzali punkty handlowe oraz
miejsca, gdzie najczęściej spożywany jest
alkohol. Ukarali mandatem trzech miesz-
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Nie dostosował prędkości
W dniu 28 marca o godz. 9.30, na drodze
krajowej nr 11, w miejscowości Gądki, kierowca hyundaia nie dostosował prędkości
do warunków panujących na drodze i zderzył się ze stojącym na jezdni mercedesem.
Pojazdy uległy uszkodzeniu.

Prowadzili na „podwójnym gazie”
28 marca kórniccy policjanci wspólnie ze
strażnikami miejskimi w Kórniku zatrzymali
w Kórniku nietrzeźwego kierowcę małego
fiata. Mężczyzna w wydychanym powietrzu
miał 0,90 mg/l alkoholu. Zastosowano tu
postępowanie przyspieszone. Zatrzymany
został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.
30 marca funkcjonariusze policji i strażnicy
miejscy zatrzymali w Pierzchnie kierowcę
„malucha”, który był w stanie nietrzeźwokańców Kórnika za spożywanie alkoholu
w miejscach publicznych.
Ukarali mieszkankę Bnina
27 marca Straż Miejska ukarała mandatem mieszkankę Bnina za brak nadzoru nad
psem i nie zachowanie należytych środków
ostrożności.
Rozwieszali plakaty i dostali mandat
28 marca patrol SM zatrzymał na
gorącym uczynku dwóch mieszkańców
Poznania, którzy rozwieszali plakaty i ulotki
w miejscach, gdzie jest to zabronione. Mężczyźni zostali ukarani mandatem.
Ukarany za zaśmiecanie ulicy
28 marca strażnicy miejscy złapali na
gorącym uczynku mieszkańca Bodzewa,
który w Bninie wprost na ulicę wysypał ze
swojego samochodu niepotrzebne odpady.
Za zaśmiecanie miejsca publicznego wręczono mu mandat.
Interweniowali w Szczytnikach
30 marca patrol SM zaopiekował się
nieznaną kobietą w Szczytnikach. Kobieta ta nie potrafiła podać swoich danych
personalnych. Strażnicy próbowali na
miejscu wyjaśnić sytuację. Okazało się,
że przebywała około 3 dni w tej wsi i jej
okolicach. Wezwano karetkę pogotowia.
Lekarz potwierdził występujące u niej
zaburzenia psychiczne. Kobietę zabrano
do szpitala.
Opracowała: Barbara Morasz

Kradzieże
• 20 marca mieszkaniec Kórnika zgłosił
włamanie do samochodu marki fiat znajdującego się na parkingu w Kórniku i kradzieży z niego pieniędzy. Tego samego dnia
mieszkaniec Borówca powiadomił kórnicki
komisariat o kradzieży roweru górskiego,
• 25 marca mieszkaniec Kórnika zgłosił kradzież z włamaniem do kiosku RUCH-u,
• 27 marca Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony przez mieszkańca
Kórnika o kradzieży w Kórniku lusterek
i tablic rejestracyjnych od samochodu
osobowego,
• 29 marca mieszkaniec powiatu ostrowskiego zgłosił kradzież w miejscowości
Żerniki betonowych słupków i metalowej
siatki. Straty oszacowano na 3500 złotych.
Tego samego dnia kórniccy policjanci
otrzymali zgłoszenie o kradzieży tablic
rejestracyjnych od jeepa zaparkowanego
w Kórniku,
• 31 marca mieszkaniec Poznania powiadomił o włamaniu do domu będącego
w trakcie budowy w Borówcu i kradzieży
z niego instalacji elektrycznej, gazowej,
rurek miedzianych. Straty oszacowano na
9000 złotych.
Zebrała: Barbara Morasz
Za pośrednictwem Redakcji

Kórnicka Liga siatkówki - Amatorów
Dużą niespodzianką ostatnich spotkań były zwycięstwa drużyny Atopik Juniorzy nad
drużynami Jagrol i Vincent. Mecz pomiędzy Dynamixem a Amatorami zakończył się
zgodnie z przewidywaniami. Najlepszym zawodnikiem meczu w drużynie Amatorów został
Paweł Kiersztyn, który prowadzi w rankingu najlepszych zawodników KLSA. AN
Wyniki KLSA –marzec 2007
Data
4.03
4.03
4.03
4.03
4.03
4.03
4.03
4.03
4.03
11.03
11.03
11.03
11.03
11.03
11.03
11.03
11.03
11.03
18.03
18.03
18.03
18.03
18.03
18.03
18.03
25.03
25.03
25.03
25.03
25.03
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04

Drużyny
VINCENT : KÓRNICZANIE
VINCENT : NPS
KÓRNICZANIE : NPS
DYNAMIX : KTOŚ
DYNAMIX : AGRIKOL
KTOŚ : AGRIKOL
JAGROL : ATOPIK
SEZAMKI : ATOPIK
SEZAMKI : JAGROL
ZHP : SEZAMKI
ZHP : AGRIKOL
SEZAMKI : AGRIKOL
AMATORZY : VINCENT
KTOŚ : ATOPIK J.
NPS : ATOPIK
JAGROL : CZMONIEC
JAGROL : KÓRNICZANIE
CZMONIEC : KÓRNICZANIE
ZHP : KÓRNICZANIE
CZMONIEC : NPS
AGRIKOL : CZMONIEC
AGRIKOL : NPS
KTOŚ : AMATORZY
KTOŚ : SEZAMKI
SEZAMKI : AMATORZY
ATOPIK : AMATORZY
DYNAMIX : CZMONIEC
ZHP : CZMONIEC
ZHP : DYNAMIX
KTOŚ : KÓRNICZANIE
DYNAMIX : AMATORZY
DYNAMIX : KÓRNICZANIE
AMATORZY : KÓRNICZANIE
JAGROL : VINCENT
ATOPIK J. : JAGROL
ATOPIK J. : VINCENT

Kórniczanina pragnę złożyć
serdeczne podziękowania za heroiczną
postawę sąsiedzką pewnej rodziny, których
anonimowość pragnę zachować ze względów Ich bezpieczeństwa. Dzięki Ich szybkiej
reakcji wieczorem 2 kwietnia udało mi się
zatrzymać na gorącym uczynku jednego
z dwóch sprawców włamania do pawilonu
prasowego przy ul. Staszica w Kórniku,
którym to sprawcą okazał się mieszkaniec
Dziećmierowa.
Drugiego, również mieszkańca Dziećmierowa, zatrzymali policjanci z KP Kórnik,
którym również dziękuję za błyskawiczną
pomoc i wsparcie. Dziękuję także wspomnianej rodzinie za reakcję w dniu 24 marca,
która uchroniła od większych strat w trakcie
podobnego włamania. Jeszcze raz dziękuję
z całego serca i życzę wszystkim takich
sąsiadów oraz tyle odwagi do działania w
obliczu czyjejś krzywdy - w końcu może to
spotkać każdego z Nas.
Marek Broniewski
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Wynik
3:1
3:1
2:3
3:1
3:0
3:0
3:0
3:1
3:0
3:2
3:1
P
3:2
3:0
P
3:0
3:0
3:0
3:0
3:1
3:2
3:1
3:0
3:1
3:0
3:1
3:1
3:0
3:1
3:0
3:0
3:0
3:0
3:0
3:2
3:2

Set 1
25 : 10
25 : 18
27 : 25
22 : 25
26 : 24
25 : 21
27 : 25
26 : 28
25 : 23
28 : 26
26 : 24

Set 2
25 : 20
25 : 17
25 : 16
25 : 12
25 : 22
25 : 11
25 : 19
25 : 20
25 : 21
21 : 25
25 : 15

Set 3
17 : 25
19 : 25
14 : 25
25 : 22
25 : 11
25 : 23
25 : 23
26 : 24
25 : 21
24 : 26
22 : 25

Set 4
25 : 14
25 : 20
23 : 25
25 : 23

Set 5

27 : 25
25 : 11

16 : 14

25 : 20
25 : 17

25 : 23
25 : 4

19 : 25
25 : 11

21 : 25

15 : 8

25 : 22
25 : 0
25 : 0
25 : 0
25 : 15
17 : 25
18 : 25
25 : 10
25 : 23
25 : 10
25 : 20
26 : 24
25 : 16
25 : 16
25 : 0
25 : 21
25 : 0
25 : 0
25 : 23
24 : 26
25 : 23

28 : 26
25 : 0
25 : 0
25 : 0
23 : 25
26 : 24
25 : 12
25 : 10
25 : 18
25 : 17
25 : 18
25 : 17
25 : 20
19 : 25
25 : 0
25 : 15
25 : 0
25 : 0
25 : 22
25 : 18
15 : 25

25 : 16
25 : 0
25 : 0
25 : 0
25 : 19
28 : 26
25 : 17
25 : 11
21 : 25
25 : 20
22 : 25
21 : 25
25 : 15
25 : 13
25 : 0
25 : 18
25 : 0
25 : 0
25 : 15
16 : 25
25 : 18

11 : 15

26 : 24

25 : 18
12 : 25
25 : 19

15 : 12

25 : 13

25 : 20

15 : 12
15 : 13

TABELA
Miejsce
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Drużyna
KTOŚ
ZHP
DYNAMIX
ATOPIK
SEZAMKI
AMATORZY
JAGROL
VINCENT
CZMONIEC
AGRIKOL
ATOPIK JUNIORZY
KÓRNICZANIE
NPS
SPARTAN KÓRNIK

Pkt.
29
27
26
25
22
21
20
14
11
9
8
7
2

WIEŚCI Z UKS TKD-KÓRNIK
W niedzielę 25 marca 2007 roku zawodnicy z klubu UKS TKD-Kórnik wzięli udział w
I Ogólnopolskim Turnieju Taekwondo WTF
we Wschowej, który był jednocześnie pierwszą eliminacją VII turnieju Wesołek CUP.
Jedenastoosobowa osobowa reprezentacja
zdobyła łącznie 18 medali (7 złotych, 4
srebrne, 7 brązowych) i w klasyfikacji generalnej zajęła czwarte miejsce (na piętnaście
klubów). Nie zawiedli najstarsi zawodnicy:
Dąbrówka Graczyk i Piotr Mikołajczak.
Dąbrówka zdobyła trzy złote i jeden srebrny
medal. Piotrek zdobył jeden medal złoty,
dwa srebrne oraz jedno czwarte miejsce.
Do grona multimedalistów dołączył podczas
tego turnieju Jakub Posadzy, który zdobył
dwa złote medale i jeden brązowy. Bardzo
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W inauguracyjnym pojedynku rundy
wiosennej rozgrywek o Mistrzostwo Klasy
Okręgowej, po dobrym widowisku, które
mogło się podobać kibicom Kotwica Kórnik
pokonała Polonię Środa Wlkp. 2-1. bramki
dla Kotwicy zdobyli : Ł. Słabolepszy i Tomek Szymczak. Dwie żółte kartki obejrzał
Łukasz Jankowiak.
POLONIA POZNAŃ - KOTWICA
Drugi mecz wiosennej rundy juz
nie był taki pomyślny dla piłkarzy Kotwicy. W
wyjazdowym pojedynku z Polonią Poznań
przegrali 3-1. Celnym trafieniem na 1-1 popisał się znów Łukasz Słabolepszy, jednak
to było wszytko na co było stać Kórnickich
piłkarzy w tym pojedynku, czerwoną kartkę
otrzymał Mościpan.
KOTWICA – BŁĘKITNI OWIŃSKA
Na następne ligowe spotkanie
zapraszamy w Sobotę Wielkanocną o
godzinie 16 00 na Kórnickie Błonie, podejmujemy Błękitnych Owińska.
Niech Wam Mili będzie wiosennie, słonecznie, serdecznie! Niech cieszą Wasze
oczy kolorowe pisanki i wielkanocne baranki. Niech się w Śmingus Dyngus wodą na
Was leje a Wielkanocny Zając przyniesie
radość i nadzieję.
Zarząd KSS Kotwica Kórnik

25 : 21
25 : 18

25 : 15
24 : 26

KOTWICA – POLONIA
ŚRODA WIELKOPOLSKA

REKLAMA

INFORMACJE

Kronika kryminalna

ści. W wydychanym powietrzu miał 0,68
mg/l alkoholu. W tym przypadku również
zastosowano postępowanie przyspieszone. Zatrzymany na gorącym uczynku
mężczyzna został skazany wyrokiem Sądu
Rejonowego w Środzie Wlkp.

Ilość meczy
Sety
Pkt. Zdobyte /stracone
12
32 : 9
12
30 : 13
11 + P
29 : 10
11 + P
27 : 12
10 + PP
24 : 10
12
23 : 20
11 + P
24 : 16
12
19 : 29
12
14 : 28
11 + P
14 : 27
11 + P
12 : 29
12
9 : 31
11 + P
7 : 32
REZYGNACJA Z ROZGRYWEK

dobrze rozpoczął swoją karierę sportową
najmłodszy zawodnik Szymon Pelczyński
(lat 7), który na swoim pierwszym w życiu
turnieju zdobył dwa brązowe medale.
Bardzo cieszy nas złoty medal Piotrka
Mikołajczaka w walce pokazowej, który w
dogrywce, tzw. „złotym punktem” pokonał
zawodnika z Bydgoszczy. Był to dla niego
ostatni sprawdzian przed Eliminacjami
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w dniach 30-31 marca w Dąbrowie Chełmińskiej.
Dzięki zaprezentowanemu wysokiemu
poziomowi wyszkolenia, nasi zawodnicy
dostali zaproszenie na organizowany przez
klub Karor Bydgoszcz Międzynarodowy
Turniej Taekwondo, który odbędzie się 26
maja w Bydgoszczy.
W zawodach wzięli udział następujący

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
zawodnicy UKS TKD-Kórnik: Dąbrówka
Graczyk (3 złote, 1 srebro), Piotr Mikołajczak (1 złoto, 2 srebra, 4 miejsce), Jan Gulczyński (2 brązy), Jakub Jańczyk, Krzysztof
Starosta (5 miejsce), Adam Walerczyk (2
brązy), Tomasz Siejek (1 srebro), Mateusz
Nowak (1 złoto), Jakub Posadzy (2 złote, 1
brąz), Ernest Ordanik (5 miejsce), Szymon
Pelczyński (2 brązy).
Zapraszamy wszystkich chętnych
na treningi do sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku w
następujących terminach: grupa młodsza
we czwartki od 18.00 do19.00 i soboty od
11.00 do 12.00, grupa starsza we czwartki
od 19.00 do 20.00 i soboty od 12.00 do
13.00, lub na stronę internetową klubu:
www.tkdkornik.prv.pl
Piotr Posadzy
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INFORMACJE / ROZRYWKA
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Telefony alarmowe:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Poziomo: 1) Kórnickie Przedsiębiorstwo
Autobusowe, 6) miejska kolej podziemna,
7) tak teraz się mówi na kabriolet, 8) groźny
car, 9) zespół urządzeń służących do nadawania przez telewizję obrazów filmowych,
12) masakra, 14) wielka rzeka w Chinach,
Indiach i Pakistanie, 15) ubranie treningowe, 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 „Jedynka-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 Kórnik, 10) ogół biskupów danego kraju, 11)
graniczą z Pakistanem, 13) Dąbrówka,
zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego „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.

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 5/2007:
„SKĄPY DWA RAZY PŁACI”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Marian Świejkowski z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
20-go kwietnia 2007 r.
Materiały prosimy dostarczać do 13-go marca 2007 r.
nr 7/2007

