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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

PROSTO  Z  RATUSZA

Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

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

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

• mocno wypieczoną lub bladą • z sosem czosnkowym i /lub keczupem
532/  MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano ..........................................................   7,50 zł
540/  DONNa - z szynką i pieczarkami ................................................................................................. 11,50 zł
542/  FaRmERSKa - z szynką, salami, bekonem i kabanosem .......................................................... 15,50 zł
549/  mEXICaNa - z kukurydzą, papryką, fasolą, cebulą, czosnkiem i oliwkami na ostro .................. 15,50 zł
559/  RZEŹNICKA - z szynką, salami, kabanosem, cebulą i pepperoni ............................................... 15,50 zł
552/  DOmOWa – grube ciasto z szynką, salami, bekonem, kabanosem, kurczakiem i pieczarkami . 17,50 zł

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

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

Bnin, ul. Jeziorna 17,  
tel. (061) 898 02 89, fax (061) 898-02 06
e-mail: biuro@mcs.az.pl 

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

+48(...)61 8 170 595

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

HIBISCUS
Zielarz Ewa Kulińska

Diagnoza i porada
Zioła regenerujące system:

odpornościowy, węzły chłonne, klimakterium, łuszczycę, alergię, 
trądzik, spłukiwanie kamieni nerkowych, kamieni żólciowych

Światłoterapia: ELEKTROPUNKTURA, ŚWIATŁOPUNKTURA
Skuteczne wspomaganie leczenia światłem spolaryzowanym

Lampa BIOPTRON
Flavon maX i Flavon KIDS

Konsultacje: Maria Otto
Terapia antynikotynowa, łuszczyca, neurastenia i inne.

Kórnik, ul. Mickiewicza 8, 
tel.(061) 8190 161 Rejestracja, (061) 661 53 26 Zielarnia

już w
krótce!

NaDZWYCZajNE ZGROmaDZENIE  
W SaTERZE

Na dzień 12.04.07r. zwołane zostało 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Spółki Sater Kórnik. Ze strony Gminy Kórnik 
udział brali burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
wiceburmistrz Hieronim Urbanek oraz radca 
prawny Przemysław Barczyński. 

Głównymi punktami Zgromadzenia 
miało być podjęcie uchwał w następujących 
sprawach:

- wniesienia dopłat przez Wspólników
- zatwierdzenia planu działania spółki 

na lata 2007 – 2010;
- dalszego istnienia spółki.
Ponieważ Gmina Kórnik nie otrzymała 

wcześniej projektów uchwał, zwłaszcza 
dotyczących planu działania, wspólnicy 

zadecydowali o przerwaniu spotkania 
i dokończeniu w dniu 23.04.br. 
Podczas drugiego spotkania, które 

odbyło się w Warszawie, gminę reprezen-
tował burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz 
radca prawny Józefina Cieślak. Ponieważ 
przedstawiony plan działalności spółki na 
lata następne przewidywał dalszą rozbu-
dowę składowiska odpadów w Czmoniu, 
burmistrz głosował przeciwko zatwierdzeniu 
takiego planu. Niestety głosami udziałowca 
większościowego plan uchwalono. Podob-
ny przebieg miało głosowanie dotyczące 
dalszego istnienia spółki. Zdaniem przed-
stawicieli gminy, dalsze istnienie spółki, 
oparte na planach rozbudowy składowiska 
jest wykluczone. Zdaniem przedstawicieli 
firmy AMEST spółka powinna istnieć.

Kolejna proponowana uchwała dotyczy-
ła propozycji wniesienia dopłat w wys.18 
milionów złotych  (z czego 20% 
czyli 3,6 miliona złotych miałaby 
dopłacić Gmina Kórnik). Zgodnie 
z umową spółki decyzje o dopła-
tach muszą być podejmowane 
jednogłośnie – dlatego też głos 
przeciw naszego przedstawicie-
la zadecydował o nie uchwaleniu 
tej propozycji udziałowca więk-
szościowego.

Jednocześnie, po raz kolejny, 
przedstawiciele Gminy Kórnik 
zaproponowali przedyskutowa-
nie propozycji przejęcia przez 
udziałowca mniejszościowego 
udziałów strony Włoskiej. W tej 
kwestii nie podjęto wiążących 
rozmów.  

DOFINANSUJĄ PRZEPUSTY?

Dnia 13 kwietnia br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski oraz wiceburmistrz Hieroni-
mUrbanek spotkali się Urzędzie Marszał-
kowskim z dyrektorem Wydziału Infrastruk-
tury – Jerzym Gładysiakiem. Przedmiotem 
rozmów było dofinansowanie budowy 
przepustu pomiędzy jeziorem Kórnickim 
a jeziorem Skrzyneckim pod drogą woje-
wódzką nr 434 (obwodnicą Kórnika).

BURMISTRZ W PARLAMENCIE EURO-
PEJSKIM

W dniach 14 – 19 kwietnia br. burmistrz 
Jerzy Lechnerowski wziął udział w wyjeździe 
studyjnym do instytucji europejskich znaj-
dujących się w Strasburgu, Luxemburgu i 
Brukseli. Najważniejszym punktem programu 
był udział w otwarciu wystawy w Parlamen-
cie Europejskim w Brukseli, poświęconej 
budowie w Gdańsku Centrum Solidarności 
Europejskiej. Udział w uroczystości brali m.in. 
Danuta Hibner, Michał Ujazdowski, eurode-
putowani Maciej Giertych, Marcin Libicki, 
Tadeusz Zwiefka i Zdzisław Podkański.

SPOTKANIE WIEJSKIE W BORÓWCU

Dnia 16 kwietnia br. wiceburmistrz 
Hieronim Urbanek uczestniczył w zebraniu 
Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Boro-
wiec. Głównymi tematami spotkania były 
kwestie związane z: 

- budową kanalizacji sanitarnej;
- oświetleniem ulicznym;
- budową i naprawą dróg, w tym budową 

ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej 
Kamionki-Borówiec-Robakowo;

- usprawnieniem komunikacji w rejonie 
Borówca, w tym uruchomienie połączenia 
na trasie Borowiec-Krzesiny oraz skomuni-
kowanie miejscowości Borowiec, Kamionki, 
Szczytniki, Koninko z Poznaniem. 

ROZMOWY O DROGACH

Dnia 20 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielami Zarządu Dróg Powiatowych p. 

dyrektorem Markiem Borowczakiem oraz p. 
Andrzejem Przybylskim. Podczas spotkania 
omawiano następujące tematy: 

- budowa przejścia wzdłuż drogi powia-
towej Koninko-Borówiec (ustalenie harmo-
nogramu prac koncepcyjnych celem dopro-
wadzenia do realizacji przedsięwzięcia

- omówienie kolejności działań zwią-
zanych z wykonaniem remontu drogi 
powiatowej na odcinku od ronda na wjeź-
dzie do Borówca od strony trasy S-11 do 

skrzyżowania z ul. Szkolną i ul. Główną w 
Borówcu,

- bieżące utrzymanie dróg na terenie 
gminy Kórnik, wycinki i podkrzesania drzew 
i krzewów, utrzymania porządku wzdłuż 
dróg powiatowych

- naprawy ubytków w nawierzchni dróg 
powiatowych.

Omówiono także wnioski skierowane 
przez spółkę Jagrol do Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, które w większości dotyczyły 
zakresu zadań realizowanych przez Zarząd 
Dróg Powiatowych. 

PRZYGOTOWANIA OBCHODÓW  
JUBILEUSZU RPK

Dnia 20 kwietnia br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski i kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Antoni Kalisz spotkali 
się w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu z 
Januszem Łakomcem - dyrektorem Parków 
Krajobrazowych. Podczas spotkania do-
konano ostatnich uzgodnień dotyczących 
czerwcowych obchodów 10-lecia istnienia 
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. 

Przypomnijmy, że obchody jubileuszu 
parku, którego część leży także na terenie 
naszej gminy, odbędzie się 23 czerwca 
br. Do końca maja można nadsyłać do 
redakcji Kórniczanina prace na konkurs 
zorganizowany specjalnie z tej okazji (re-
gulamin konkursu, który publikowaliśmy w 
Kórniczaninie dostępny jest także na stronie 
www.kornik.pl)

STREFA WOKÓŁ BORÓWIECKIEGO 
„maGaZYNU WOjSKOWEGO” 

Dnia 23 kwietnia br. w Urzędzie Miej-
skim w Kórniku odbyło się spotkanie 
wiceburmistrza Hieronima Urbanka z dy-
rektorem Departamentu Infrastruktury Mini-

sterstwa Obrony Narodowej gen. 
bryg. Krzysztofem Kucharskim 
oraz płk. Jackiem Adamkiem. 
Przedmiotem spotkania było 
omówienie spraw związanych z 
budową magazynu wojskowe-
go oraz ustanowieniem strefy 
ochronnej w Borówcu. Zgodnie z 
oświadczeniem, jakie złożył gen. 
Kucharski na dzień dzisiejszy 
wykonana została inwentary-
zacja obiektów znajdujących 
się w sąsiedztwie magazynów 
wojskowych oraz trwają prace 
projektowe i obliczeniowe zwią-
zane z ustaleniem zasięgu strefy 
ograniczonego użytkowania w 
Borówcu. Dyrektor zadeklaro-
wał, że w ciągu miesiąca wła-

dzom gminy Kórnik zostanie przedstawione 
opracowanie dotyczące strefy ochronnej. 
Wiceburmistrz zwrócił się do gen. Kuchar-
skiego z prośbą, aby powyższe opraco-
wanie zostało zaprezentowane nie tylko 
władzom gminy, ale także mieszkańcom, 
których sprawa ta najbardziej dotyczy, np. w 
formie prezentacji na forum Rady Miejskiej. 
Propozycja spotkała się z akceptacją. Po 
przygotowaniu dokumentacji dotyczącej 
strefy                   (dokończenie na str. 4)  

Budowa przepustu - ul. Woźniaka
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DYSTRYBUCJA I PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ: Barbara Kłodzińska
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 10.00-14.00 tel./fax: (61) 8170-147 (siedziba redakcji).
Piątek, telefon kontaktowy: (61) 819 00 02

ZAPROSZENIE  
NA SPOTKANIE  

Z MIESZKAŃCAMI

SZANOWNI PAŃSTWO!

Uprzejmie informuję, że zapo-

wiadane spotkanie ze społecznoś-

cią lokalną, którego celem będzie 

poznanie opinii społecznej na te-

mat linii wysokiego napięcia, odbę-

dzie się 14 maja br. o godz. 19.00  

w remizie strażackiej w Kamionkach. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych – zwłaszcza miesz-

kańców terenów objętych pracami 

komisji doraźnej.

Przewodniczący Komisji Doraźnej 

ds. Przebiegu Linii Elektroenergetycznej

Michał Stecki

(dokończenie ze str. 3)
ograniczonego użytkowania zostanie ona 
przedłożona przez odpowiednie służby woj-
skowe Radnym Miejskim i społeczności lokal-
nej we wcześniej uzgodnionym terminie.

KOŚCIÓŁ W KAMIONKACH?

W Urzędzie Miejskim w Kórniku bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się 
24.04. br. z arcybiskupem Zdzisławem 
Fortuniakiem i ekonomem Jackiem No-
wakiem. Przedmiotem rozmów był zamiar 
poszukania terenu pod budowę kościoła 
w Kamionkach. Niebawem Kuria Archi-
diecezjalna zwróci się do Gminy Kórnik z 
oficjalnym wnioskiem o znalezienie odpo-
wiedniej lokalizacji. Nieoficjalne informacje 
wskazują, że możliwe jest w przyszłości 
powstanie parafii, w której skład weszłyby 
Kamionki i Daszewice.

ZEBRANIE W ROBAKOWIE

W zebraniu wiejskim w Robakowie 
– Osiedlu w dniu 24.04. br. uczestniczyli 
burmistrz Jerzy Lechnerowski i Sławomir 
Zakrzewski, pracownik Referatu Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska. Najważniejszym 
tematem była budowa kanalizacji (w tym 
potencjalne wykorzystanie oczyszczalni „So-
kołowa”), strefa ograniczonego użytkowania 
w związku z lotniskiem w Krzesinach, a także 
zły stan dróg. 

Burmistrz poinformował mieszkańców, 
że w III kwartale tego roku, do Wojewody 
Wielkopolskiego trafić ma nowy, oparty na 
zaktualizowanych badaniach, projekt obszaru 
wokół lotniska wojskowego w Krzesinach. 

SPOTKANIE Z RADĄ NADZORCZĄ 
KOMBUSU

Na prośbę Rady Nadzorczej  KOMBUS 
doszło do spotkania, na którym omówiono 
sytuację finansową spółki. Według władz 
przedsiębiorstwa nie uda się w tym roku 
osiągnąć zamierzonych w planach wyników 
finansowych. Rozważano także sprawę 
ewentualnych podwyżek dla pracowników. 
Zarobków w KOMBUSie nie zwiększano 
od kilku lat. Zdaniem burmistrza podwyżki 
powinny nastąpić już od lipca. Najprawdo-
podobniej już w maju spółka zakupi nowe 
(choć używane) autobusy. red

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDżETU GMINY KÓRNIK ZA 2006R.

Zgodnie z uchwalonym dnia 28 grudnia 
2006r. planem, dochody Gminy Kórnik 
miały wynieść 40.655.722 zł. W rzeczy-
wistości uzyskano dochody w wysokości 
42.182.963 zł, co oznacza, że wykonano 
plan w 103,76%.

Struktura dochodów przedstawia się 
następująco:

- 27,4%  -  podatek od nieruchomości od 
osób fizycznych i prawnych  11.568.381 zł  
(wzrost o 11,9% w stosunku do 2005r.)

- 19,2% -  udział w podatku docho-
dowym od osób fizycznych 8.107.279 zł 
(wzrost o 26,3%)

- 16,8% - subwencje (część oświato-
wa, wyrównawcza) 7.095.121 zł (wzrost 
o 1,2%)

- 10,8% - dotacje w łącznej kwocie 
4.571.347 zł (wzrost 52,3%)

- 4,8% - podatek od czynności cywil-
noprawnych 2.018.839 zł (wzrost o 80% w 
stosunku do 2005r.)

- 4% - opłata od wzrostu wartości nie-
ruchomości 1.688.488 zł (wzrost o 1319% 
- było 128.191 zł)

- 3,7% - podatek od środków transporto-
wych 1.552.007 zł (wzrost o 20,8%) 

- 2,6% - dochód ze sprzedaży majątku 
gminy 1.075.216 (wzrost  537% - było 
200.038 zł)

- 2,6% udział w podatku dochodowym 
od osób prawnych 1.073.985 zł (spadek 
o 1,4%)

- 1,4% - podatek rolny 601.010 zł (spa-
dek o 26,3%) – zmniejszona cena żyta.

Gmina Kórnik otrzymała dotacje:
- z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej 
zleconych gminom w kwocie 3.913.597 zł 
(świadczenia rodzinne, na klęski żywiołowe 
233 tys. zł)

- z budżetu państwa na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących gmin w kwocie 
459.034 zł

- na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego w kwocie 137.860 
zł (przedszkola, drogi powiatowe)

- z funduszy celowych na realizację 
zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 
53.356 zł (drogi gminne, PFOŚiGW, OSP)

Zaległości
Mimo, że wykonanie dochodów gminy 

jest bardzo dobre, są zaległości w po-
szczególnych grupach dochodów, głównie 
z powodu niepłacenia podatków lokalnych 
(przede wszystkim podatku od nieruchomo-
ści, od środków transportowych, podatku 
rolnego).

Podatnicy nie wpłacili do budżetu gminy 
3.649.047 zł tj. o 647.815 zł więcej niż w 
2005r. (w tym jest opłata od wzrostu war-
tości nieruchomości – zaległość 624.510 
zł). Zaległości z tytułu podatków wynoszą 
2.951.075 zł (na dzień 31.12.2006r.) – w 
tym jedna duża zaległość z tytułu upadłości 
podatnika.

W związku z tymi zaległościami Urząd 
wysłał 3 tys. upomnień (na kwotę 1.152.808 
zł). Na pozostałą kwotę wystosowano upo-
mnienia w latach poprzednich.

W roku 2006 skierowano 1318 tytułów 
wykonawczych do postępowań egzekucyj-
nych (na kwotę 232.428 zł).

Kwotę 2.297.052,55 zł zabezpieczono 
przez wpis hipoteczny, co stanowi 77,9% 
zaległości podatkowych (w 2005r. było 
65%).

AbSOluTORIuM PRZyZNANE 
jEdNOgłOśNIE

Pierwsza część kwietniowej sesji poświęcona była procedurze przyznania abso-
lutorium Burmistrzowi Gminy Kórnik. Na wstępie Jerzy Lechnerowski przedstawił 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2006r. Poniżej obszerny cytat 
tego wystąpienia. Po odczytaniu pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Kórniku oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada Miejska w Kórniku 
jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi. (ŁG)

Zwolnienia
Dochody gminy byłyby jeszcze większe, 

gdyby podatnicy nie korzystali ze zwolnień 
i umorzeń.

W 2006r. 29 podmiotów skorzystało ze 
zwolnień na podstawie uchwał podjętych 
przez Radę, dot. zwolnień z tytułu nowych 
inwestycji i z tytułu utworzenia nowych 
miejsc pracy. Dokonano zwolnień z po-
datku od nieruchomości (17) i od środków 
transportowych (12)  na ogólną sumę 
1.117.996,56 zł,. Tak duża kwota dotycząca 
w dużej mierze jednego podatnika, który z 
ulgi skorzystał ostatni rok.

53 podatnikom umorzono podatek rol-
ny, od nieruchomości, leśny i od środków 
transportowych, na ogólną kwotę 21.990,33 
zł. Przyczyną była przede wszystkim susza, 
a także przejściowe kłopoty finansowe (w 
2005r.)

Wydatki
Zgodnie z uchwałą Rady z dnia 28 

grudnia 2006r w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Kórnik na 2006r., plan wydatków 
wynosił 39.962.309 zł natomiast wykonanie 
wydatków wyniosło 37.850.629,26 zł, co 
stanowi 94,72% planu. 

Struktura wydatków 2006r. przedstawia 
się następująco:

32,1% - oświata i wychowanie  
12.151.993 zł (spadek o 5,8% w stosunku 
do 2005r.)

16,2% - transport i łączność  
6.152.559 zł (wzrost o 19,9% drogi!!)

14,9% - opieka społeczna   
5.659.019 zł ( wzrost 36,2%)

12,6% - administracja publiczna 
4.761.850 zł (wzrost 9,7%)

5,5% - gospodarka mieszkaniowa 
2.093.716 zł (spadek 31,5%)

5,4% - gospodarka komunalna i ochr.
środ. 2.040.850 zł (wzrost 25,6%)

2,7% - rolnictwo i łowiectwo  
1.023.922 zł (wzrost 71,8%)

wydatki pozostałe: (stanowią 10,6%)
kultura fizyczna i sport 790.301 (wzrost 

81,2%)
kultura i ochrona dziedzictwa narodo-

wego 637.668 zł 
edukacyjna opieka wychowawcza 

577.324 zł
bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciw pożarowa 524.843 zł
1,34% obsługa długu publicznego 

507.841 zł (spłata odsetek od kredytów, 
pożyczek i emisji obligacji)

działalność usługowa 475.795 zł (dot. 
wydatków na plany zagospodarowania 
przestrzennego oraz na opracowania geo-
dezyjne i kartograficzne).

W kwocie wydatków (37 mln 850 tys. 
zł) są zawarte wydatki niewygasające z 
upływem roku budżetowego, na kwotę 
2.161.553 zł (i dotyczą 13 inwestycji 
przyp. Red). Mówiąc o środkach nie-
wygasających należy wspomnieć, że w 
2006r. wykonano rzeczowo wszystkie 
zadania, które przeszły jako niewygasa-
jące z 2005r.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, dużą 
pozycją w wydatkach były w 2006r. wydatki 
majątkowe. Stanowiły one 20,3% ogólnej 
kwoty wydatków. Wykonano inwestycje za 
kwotę 7.673.809 zł (o 435.669 zł więcej 
niż w 2005r.), ale procentowo w stosunku 
do budżetu jest to mniej, bo w 2005r. ten 
wskaźnik wynosił 20,4%.

W stosunku do planu (8.453.220 zł), 
inwestycje zostały wykonane w 90,8%. 
Wpływ na to miały głównie następujące 
pozycje:

- budowa bazy kulturalno-sportowej w 
Kamionkach – 370.000 zł – nie otrzymali-
śmy środków z SPO

- budowa gazociągu w Czmoniu – 82.275 
zł (brak zgody WSG na inwestycję).

Inne zadania były wykonane za mniej-
szą kwotę, niż to wynikało z planu.

- Ogółem w 2006r. wykonano 57 za-
dań.

W 2006r. utwardzono gruzobetonem lub 
tłuczniem 9,1 km dróg, za kwotę 844.394 zł

Poza wydatkami majątkowymi przedsta-
wię kilka pozycji z budżetu, które dotyczą 
innych rodzajów działalności gminy:

- wykupy gruntów pod drogi, parking 
przy cmentarzu, pod boisko w Czmoniu i 
Radzewie, wykupy sieci wodno-kanaliza-
cyjnych – 828.645 zł

- miejscowe zmiany planu zagospodaro-
wania przestrzennego - 378.474 zł

- komunikacja miejska – 2.034.109 
zł, w tym dowozy dzieci do szkół – około 
600.000 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do 
szkół – 164.046 zł

- dofinansowanie prywatnego przed-
szkola „Skrzaty” w Borówcu – 143.410 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 
261.457 zł

- środki przeznaczone dla sołectw 
– 179.385 zł

- dofinansowanie arboretum – 20.000 zł
- dofinansowanie podmiotów niepublicz-

nych 392.427 zł
w tym:  
sport                   187.824 zł
kultura  85.498 zł
opieka społeczna 16.000 zł
bezpieczeństwo publ. 23.000 zł
edukacyjna op. wych. 45.082 zł

Zadłużenie
W 2006r. Gmina nie wyemitowała za-

planowanych obligacji na kwotę 1.900.000 
zł, z powodu uzyskania ponadplanowych 
dochodów. (Obligacje te są przychodem 
2007r.).

Przychodem Gminy były wolne środki z 
lat ubiegłych w kwocie 1.140.587 zł.

W 2006r. Gmina spłaciła zobowiązania 
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
w łącznej kwocie 1.813.400 zł.

Przypomnę, że odsetki od pożyczek, 
kredytów i obligacji spłacono w wysokości 
507.840,59 zł.

Łącznie wydatki z tytułu spłat zobo-
wiązań oraz odsetek wyniosły w 2006r. 
2.321.240 zł, co stanowi 5,5% dochodów 
gminy (wskaźnik dopuszczalny 15%  - wg 

ustawy o finansach publicznych).
Zadłużenie gminy na koniec 2006r. wy-

niosło 9.904.600 zł, czyli zmniejszyło się w 
stosunku do 2005r. o 1.792.100 zł.

To obecne zadłużenie stanowi 23,5% 
dochodów gminy.

W poprzednim roku to zadłużenie 
wynosiło 34,6% (dopuszczalny wskaźnik 
zadłużenia wg ustawy to 60%).

Wskaźniki zadłużenia gminy oznaczają, 
że sytuacja finansowa gminy jest bardzo 
dobra, a zadłużenie maleje. Gmina nadal 
dynamicznie się rozwija, o czym świadczą 
również inwestycje prowadzone przez inne 
podmioty:

- droga S-11 z drogami zbiorczymi
- obwodnica w kierunku Śremu 
- kanalizacja w Dziećmierowie 
- rondo w Robakowie 
- chodnik w Prusinowie 

Większość tych inwestycji to inwestycje 
wielomilionowe, na które samej Gminy Kór-
nik nie byłoby stać. Realizacja tych inwesty-
cji odbywała się jednak przy bardzo dużym 
udziale Urzędu Miejskiego w Kórniku.

Dziękuję w tym momencie wszyst-
kim urzędnikom za pomoc w realizacji 
budżetu 2006r. a Państwu Radnym 
(poprzedniej i obecnej kadencji) za 
współpracę w 2006 roku.

Burmistrz
Jerzy Lechnerowski
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KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 54

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

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

U NAs CZYsTO, sOLIDNIE I TANIO

PrOMOcja

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

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk– blachę cynkowaną

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

oraz inne materiały budowlane

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

Bnin, ul. Śremska 10A tel. (61) 898 03 35
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NZOZ „BEDENT” sTOMATOLOGIA
ZAPRAsZA UBEZPIECZONYCH 

UsŁUGI W RAMACH kONTRAkTU  
Z NfZ

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

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

PŁYtkI ceraMIcZNe

cZYNNe: 
w PONIedZIaŁek - PIĄtek  14.00-20.00

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

MarIOla SŁOMa
Mościenica, ul. Mościenicka 8

tel. (61) 8171 127
a

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

Kupię dom do 400 tyś. zł 
w Kórniku
lub okolicy

bez pośrednika

tel. 061 862 72 62
kom. 508 151 903

Sprzedam  
działkę budowlaną,  

220 m2, 
w Biernatkach, ładne 
położona - w lasku.

tel. 501 30 37 58

Druga część sesji poświęcona była 
sprawom bieżącym. Po proceduralnym 
wstępie, odczytaniu sprawozdań z prac 
komisji i organów władz samorządowych 
przystąpiono do dyskusji nad uchwałami. 
Zgodnie z propozycją przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego wykreślo-
no z porządku obrad dwie z nich, dotyczące 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kórnik w miejscowości Mościenica oraz 
zmiany Uchwały Nr XXX/340/2004 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 25 sierpnia 2004 
r. Stało się tak z powodu uwag, jakie na 
posiedzeniu komisji zgłaszali do projektów 
i procedur przedstawiciele mieszkańców 
Mościenicy.

Pierwsza przyjęta uchwała dotyczyła 
udzielenia pomocy finansowej samorządo-
wi Powiatu Poznańskiego. Dofinansowanie 
dotyczy zadań, które są w gestii Powiatu, 
ale gmina zdecydowała się je finansować. 
Są to dwie inwestycje budowa chodnika w 
miejscowości Prusinowo (30.000 Zł) oraz 
budowa chodnika od ul. Rekreacyjnej do 
ul. Jarzębinowej w miejscowości Biernatki 
(20.000 zł)

Następną uchwałą dokonano przeka-
zania zadania Gminie Mosina dotyczącego 
przewozów pasażerskich na trasie Poznań 
–  Starołęka – Borówiec w roku 2007. Zgod-
nie z sugestią Komisji Budżetu i Finansów 
zadanie przekazane zostało tylko na jeden 
rok, a nie jak planowano na dwa – a to aby, 
ewentualnie w przyszłości dać na tym polu 
szanse lokalnemu przewoźnikowi.

Kolejna uchwała dotyczyła zmiany 
uchwały Nr XXVIII/332/2004 Rady Miej-
skiej w Kórniku z dnia 30 czerwca 2004 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej w miejscowości Radzewo   dz. 
nr ewid.: 338/1, 339/1, 399/2, 400/2 oraz 
część dz. nr 98, gm. Kórnik. Została ona 
podjęta zdecydowaną większością głosów, 
jednak podczas prac w komisjach, wywołała 
szeroką dyskusje na temat planowania 

przestrzennego. 
Krytykę części rady wzbudziło frag-

mentaryczne podejście do problemu, które 
w przyszłości może powodować niespój-
ność sąsiadujących „kawałków” planu i 
bałagan przestrzenny. Z drugiej jednak 
strony – przewidywany wcześniej większy 
obszar opracowania został zmniejszony, 
ponieważ cześć wnioskodawców (rolni-
ków) zrezygnowała z planów sprzedaży 
pól uprawnych na działki licząc na większe 
korzyści z dopłat unijnych. Rezygnacja ta 
sprawiłaby, że przy rozpatrywaniu więk-
szego obszaru na gminę spadłyby koszty 
wszystkich formalności, które z reguły 
ponosi wnioskodawca.

Długo i burzliwie dyskutowano nad py-
taniem – opracowywać plany na mniejsze 
tereny, czy na koszt Gminy Kórnik robić to 
na większe obszary?

Podczas prac Komisji Rozwoju Go-
spodarczego najdobitniej zabrzmiał w tej 
sprawie głos wiceburmistrza Hieronima 
Urbanka. Ostrzegł on, że brak planów zago-
spodarowania powoduje niekontrolowane 
przekształcanie terenów, na które urzędnicy 
(i radni) nie mają wpływu.

Jak podkreślił, dzisiejsze prawo plani-
styczne pozwala właścicielowi, po spełnie-
niu kilku warunków na uzyskanie warunków 
zabudowy, które w takich okolicznościach 
urzędnik obligatoryjnie musi wydać, nawet 
mimo wszczętych procedur lub uchwalone-
go studium kierunków zagospodarowania. 
Tylko miejscowy plan zagospodarowania 
daje możliwość wpływania na bieg wyda-
rzeń i stanowi ewentualny argument dla 
odmowy wydania warunków zabudowy 
tam, gdzie urbaniści i planiści wskażą inne 
przeznaczenie dla ziemi.

Zaapelował więc o uchwalanie planów 
zagospodarowania zaznaczając jednocześ-
nie, że najlepiej robić to kompleksowo i na 
większych obszarach.

Kolejną uchwałą przyjętą na kwietniowej 
sesji było przystąpienie do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru działalności go-

spodarczej w Dachowej, gm. Kórnik.
Później dyskutowano na temat prze-

pisów porządkowych i cen komunikacji 
miejskiej.

Nowe przepisy maja uporządkować 
regulamin przewozów KOMBUSu. Wpro-
wadzono do niego kilka zmian. Między 
innymi zmieniono wysokość ulg w opłatach 
za bilety miesięczne. Wprowadzenie 49% 
i 37% ulg zamiast ulg 50% spowodowane 
były dostosowaniem przepisów do ustaw 
o przewozach, na podstawie których dofi-
nansowuje się przewoźników stosujących 
te ulgi. 

Pojawia się możliwość zakupu biletów 
miesięcznych jednostronnych. Wprowa-
dzono także ulgi przy zakupie biletu mie-
sięcznego (37%) dla niektórych nauczycieli. 
Osoby, które z losowych przyczyn nie będą 
mogły podczas kontroli okazać dokumentu 
uprawniającego do zniżki – będą miały 
szanse zapłacić niewielką część „kary” 
(opłaty dodatkowej) jeśli w wyznaczo-
nym terminie okażą rzeczony dokument. 
Przed głosowaniem nad cenami biletów 
odczytano list grupy mieszkańców, którzy 
krytycznie odnieśli się do proponowanych 
podwyżek. Argumentowali oni, że nasz 
przewoźnik jest drogi w stosunku do prze-
woźników w innych gminach, autobusy 
są niepunktualne a standard przewozów 
niski. Prezes KOMBUSu Piotr Plewka 
odpierał te zarzuty podkreślając, że nowe 
ceny są konkurencyjne, gdyż niższe od 
cen drugiego działającego na naszym 
terenie przewoźnika. Dodał także, że spo-
sób rozliczanie Gminy Kórnik ze Spółką 
KOMBUS sprawia, że po podwyżkach to 
nie przewoźnik będzie miał większe zyski, 
ale to gmina mniej dopłaci do przewozów 
(dopłata z budżetu gminy to różnica między 
wykonanymi „wozokilometrami” razy staw-
ka a wpływami z biletów). Niepunktualność 
na głównej trasie (Poznań/Kórnik) tłumaczył 
natomiast oczywistymi utrudnieniami jakie 
mają miejsce w związku z pracami na 
trasie „katowickiej”. Szczegóły regulaminu  
www.kornik.pl. ŁG 

KwIETNIOwA SESjA RAdy MIEjSKIEj C.d.

NOwE CENy w KOMbuSIE
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kór-
niku, po uprawomocnieniu tejże uchwały 
(14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzę

dowym Województwa Wielkopolskiego, 
czyli najprawdopodobniej od czerwca) 

obowiązywać będą nowe ceny biletów za 
przejazdy środkami komunikacji miejskiej

                          
normalne 50%

do  5 km 1,60 zł 0, 80 zł
do 10 km 2,60 zł 1, 30 zł
do 20 km 4,40 zł 2, 20 zł
do 30 km 5,80 zł 2, 90 zł
do 40 km 6,80 zł 3, 40 zł

normalne ulgowe  49% 37%
do  5 km 40,00 zł 20,40 zł 25,20 zł
do 10 km 78,00 zł 39,80 zł 49,10 zł
do 20 km 138,00 zł 70,40 zł 86,90 zł
do 30 km 176,00 zł 89,80 zł 110,90 zł 
do 40 km 220,00 zł 112,20 zł 138,60 zł

bilety jednorazowe:

bilety miesięczne:

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszam na uroczy-
stość 62. rocznicy zakończenia  

II Wojny Światowej oraz 
I rocznicy odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej poświęconej bohaterom ruchu 

„Dla Ciebie Polsko”.  
Uroczystość odbędzie się w Trzebi-

sławkach przy obelisku w dniu 
8 maja br. o godz. 10.00.

w imieniu mieszkańców wsi 
 sołtys wsi Trzebisławki

Stanisław Gabski

Kupię gospodarstwo rolne  
w gminie Kórnik, Zaniemyśl

wzgl. Środa Wlkp.
Kontakt: 

607 786 551
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ANNY LIEBERT
pracownika Referatu Promocji Gminy, 

Kultury, Sportu i Pozyskiwania Funduszy 
Pozabudżetowych

Na jakie zadania gmina Kórnik będzie 
starała się pozyskać fundusze unijne w 
bieżącym roku kalendarzowym?

W lutym br. opracowany został wstęp-
ny harmonogram składania wniosków 
aplikacyjnych na okres budżetowy Unii 
Europejskiej 2007-2013. W harmonogra-
mie tym znalazły się zarówno inwestycje 
jednoroczne, na które środki finansowe 
zarezerwowano w tegorocznym budżecie, 
jak i inwestycje wieloletnie. Są to m.in.:

- budowa Centrum Sportowo-Rekre-
acyjnego i Kulturalno-Oświatowego w 
Kórniku,

- budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Borówiec,

- budowa dróg wraz z kanalizacją 
deszczową i oświetleniem (ul. Wiejska w 
Robakowie, ulice Droga Kalejska i Witosa 
w Bninie, ul. Szkolna w Borówcu, droga 
Dachowa-Nowina),

- rewitalizacja Kórnika,
- generalny remont ratusza w Bninie,
- budowa bazy kulturalno-sportowej w 

Kamionkach.
Oczywiście nie jest to lista zamknięta, 

jeżeli pojawią się możliwości uzyskania 
dofinansowania na inne inwestycje np. z 
zakresu ochrony środowiska czy edukacji, 
to na pewno będziemy się o nie starać. 
Inwestycje, na które planujemy pozyskać 
dofinansowanie unijne muszą posiadać 
pełną dokumentację techniczną wraz z 
wszystkimi pozwoleniami oraz zapewnione 
w budżecie gminy (przynajmniej częściowo) 
środki umożliwiające ich płynną realizację 
(środki z UE przekazywane są w formie re-
fundacji kosztów). W związku z powyższym, 
w bieżącym roku gmina Kórnik na pewno 
nie będzie składała wniosków na wszystkie 
ww. inwestycje. Trudno w chwili obecnej 
przewidzieć, na które z inwestycji zostaną 
przygotowane wnioski, a to przynajmniej z 
dwóch powodów:

1. Programy, w ramach których gmina 
zamierza ubiegać się o dofinansowanie są 
obecnie w fazie projektowej, dyskutowa-
ne są także nowe procedury konkursów 
(zarówno co do formy wniosków, jak i ich 
rozpatrywania) 

2. Według posiadanych przez nas in-
formacji pierwsze nabory wniosków mają 
zostać ogłoszone dopiero w czwartym 
kwartale bieżącego roku. Aczkolwiek rów-
nocześnie przekazywana jest dodatkowa 
informacja o tym, iż termin ten może ulec 
zarówno opóźnieniu, jak i przyśpieszeniu.

Wybór inwestycji z powyższej listy 
zostanie dokonany pod kątem wpisywania 
się w priorytety nowych programów oraz 
pod kątem kompletności dokumentacji w 
momencie ogłoszenia naboru wniosków. 

Najprawdopodobniej w pierwszej kolejno-
ści, a więc w br. przygotowane zostaną 
wnioski, nad którymi już obecnie pracujemy, 
a są to wnioski na: budowę centrum sporto-
wo-rekreacyjnego i kulturalno-oświatowego 
w Kórniku, budowę systemu kanalizacji 
sanitarnej w Borówcu oraz na inwestycje 
drogowe.

Ubieganie się o środki finansowe pocho-
dzące z Unii Europejskiej jest oczywiście 
bardzo ważne, ale należy wykorzystać 
każdą szansę na pozyskanie środków 
zewnętrznych i nie zapominać o progra-
mach i funduszach opartych na środkach 
krajowych. 

W I kwartale br. gmina Kórnik złożyła już 
dwa wnioski o dofinansowanie:

- budowy hali widowiskowo-sportowej w 
Kórniku (Program rozwoju bazy obiektów 
sportowych Województwa Wielkopolskiego 
na lata 2007-2010)

- realizacji projektu „Monitoring wizyjny 
szansą na bezpieczne i przyjazne miasto” 
(program „Razem Bezpieczniej”).

W II kwartale br. zaplanowano złożenie 
wniosków:

- o dofinansowanie z „Programu bu-
dowy wielofunkcyjnych boisk sportowych 
ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży” 
budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku, 

- do Banku Gospodarstwa Krajowego 
o udzielenie finansowego wsparcia na 
tworzenie lokali socjalnych.

Na jakie zadania gmina składała 
wnioski o pozyskanie środków unijnych 
oraz jakie inwestycje dotychczas zreali-
zowano z tych funduszy?

Gmina Kórnik rozpoczęła starania o 
pozyskanie środków finansowych ze źródeł 
unijnych jeszcze przed wstąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej:

• w 2003 roku gmina złożyła dwa wnioski 
o pomoc finansową z funduszu SAPARD. 
Pierwszy z wniosków dotyczył budowy drogi 
gminnej – ul. Witosa w Bninie, a drugi budo-
wy sieci wodociągowej w miejscowościach 
Robakowo, Gądki, Żerniki.

• w czerwcu 2004 roku gmina ubiegała 
się o przyznanie dofinansowania ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) na projekt „Budowa 
przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy 
ul. prof. Zbigniewa Steckiego”, który miał 
być realizowany w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego (ZPORR).

• w czerwcu 2005 roku gmina złożyła 
wniosek o dofinansowanie projektu pt.: 
„Rozbudowa bazy kulturalno-sportowej we 
wsi Kamionki” w ramach Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

• w marcu 2006 roku gmina złożyła dwa 
wnioski aplikacyjne o przyznanie dofinan-
sowania w ramach ZPORR-u współfinan-
sowanego z środków EFRR na projekty: 
„Budowa dróg gminnych – ulicy Wiejskiej i 
ulicy Szerokiej – w Robakowie wraz z budo-
wą kanalizacji deszczowej” i „Budowa sieci 
wodociągowej od miejscowości Orkowo w 

gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne 
Młyny i Radzewo w gminie Kórnik”

W tym miejscu należy wspomnieć, iż 
w 2005 roku gmina zamierzała ubiegać 
się o dofinansowanie czterech inwestycji 
z EFRR w ramach ZPORR. Przygotowa-
no wnioski aplikacyjne wraz z niezbędną 
dokumentacją i studiami wykonalności na: 
budowę sali gimnastycznej oraz łącznika 
lekcyjnego przy Szkole Podstawowej w 
Szczodrzykowie, budowę drogi gminnej 
– ul. Witosa w Kórniku – wraz z kanalizacją 
deszczową, budowę sieci wodociągowej 
Czmoń-Radzewo i budowę kanalizacji 
deszczowej na ul. Śremskiej w Kórniku. Nie 
zostały one jednak złożone, ponieważ w 
2005 roku Urząd Marszałkowski nie ogłosił 
naboru wniosków. 

Pierwszą inwestycją, którą gmina Kórnik 
będzie realizowała przy pomocy środków z 
Unii Europejskiej jest budowa sieci wodo-
ciągowej od miejscowości Orkowo w gminie 
Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i 
Radzewo w gminie Kórnik. Wniosek o dofi-
nansowanie tego projektu gmina złożyła w 
marcu 2006 roku. Procedura rozpatrywania 
i oceny wniosków przez Urząd Marszał-
kowski, Panel Ekspertów, Regionalny 
Komitet Sterujący, Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego i Urząd Wojewódzki trwała 
aż do grudnia ubiegłego roku. W dniu 13 
grudnia 2006 roku podpisana została umo-
wa o dofinansowanie Projektu w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priory-
tet III Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary 
wiejskie, współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Dofinansowanie unijne wynosić będzie 
75% kosztów realizacji inwestycji, której 
realizacja rozpocznie się jeszcze w tym 
miesiącu. Zakończenie realizacji inwestycji 
planowane jest na przełomie września i 
października br.

Z jakiego powodu najczęściej odrzu-
cane są wnioski składane przez gminę 
Kórnik o dofinansowanie z Unii?

Gmina Kórnik ubiegała się o dofinanso-
wanie projektowanych inwestycji w ramach 
różnych funduszy i programów unijnych. 
W każdym z programów procedura roz-
patrywania oraz kryteria oceny i wyboru 
wniosków są inne. Przygotowane wnioski 
wraz z kompletem załączników przechodzą 
zazwyczaj ocenę formalną i merytoryczną. 
Ocenia się nie tylko kompletności i po-
prawność formalną złożonego wniosku, ale 
także celowość realizacji inwestycji, jej wy-
konalność techniczną, trwałość, wpływ na 
polityki horyzontalne, komplementarność z 
innymi projektami, wskaźniki oddziaływania 
społecznego itp. W tym miejscu należy pod-
kreślić, iż wszystkie złożone przez gminę 
Kórnik wnioski pozytywnie przeszły ocenę 
formalną i merytoryczną. Niestety, pozy-
tywna ocena nie jest gwarancją otrzymania 
dofinansowania. Na każdy ogłoszony kon-
kurs wpływa kilkaset wniosków, z których 
tylko kilkadziesiąt zostaje skierowanych 
do realizacji przy współfinansowaniu z 
funduszy UE. Często przy ostatecznym wy-
borze projektów do dofinansowania brane 

Trzy pytania 
do... Uderzyli w zwierzę 

W dniu 16 kwietnia dwukrotnie miało miej-
sce uderzenie pojazdu w przebiegającą 
zwierzynę leśną. W pierwszym przypadku 
do zdarzenia doszło o godz. 5.45 na drodze 
nr 434 między Kórnikiem a  Czmoniem. 
Wówczas kierowca samochodu marki VW 
Polo uderzył w przebiegającą przez drogę 
sarnę. Następnie kilka godzin później około 
godz. 13.10 na kórnickiej obwodnicy kie-
rująca daewoo uderzyła w przebiegającą 
zwierzynę leśną. 

Kradzież paliwa
16 kwietnia mieszkaniec Stalowej Woli 
powiadomił Komisariat Policji w Kórniku 
o dokonaniu przez nieznanego sprawcę 
kradzieży paliwa z maszyny budowlanej 
w miejscowości Koninko. Wartość strat to 
1100 złotych.  

Pobili i ukradli plecak 
16 kwietnia na kórnicki komisariat zgłosił się 

mieszkaniec gminy Kórnik, który został po-
bity.  Do zdarzenia doszło w miejscowości 
Gądki, gdzie trzech nieznanych sprawców 
dokonało pobicia owego młodego mężczy-
zny, po czym zabrali mu plecak z zawar-
tością. Były w nim  dokumenty, pieniądze i 
telefon komórkowy. Poszkodowany ocenił 
straty na około 1000 złotych. 

Zjechał drogę 
20 kwietnia o godz. 7.40 w Gądkach na 
ulicy Zbożowej, kierowca renault wykonu-
jąc manewr skrętu w lewo zajechał drogę 
kierującemu fiatem ducato i zderzył się z 
nim. Pojazdy uległy uszkodzeniu. 

Jechał zbyt blisko
23 kwietnia o godz. 14.30 na drodze nr 
434 między Kórnikiem a Śremem, kierow-
ca skody felicji nie zachował bezpiecznej 
odległości i uderzył w jadący przed nim 
pojazd marki opel astra. Oba auta zostały 
uszkodzone. Zebrała: Barbara Morasz

KRONIKA KRyMINAlNA

STRAż MIEJSKA INFORMUJE 

Przewieźli nietrzeźwego 
W dniu 18 kwietnia na Os. Krasickiego w 
Kórniku strażnicy miejscy zaopiekowali się 
nietrzeźwym mieszkańcem Szczodrzykowa. 
Mężczyznę przewieziono do jego miejsca 
zamieszkania. 

Gruz nad jeziorem
24 kwietnia patrol SM interweniował w 
Kórniku przy Pl. Niepodległości w związku 
z wywożeniem gruzu w okolicy linii brzego-
wej jeziora. 

Mandat za złe parkowanie 
W dniu 25 kwietnia Straż Miejska interwe-
niowała w okolicy Czmonia, gdzie dwóch 
kierowców (mieszkaniec Poznania i Środy 
Wlkp.) zaparkowało swoje pojazdy w miej-
scu niedozwolonym. Za to wykroczenie 
zostali ukarani mandatami. 
Mandatem ukarano także 26 kwietnia 
mieszkańca Mieczewa, który zaparkował 
swój pojazd w miejscu niedozwolonym w 
Kórniku. 

Przewieźli do schroniska 
25 kwietnia na ulicy Staszica w Kórniku 
strażnicy miejscy zaopiekowali się bezdom-
nym psem. Czworonoga przewieziono do 
schroniska. 

Plama po oleju 
26 kwietnia patrol SM interweniował na Os. 
Krasickiego w Kórniku w związku z wycie-
kającym olejem z samochodu (uszkodzona 
miska olejowa). Po ustaleniu właściciela 
pojazdu zobowiązano go do usunięcia plamy 
z jezdni. 

Martwy lis 
W dniu 27 kwietnia Straż Miejska otrzymała 
zgłoszenie o martwym lisie w Kamionkach.  
Patrol po zlokalizowaniu miejsca i oznacze-
niu terenu powiadomił firmę utylizacyjną, 
która usunęła zwierzę. 

Zebrała: Barbara Morasz

UWaGa! 
W związku ze zmianą siedziby Straży 

Miejskiej komendant przeprasza wszyst-
kich zainteresowanych za brak możliwo-
ści telefonicznego kontaktu pod numerem 
stacjonarnym 0618 170-126. Z przyczyn 
technicznych przez pewien okres czasu 
numer ten będzie nieczynny. Wszelkie 
zgłoszenia proszę kierować pod numer 
0 604-607-104. 

Za wszelkie utrudnienia jeszcze raz 
przepraszam i proszę o wyrozumiałość. 
Nowa siedziba SM znajduje się przy  
ul. Poznańskiej 83 (budynek gazowni) 
w Kórniku. 

Marek Kaczmarek
Komendant Straży Miejskiej  

w Kórniku

pod uwagę są kryteria, na które nie 
mamy żadnego wpływu np. przy ocenie 
wniosków złożonych do SAPARD-u czy 
też do SPO „Restrukturyzacja i moderni-
zacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004-2006” kryterium 
wyboru były m.in.: dochód podatkowy w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca lub 
stopa bezrobocia na terenie gminy. Gmina 
Kórnik ma obecnie „niestety” za wysoki 
dochód podatkowy, ma także „niestety” 
za niskie bezrobocie. Te pozytywne cechy 
naszej gminy kosztowały nas przy ocenie 
wniosków utratę kilku cennych punktów. 
Jeżeli mielibyśmy wskazać na powody 
nieprzyznania dofinansowania to na 
podstawie analizy dokumentów wskazać 
należałoby dwa:

1. brak środków finansowych na po-
krycie realizacji wszystkich pozytywnie 
ocenionych wniosków

2. ograniczony wpływ projektu na rozwój 
lokalny

Z drugiego powodu odrzucono jeden 
wniosek dotyczący budowy dróg gminnych 
w Robakowie. Panel Ekspertów uznał, iż 
jest to jedynie droga lokalna, a realizacja 
inwestycji skierowana jest do ograniczonego 
grona odbiorców, nie wpłynie znacząco na 
rozwój lokalny oraz nie będzie miała wpływu 
na bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowi-
ska naturalnego. Zdarzyły się też przypadki 
gdy wniosek został pozytywnie oceniony, a 
następnie poinformowano nas, iż nie został 
zakwalifikowany do dofinansowania bez 
podania jakiejkolwiek przyczyny.   

Rozmawiała Barbara Morasz

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku od dnia 4 maja 2007 
r. wywieszony został wykaz dotyczący 
najmu lokalu użytkowego:

- Lokal o powierzchni 46,63 m2, 
składający się z trzech pomieszczeń o 
powierzchni: 4,34 m2, 6,34 m2 i 35,95 
m2, położony w Kórniku przy ul. Wodnej, 
znajdujący się na działce opisanej nume-
rem geodezyjnym 680.

BURMISTRZ GMINY 
KÓRNIK

INFORmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim w Kórniku od dnia 4 maja 

2007 r. wywieszony został wykaz do-

tyczący najmu lokalu użytkowego:

- Lokal o powierzchni 46,63 m2, 

składający się z trzech pomieszczeń o 

powierzchni: 4,34 m2, 6,34 m2 i 35,95 

m2, położony w Kórniku przy ul. Wod-

nej, znajdujący się na działce opisanej 

numerem geodezyjnym 680.

Bliższe informacje na temat lokalu 

można zasięgnąć w Referacie Gospo-

darki Mieszkaniowej tut. Urzędu, Pl. 

Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 202, 

tel. (0-61) 8170411 wew. 672.
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tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966

INStalatOrStwO
RAFAŁ NIEMIR

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

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

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

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

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szycia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

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

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

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

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

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

UBEZPIECZENIA

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

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

FIrMa 
reMONtOwO-BudOwlaNa

Budex
oferuje usługi w zakresie montaż płyt Nida-Gips, 

szpachlowanie, malowanie,  
układanie glazury / łazienki kompleksowo,

adaptacje poddaszy
oraz wszelkie prace wykończeniowe

(061) 8170 501, 668 157 333

KObIETy I MężCZyźNI  
POTRZEbNI dO PRACy  

w OgROdNICTwIE (SZKlARNIE)
dAChOwA 1, gądKI

TEl. 061 819 04 63

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
HENRYK MOSTOWSKI

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

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

wOdKOM  
INwESTujE  
w SPRZęT 

W maju spółka Wodociągi Kórni-
ckie i Usługi Komunalne wzbogaci się 
o kolejny sprzęt. Tym razem będzie to 
wielofunkcyjna zamiatarka kompaktowa 
chodnikowo-drogowa.  

Włodzimierz Matuszak, prezes spółki 
twierdzi, że zakup takiego sprzętu jest 
niezbędny, zwłaszcza teraz, gdy WODKOM 
przejął nowe zadania. - Od kwietnia tego 
roku nasza firma zajmuje się utrzymaniem 
porządku w gminie Kórnik. Ze względu na 
to, że nie posiadaliśmy do tej pory profesjo-
nalnego sprzętu, pozwalającego na wyko-
nanie takiego zadania, zdecydowaliśmy się 
zakupić zamiatarkę - tłumaczy Matuszak. 

Sprzęt tego typu jest niezwykle kosz-
towny, a nowy to wydatek rzędu ponad 350 

tysięcy złotych. Prezes WODKOMu infor-
muje, że firma zamierza nabyć zamiatarkę 
używaną, z funduszy własnych. Wówczas 
koszt zmniejszy się o połowę i wyniesie 
ponad 150 tysięcy złotych. 

Zamiatarka, która najprawdopodobniej 
już pod koniec maja pojawi się na ulicach 
miasta posiadać będzie oprócz szczotek 
zamiatających, myjkę wysokociśnieniową 
pozwalającą na mycie znaków drogowych, 
placów, chodników, urządzeń, rurę do zbie-
rania liści, piachu, a także kamerę z moni-
torem, pozwalającą na kontrolowanie pracy 
sprzętu przez operatora. Firma zajmująca 
się dystrybucją tego sprzętu zapewnia, że 
zamiatarki kompaktowe są niezwykle ciche 
podczas pracy, a unikalne rozstawienie 
ramion szczotek zamiatających powoduje 
skuteczne zamiatanie nie tylko chodników, 
ale i ulic.  

Miejmy nadzieję, że sprzęt wysokiej 
klasy zagwarantuje nam równie wysoką 
jakość usługi, a nasze ulice będą lśnić 
czystością.  

 Barbara Morasz 

lATEM  
„jEdENASTKA” 
PRAwIE gOTOwA 

Z początkiem lipca trasa katowicka 
między Poznaniem a Kórnikiem będzie 
już prawie w całości wyremontowana, z 
wyłączeniem odcinka między Gądkami 
a Robakowem. 

Z informacji uzyskanych od Marka Bere-
żeckiego, wicedyrektora Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu 
wynika, że na tym odcinku „jedenastki” nie 
wszystkie grunty zostały jeszcze wykupione 
pod budowę. To zdecydowanie opóźniło 
wszelkie prace drogowe. Remont między 
Skrzynkami a Kórnikiem potrwa do jesieni 
bieżącego roku.

Problemy z wykupem działek mogą 
także pokrzyżować plany drogowcom na 
kolejnym odcinku „jedenastki” od rogatek 
Kórnika do wylotu na Środę Wlkp. Tutaj ma 
powstać do połowy przyszłego roku druga 
jezdnia, a w każdą stronę będą po dwa 
pasy ruchu. Jeśli jednak procedury zakupu 
gruntu będą się przeciągać to termin ten 
może nie zostać dotrzymany. BM

POCZTA w KOŃCu  
wyREMONTOwANA 

Już od trzech tygodni mieszkańcy 
gminy Kórnik mogą korzystać z usług 
pocztowych w odnowionych wnętrzach 
budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9. 

Oficjalnego otwarcia dokonano 14 
kwietnia, po kilkumiesięcznym remoncie. 
Organizacja pracy poczty uległa pewnym 
przekształceniom. W budynku przy ulicy 
Wojska Polskiego ma miejsce tylko obsługa 
klienta, natomiast przy ulicy Kuśnierskiej 
znajdują się pomieszczenia socjalne dla li-
stonoszy. Urząd pocztowy nadal jest czynny 
w godzinach 8.00–18.00 od poniedziałku do 
piątku i 8.00-14.00 w soboty. 

Wnętrze budynku przy ulicy Wojska Pol-
skiego zmieniło się diametralnie. – Przede 
wszystkim mamy nowy wystrój – informuje 
Monika Grzywna, naczelnik kórnickiej Poczty. 
– Poza tym teraz poczta przystosowana jest 
dla osób niepełnosprawnych, gdyż zamon-
towano windę. Nowością jest także klima-
tyzowana sala usługowa – dodaje. Od pani 
naczelnik dowiadujemy się również, że nadal 
funkcjonują 3 stanowiska obsługi klienta. 

Urząd Pocztowy w Kórniku świadczy 
pełen zakres usług pocztowych (wpłaty, wy-
płaty, przekazy pocztowe, listy, paczki, prze-
syłki kurierskie) oraz usługi Banku Poczto-
wego (kredyty, lokaty, konta osobiste, konta 
firmowe). Oferuje także ubezpieczenia 
majątkowe na preferencyjnych warunkach 
(możliwość rozłożenia OC na cztery raty), 
ubezpieczenia życiowe oraz pożyczki dla 
osób o minimalnych dochodach.

Barbara Morasz

MOdERNIZują 
OCZySZCZAlNIę 

W bieżącym roku Aquanet podjął się 
modernizacji istniejącej już oczyszczalni 
ścieków w Borówcu. Uruchomił konte-
nerową stację zlewczą, która dopiero 
teraz odpowiada wszelkim normom. 
To jednak spowodowało opóźnienia w 
odbiorze nieczystości i niezadowolenie 
mieszkańców. 

Problemy z odbiorem nieczystości 
pojawiały się już w marcu, ale tuż przed 
Świętami Wielkanocnymi zdecydowanie 
nasiliły się. To spowodowało, że niektórzy 
mieszkańcy północno-zachodniej części 
gminy zgłaszali lokalnym władzom swoje 
niezadowolenie na niemożność opróżnienia 
szamba w określonym czasie.  

Operatorem odpowiedzialnym za 
oczyszczalnię i stację zlewczą jest firma 
Aquanet. 

Od pracowników Wydziału Eksploatacji 
i Sieci Kanalizacyjnej Aquanetu, dowie-
dzieliśmy się, że istniejący dotychczas 
punkt zlewny (studnia zlewcza) ścieków 
dowożonych nie spełniał żadnych wymo-
gów ochrony środowiska (następował tam 
niekontrolowany zrzut nieczystości). 

W bieżącym roku uruchomiono kon-
tenerową stację zlewczą, posiadającą 
rozwiązania techniczne zabezpieczające 
prawidłowe działanie urządzeń stacji i 
oczyszczalni ścieków. 

Stacja ta zapewnia: pomiar objętości 
dowożonych nieczystości, hermetyczny 
zrzut nieczystości ciekłych, separowanie 
zanieczyszczeń stałych.  

Zmiany te w praktyce oznaczają tyle, 
że niemożliwy stał się jednoczesny zrzut 
nieczystości z kilku beczkowozów naraz. 
Dawniej znacznie skracało to czas opróż-
niania, ale powodowało zanieczyszczanie 
środowiska (rozlewanie ścieków na terenie 
zlewni). Obecnie przy stacji zlewczej może 
znajdować się tylko jeden pojazd, który do-
konuje               (dokończenie na str. 12)
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KRÓTKO 
Z POwIATu

POWIAT POZNAŃSKI LAUREATEM 
RANKINGU POWIATÓW W 2006 r.

Powiat poznański został laureatem Ran-
kingu powiatów w 2006 r. zorganizowanym 
przez Związek Powiatów Polskich. Uroczy-
ste wręczenie pucharów odbyło się 3 kwiet-
nia br. podczas Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Powiatów Polskich w Warszawie. 
W “Rankingu najlepszych powiatów” mogą 
uczestniczyć wszystkie gminy, powiaty i 
miasta na prawach powiatu z całej Polski. 
Ranking trwa cały czas, natomiast na koniec 
każdego roku przyznawane są puchary i 
okolicznościowe dyplomy dla zwycięzców. 

W ramach rankingu powiat otrzymuje sto-
sowne punkty. Są one naliczane w zależności 
od spełniania poszczególnych warunków, 
między innymi w ramach promocji jednostki, 
wspierania rozwoju społeczeństwa informa-
tycznego, poprawy jakości obsługi mieszkań-
ca oraz w ramach rozwoju informacyjnego. 

Hanna Kolanowska  
Wydział Promocji, Kultury i Współpracy 

z Zagranicą

DOTACJE UNIJNE DLA POWIATU  
POZNAŃSKIEGO

Dotacje z Unii Europejskiej to dla nasze-
go kraju ogromna szansa. W latach 2007-
2013 Polska ma otrzymać aż 67 miliardów 
euro. Fundusze unijne dają możliwości roz-
woju także naszego regionu. Choć terminy 
składania wniosków nie są jeszcze znane, 
powiat poznański rozpoczął starania, by w 
niedalekiej przyszłości uzyskać dofinanso-
wanie wielu projektów, dotyczących między 
innymi: inwestycji, komunikacji, edukacji, 
informatyzacji, ekologii, kultury, turystyki, 
pomocy społecznej, czy ochrony zdrowia. 

Poszczególne projekty zostały zgłoszo-
ne  przez powiat do Systemu Ewidencji 
Przedsięwzięć (SEP). System ten stanowi 
narzędzie pomocnicze w opracowywaniu 
Wielkopolskiego Regionalnego  Pro-
gramu Operacyjnego, zarządzanego w 
najbliższych siedmiu latach przez Urząd 
Marszałkowski.

Spore możliwości  rozwoju daje rów-
nież Norweski Mechanizm Finansowy i 

Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Głównym ich 
zadaniem jest stworzenie szansy wyrów-
nania poziomu rozwoju gospodarczego i 
społecznego w państwach członkowskich 
UE o najniższym PKB. W celu pozyskania 
środków z tego źródła, powiat poznański 
podjął następujące działania:

W ramach przedsięwzięcia „Promocja 
zdrowia poprzez sport – zespół przyszkol-
nych, wielofunkcyjnych boisk w powiecie 
poznańskim” (projekt o  łącznej wartości: 6 
733 000 zł,  w tym kwota dofinansowania 
w wysokości 5 723 000), przewiduje się 
wybudowanie dziewięciu obiektów sporto-
wych przy szkołach ponadgimnazjalnych 
oraz innych jednostkach, znajdujących się 
w gminach: Murowana Goślina, Rokietnica, 
Mosina, Puszczykowo, Kórnik, Swarzędz, 
Czerwonak. 

Realizacja projektu umożliwi stworzenie 
warunków, które pozwolą w kompleksowy 
sposób propagować zdrowy styl życia. 
Poza obiektami sportowymi możliwe bo-
wiem będzie przeprowadzenie otwartych, 
zajęć pozalekcyjnych, także dla uczniów 
spoza wymienionych placówek, jak rów-
nież zorganizowanie licznych imprez i 
festynów, popularyzujących tematykę 
prozdrowotną.

Podobne zadania spełnić ma pro-
jekt zakładający wybudowanie otwar-
tych obiektów sportowych przy Lice-
um Ogólnokształcącym w Puszczyko-
wie. Wartość tego przedsięwzięcia to   
5 860 000 zł, a dofinansowanie wynieść ma  
4 981 000 zł. 

W planach powiatu poznańskiego 
znajduje się również stworzenie otwartej 
strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby 
wychowanków Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach, oraz pozostałych mieszkań-
ców regionu (wartość projektu to 6 382 
000  zł, w tym kwota dofinansowania około 
5 425 000 zł). Jeśli uda się pozyskać fun-
dusze, możliwe będzie wspomaganie roz-
woju aktywności ruchowej dzieci poprzez 
ich uczestnictwo w zajęciach sportowych. 
W przypadku nieotrzymania dotacji prze-
widzianych przez Norweski Mechanizm 
Finansowy i Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
wszystkie projekty zostaną złożone do 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

Do tematu dotacji europejskich będzie-
my jeszcze wracać.

Karolina Korcz
Gabinet Starosty

ZAPROSZENIA NA BEZPŁATNE  
BADANIA W DRODZE

Trwa ogólnopolska Kampania Wy-
bierz życie, nad którą Patronat Hono-
rowy objął Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański, Przewodniczący Konwentu 
Starostów Województwa Wielkopolskie-
go. Kolejnym etapem Akcji w ramach 
Programu Prof i laktyki  Raka Szyjk i 
Macicy jest, trwająca już od miesiąca, 
wysyłka zaproszeń na bezpłatne badania 
cytologiczne, przygotowanych przez Na-

rodowy Fundusz Zdrowia dla pacjentek 
w całej Polsce.

Pierwsza partia zaproszeń rozsyłana 
jest do końca czerwca. Wielkopolanki otrzy-
mają 8 700 listów z adresami gabinetów, 
do których mogą się zgłaszać. Pacjentki 
kwalifikujące się do Programu, czyli te 
między 25 a 59 rokiem życia, które przez 
ostatnie 3 lata nie wykonywały badania 
cytologicznego, refundowanego przez NFZ, 
mają możliwość skorzystania z badań, 
nawet jeśli zaproszenia do nich nie dotrą, 
bądź chciałyby zgłosić się po poradę we 
wcześniejszym terminie. 

Do Programu Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy w powiecie poznańskim w 2006 
roku zgłosiło się 6 921* kobiet. Organi-
zatorzy liczą, że zaproszenia zachęcą 
następne panie do przeprowadzenia ba-
dań. Informacje na temat całej Kampanii 
znajdują się na stronie internetowej: www.
wok -poznan.idl.pl.

Alina Kajzer
Gabinet Starosty

* dane: Wojewódzki Ośrodek Koordy-
nujący Program Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy w Poznaniu

(dokończenie ze str. 11)
 opróżnienia nieczystości. To jest przyczyną 
niemożności obsłużenia wszystkich becz-
kowozów w takim samym czasie, jak tuż 
przed modernizacją, dlatego też występują 
opóźnienia. 

Okazuje się także, że ograniczona ilość 
przyjmowanych ścieków spowodowana jest 
również zdolnością techniczną oczyszczenia 
ścieków przez oczyszczalnię w Borówcu. 

Z informacji uzyskanych od Antoniego 
Kalisza, kierownika Referatu Ochrony 
Środowiska UM w Kórniku wynika, że 
modernizacja zlewni była konieczna, ze 
względu na dostosowanie jej działalności 
do nowych przepisów. Wprowadzają one 

kontrolowany zrzut ścieków, który ogranicza 
emisję niebezpiecznych zanieczyszczeń do 
środowiska. 

Pracownicy Aquanetu poinformowali 
nas, że w celu umożliwienia sprawnego 
odbioru dostarczanych nieczystości podjęto 
kilka działań. Przed wszystkim wydłużono do 
godziny 18.00 czas przyjmowania ścieków, a 
także prowadzi się obserwację pracy punktu 
zlewnego, co pozwala na podjęcie decyzji 
usprawniających pracę tego punktu. 

Sytuację może „rozładować” możliwość 
odbioru nieczystości płynnych w jeszcze 
jednym punkcie – w przyzakładowej 
oczyszczalni ścieków w Robakowie. W 
tym celu prowadzone są rozmowy z firmą 

Sokołów, która w ubiegłym roku przejęła 
robakowskie zakłady po byłym Pozmeacie. 
19 kwietnia burmistrz Jerzy Lechnerowski i 
Antoni Kalisz, kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska spotkali się z Jackiem Warga-
ckim, dyrektorem ds. zabezpieczenia tech-
nicznego Sokołowa. Spotkanie miało na 
celu wypracowanie porozumienia na mocy, 
którego przyzakładowa oczyszczalnia przyj-
mowałaby początkowo 100 m3 ścieków na 
dobę, a docelowo nawet 300 m3. 

O dalszych działaniach podejmowanych 
przez gminę w celu usprawnienia odbioru 
nieczystości będziemy informować w kolej-
nych numerach „Kórniczanina”. 

Barbara Morasz

„ I jeśli żyjesz gdzieś – to w nas”
             M. Cwietajewa

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 byłego wieloletniego nauczyciela naszej szkoły

ADAMA JARECKIEGO
Odszedł od nas 26 kwietnia 2007r.

Pozostanie w naszej pamięci i sercach na zawsze.

Rodzinie Zmarłego 
wyrazy szczerego współczucia składają:

Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie oraz Rodzice 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:

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

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze Kórniczanina, powrócił 
pomysł uchwalenia na części terenów Gminy Kórnik  obszaru chronionego.  
W jego skład wejść mają Kórnik i Bnin, (od Gądek aż do Kórnika granica 
obszaru biec ma wzdłuż trasy „katowickiej”), część Biernatek i Prusinowa 
(granica wzdłuż głównej drogi), Błażejewo i Błażejewko, Konarskie i część 
Radzewa, Czołowo, Mościenica, Skrzynki, Borówiec i Kamioki (mapa 
obszaru– patrz Kórniczanin z NR 239 3/2005 z 10 lutego 2006r. str. 19).
Zgodnie z intencją Rady Miejskiej, prezentujemy treść projektu uchwały 
wraz z uzasadnieniem. Obok widzą państwo dwie mapki terenów nad 
jeziorami (Bnińskim i Kórnickim), na której zaznaczono tereny, dla których 
zgodnie z propozycją nie będzie obowiązywał zakaz zabudowy w pasie 
100 m od linii brzegowej (§3 pkt. 8). Brak zakazu inwestowania wynika z 
istniejącej już na tych terenach zabudowy i ma zabezpieczyć właścicie-
lom możliwość użytkowania zgodnie z juz istniejącymi realiami i planami. 
Niestety ochrona obejmie w sumie niewielką część brzegu. Wzdłuż pozo-
stałych jezior i cieków wodnych o istnieniu strefy decydują istniejące plany 
zagospodarowania lub inne czynniki. Uwaga – nie jest to dokładna mapa 
– a jedynie plan przybliżający proponowane granice.  Szczegółowe infor-
macje znaleźć można w Referacie Ochrony Środowiska UM w Kórniku. 
Wyłączony obszar zostanie dokładnie, geodezyjnie wyznaczony po wizji 

lokalnej i rozpatrzeniu uwag mieszkańców.  Uwagi do projektu uchwały 
i proponowanych obszarów (najlepiej w formie pisemnej) składać 

można do końca maja b.r. w Referacie Ochrony Środowiska UM 
Kórnik, lub w Biurze Rady Miejskiej. (ŁG)

PROJEKT UCHWAŁY
w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu 

na terenie Gminy Kórnik.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami), Rada 

Miejska w Kórniku uchwala, co następuje.

§ 1. W celu zapewniania: ochrony wyróżniającego się krajobrazu 
o zróżnicowanych ekosystemach, ochrony wielu gatunków roślin, 

zwierząt i grzybów oraz cennych przyrodniczo siedlisk, ochrony koryta-
rza ekologicznego w rynnie Jezior Kórnickich, a także ochrony obszarów 
wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związa-

nych z turystyką i wypoczynkiem wyznacza się Obszar Chronionego 
Krajobrazu o nazwie „Kórnicki Obszar Chronionego Krajobrazu”.

§ 2. OCHK obejmuje powierzchnię 8.057 ha, a przebieg 
jego granic zaznaczono na mapie w skali 1: 20 000, która 

jest załącznikiem nr 1 do uchwały (patrz Kórniczanin.

§ 3. Wprowadza się następujące zakazy na 
terenie „Kórnickiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu”:

1)  zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-
czenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc roz-

rodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z 

racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2)  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami)

3)  likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, 
przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z 

potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budo-

wy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 
wodnych; 

4)  wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, 

oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin 
i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5)  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpo-
wodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzyma-
niem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 
urządzeń wodnych; 

6)  dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli 
służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrówno-
ważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych 
oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

7)  likwidowania naturalnych zbiorników wod-
nych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

8)  lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych 
oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej go-
spodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 

§ 4.1. Zakazy, o których mowa w § 3, nie dotyczą: 
  1)  wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpie-

czeństwa państwa; 
  2)  prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z 

bezpieczeństwem powszechnym; 
3) realizacji inwestycji celu publicznego;
4) terenów na których dopuszczono wymienione w § 3 dzia-

łania na podstawie pozwoleń wydanych przed wejściem w życie 
uchwały.

2. Zakaz, o którym mowa w § 3 pkt. 8 nie dotyczy:
1) terenów, dla których w dniu wejścia w życie uchwały obowiązują 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
2) terenów ciągów istniejącej zwartej zabudowy (na których lokalizowa-

nie obiektów budowlanych nie wymaga zmiany dotychczasowego sposobu 
użytkowania), których granice przedstawione są na kopiach map ewiden-
cyjnych, stanowiących załączniki od 2 do 4 do niniejszej uchwały,

3) terenów ogólnodostępnych kąpielisk, plaży i przystani wodnych.

§ 5. Umyślne naruszanie zakazów określonych w § 3 podlega karze 
aresztu albo grzywny.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz umieszczeniu 
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

UZaSaDNIENIE 
Zgodnie Art. 23. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami) obszar chronionego 
krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się 
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem 
lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Takimi wartościami ozna-
cza się utworzony Kórnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, co zostało 
potwierdzone obserwacjami i badaniami terenowymi.

Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze 
rozporządzenia wojewody, a jeżeli wojewoda nie wyznaczył obszaru 
chronionego krajobrazu, obszar ten może być wyznaczony przez radę 
gminy, w drodze uchwały, która określa jego nazwę, położenie, obszar, 
sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów 
oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub 
jego części wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1, 
wynikające z potrzeb jego ochrony. 

ObSZAR ChRONIONEgO KRAjObRAZu
Kórnik

Bnin

Bnin

Biernatki

Prusinowo

Gm. Zaniemyśl

Tereny o zwartej zabudowie, na których zakaz z § 3 pkt 8 
nie będzie obowiązywał
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Kórnik 
ul. Średzka 17

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

AUTO-MERC

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

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

oraz tralki gięte

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl
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jE Mieszkańcy Kamionek podczas zebra-
nia wiejskiego zorganizowanego w czwar-
tek 26 kwietnia mieli okazję porozmawiać 
o nurtujących ich problemach z przedsta-
wicielami władz.. 

Na spotkanie przybyli burmistrz Jerzy 
Lechenrowski, wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek, kierownik Referatu Eksploatacji i 
Infrastruktury Technicznej Elżbieta Krakow-
ska. Była obecna także sołtys – Małgorzata 
Walkowiak. 

Najwięcej emocji wzbudziła pierwsza 
część, gdy wiceburmistrz Hieronim Urba-
nek przedstawił, ile środków 
trzeba było przeznaczyć na 
łatanie dróg od lutego tego 
roku. 

Już w I kwartale 2007 
roku na ten cel przezna-
czono wszystkie pieniądze 
zaplanowane w tym roku 
na Kamionki. Środki te są 
zwiększane w również w 
trakcie trwania roku. W ubie-
głym na remont dróg w całej 
gminie wydano 1 mln zł i 
należy liczyć się z tym, że 
także teraz będzie podobna 
suma. 

Mieszkańcy Kamionek 
bardzo ostro krytykowali 
jakość prac związanych z 
równaniem, wykładaniem 
gruzobetonem nawierzchni 
ulic. Wskazywali, że inspektor nadzoru 
budowlanego nie powinien odbierać dróg 
po remoncie. Zwrócili uwagę, czy nie war-
to by układać płyty betonowe. Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski wskazywał, że skoro 
mieszkańcy nie są zadowoleni z odbioru 
drogi, nich wskażą kandydata na inspektora 
nadzoru budowlanego, który wybierany jest 
drogą przetargu.

Na zebraniu podano też informację na 
temat inwestycji drogowych, które będą 
wykonane przy współudziale gminy. W 
latach 2008-2010 remontowana będzie dro-
ga powiatowa przez Szczytniki, Kamionki, 
Koninko. Na wykonanie projektu i wykup 
gruntów z gminnej kasy  przeznaczy się 
3,5 mln zł. Realizacja koncepcji ronda koło 
strażnicy OSP Kamionki kosztować będzie 
20 tys. zł. Ponadto w Gądkach powstanie 

zjazd prowadzący na szosę do Borówca do 
ulicy Szkolnej i do Kamionek.

Powiat za 200 tys. zł wykona pobocza 
z destruktu od Daszewic, przez ulicę Po-
znańską w Kamionkach do ulicy Szkolnej w 
Borówcu. Gmina wspólnie z deweloperem 
Maciejem Grzegorczykiem wykona na uli-
cy Mieczewskiej koło osiedla „Przy Lesie” 
prace, w skład których wejdą projekt drogi z 
chodnikiem oraz kanalizacja deszczowa.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski poin-
formował o planach budowy kanalizacji 
w 10 wsiach, w tym także Kamionkach. 

Inwestycja ta będzie realizowana w latach 
2008-2013 przez Aquanet.  

Mieszkańcy poruszyli problem braku 
wody. Wiceburmistrz Hieronim Urbanek 
wyjaśnił, że Aquanet w 2008 roku zmo-
dernizuje sieć wodociągową. Mieszkańcy 
żalili się na przerwy w dostawie prądu. 
Wskazywali, iż nie wiedzą, gdzie są hy-
dranty przeciwpożarowe. Wiceburmistrz 
poinformował, że na terenie gminy jest 391 
takich hydrantów. 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski powie-
dział o 8 projektach inwestycji, na które 
gmina stara się pozyskać dofinansowanie 
z funduszy unijnych. 

Sołtys Małgorzata Walkowiak przypo-
mniała, że starano się o unijne dotacje na 
budowę boiska w Kamionkach, ale środki 
te nie zostały przyznane. Teraz wniosek 

skierowano do ministra sportu. 
Kolejny problem, na który skarżą się 

mieszkańcy Kamionek, to zbyt mała liczba 
połączeń autobusowych, a w sposób szcze-
gólny w soboty i święta. Padła propozycja, 
by zwrócić się do KOMBUSU, aby ograni-
czył dojazd do Ronda Rataje w Poznaniu 
autobusu linii „NB”, a w zamian za to zwięk-
szył częstotliwość linii 13. Propozycja ta 
została przyjęta w formie uchwały zebrania 
wiejskiego. Padły też pytania o połączenia 
autobusowe do szkoły w Krzesinach. Wska-
zywano też m. in. iż nie ma połączenia do 

os. Długiego. 
Burmistrz Jerzy Lech-

nerowski przedstawił plany 
dotyczące rozwoju placó-
wek oświatowych w Ka-
mionkach. Przypomniał, iż 
w tej sprawie spotkały się 
Rady Sołeckie Borówca, Ka-
mionek, Szczytnik i Koninka. 
Ustalono, że miejscem po-
wstania podstawówki  oraz 
gimnazjum będą Kamionki. 
Prowadzone są rozmowy z 
ANR, aby gmina pozyskała 
7 ha na ulicy Mieczewskiej, 
przy Os. „Przy Lesie”. Prze-
widuje się, iż dwie szkoły 
powstaną w latach 2010-
2011.

Wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek poinformował, że 

w tym roku zostanie wykonane oświetlenie 
na ulicy Wichrowej i Polnej oraz będzie wy-
konany projekt oświetlenia ulic: Lotniczej, 
Szybowników, Modelarzy, Nowej. Wyjaśnił, 
że wnioski o wykonanie oświetlenia należy 
składać na piśmie, a będą one realizowane 
w następnym roku. 

Po dyskusji przyjęto uchwałę zebrania 
wiejskiego w sprawie likwidacji pojemników 
na śmieci w trzech miejscach. Uzasadniano 
to tym, iż koło tych pojemników są wyrzu-
cane nieodpowiednie śmieci, a segregacji 
można dokonywać dzięki temu, że WOD-
KOM i „Przemysław” nieodpłatnie dają do 
tego celu worki.

Mieszkańcy przyjęli także uchwałę w 
sprawie przeznaczenia funduszy sołeckich 
(12 tys. zł) na budowę boiska do siatkówki.

Robert Wrzesiński

ZEbRANIE wIEjSKIE w KAMIONKACh

PRACE PRZy  
śwIETlICy  

w KAMIONKACh
Strażacy z OSP Kamionki w czynie 

społecznym wykonują wejście – przed-
sionek do świetlicy socjoterapeutycznej. 
Sołtys Małgorzata Walkowiak informuje, że 
zaplanowano także opłotować teren koło 
budynku i placu zabaw, które nastąpi po 
wycięciu otaczających akacji.

RW
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PracOwNIa krawIecka 
a&a

Szczytniki, ul. Jeziorna 9

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

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

Zapraszamy!

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

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

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

MYJNIA 
SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

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

• Sprzęt firmy KARCHER
• Pranie tapicerki  

welurowej i skórzanej
• Poczekalnia - kawa gratis

dla każdego Klienta
CZYNNE:

pon.-sobota  
8.00-20.00

niedz.  
9.00-15.00 (na telefon)

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ  
JEST DOKŁADNOŚĆ 

I SZYBKOŚĆ!

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

889-303-193

TROPICAL SUNTROPICAL SUN

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Nowe godziny otwarcia

OŚRODEK  
SZKOLENIA  

ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

 Przewóz towarów niebezpiecznych  
- ADR - wózki widłowe  

• spawanie • i inne w/g potrzeb
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy  

i dodatkowy dokształcający kierowców  
wykonujących transport drogowy - przewóz 

osób i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).  

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku

ul. Średzka 20,
Instytut Dendrologii 

Tel. 0602 631 288  
lub 061 28 28 760

Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1700

Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

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

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

Przyjdź do nas!
Pokażemy Tobie jak schudnąć

10 kg w miesiąc!
Rolletic pomaga:

- uzyskać szczupłą i kształtną sylwetkę
- zredukować tkankę tłuszczową
- zlikwidować cellulit
- wzmocnić mięśnie
- uelastycznić skórę
- poprawić krążenie krwi
- poprawić przemianę materii
- pobudzić pozytywną energię Twojego ciała

Studio Zdrowia Rolletic
ul. Szkolna 8, Kórnik. Tel. 698 40 99 86

karcHer
CZYSZCZENIE:

WYKŁADZIN I DYWANÓW

TAPICERKI MEBLOWEJ

SAMOCHODOWEJ

tel. 604 26 17 39

Przy ul. Poznańskiej 34 w Kórniku, od 
trzech lat mieści się prawdziwie wielkomiej-
ski lokal gastronomiczny noszący skrom-
ną nazwę „Nestor”. W byłych pomiesz-
czeniach Ośrodka 
Zdrowia urządzono 
lokal restauracyjny, 
którego nie powsty-
dziłoby się paryskie 
śródmieście. Wy-
tworność, czystość, 
stylowe wnętrza i 
część ogrodowa do 
tego królewskie da-
nia, a jak podane! 
Kelnerzy wiedzą, że 
ich atrybutem jest 
bezszelestność i 
szybkość. Zachowu-
ją się jakby byli po 
wyższych kursach i 
praktyce w Monaco. 
Coś fantastycznego! 
Gustowność, czar, 
dyskrecja. Ostatnio 
wyposażono salę 
główną w instrument - pięknie brzmiące 
pianino, Petrof.

Można wiec teraz, nie tylko w pięknym 
otoczeniu  wypoczywać, konsumo-
wać  i spotykać się, rodzinnie czy z 
przyjaciółmi, ale posłuchać dobrej 
muzyki. Chwała za to właścicielom 
„Nestora” pp. Barbarze i Aidzie 
Bejma. W tych bogatych pomiesz-
czeniach 13 kwietnia br. odbyło 
się spotkanie turniejowe sławnej 
kórnickiej Pro Sinfoniki, poświęcone 
w tym roku Karolowi Szymanow-
skiemu, pod hasłem: „Szymanowski 
- zabawa miała się ku końcowi.”

Grono wykonawców, wśród któ-
rych zauważono nie tylko członków 
miejscowej Pro Sinfoniki, ale księdza 
katechetę, studenta II roku teologii, 
nauczyciela matematyki miejsco-
wego Liceum oraz byłego prezesa 
Klubu studiującego w Nowym Jorku,  przed-
stawiło w formie teatru rapsodycznego 
koleje losu życiowego najwybitniejszego 

po Chopinie polskiego kompozytora Karola 
Szymanowskiego. Ustawione dwa, dużych 
rozmiarów bilboardy ukazujące uduchowio-
ną postać kompozytora, jego twarz pełną 

skupienia i bólu. Wszak całe dorosłe życie 
cierpiał na wieloraką gruźlicę: płuc, kości i 
krtani przykuwały uwagę i sprzyjały koncen-

tracji uczestników turnieju. Genialnej muzy-
ki twórcy opery „Król Roger”, w wykonaniu 
najprzedniejszych poznańskich artystów: 

Anna Ziółkowska – skrzypce, Laura Sobo-
lewska – fortepian, Marzena Michałowska 
– sopran wysłuchano w skupieniu i z ros-
nącym zainteresowaniem. Montaż słowny 

i muzyczny oparty 
na scenariuszu prof. 
Teresy Rogozi-Olej-
nik przybliżył prawie 
stuosobowej grupie 
uczestników spot-
kania turniejowe-
go, wiele istotnych 
wrażeń i informa-
cji muzycznych i 
okołomuzycznych. 
Spotkanie spraw-
nie i błyskotliwie 
prowadziła sama 
autorka widowiska. 
Widowisko to przy-
bliżyło młodzieży 
i gościom postać 
genialnego kom-
pozytora, ukazało 
go wśród dziejów 
epoki w której żył 

i tworzył. Widowisko zaszczycił swoją 
obecnością m.in. twórca Pro Sinfoniki 
– Alojzy  Andrzej Łuczak oraz burmistrz 

Kórnika Jerzy Lechnerowski. Kór-
nicka Pro Sinfonika jest rodzinnym 
dziełem Państwa Olejników Teresy, 
Marka i ich córki Joanny. Marek i 
Joanna uczestniczyli też w grupie 
wykonawców tego przejmującego w 
swym wyrazie widowiska. Spektakl o 
Szymanowskim w Kórniku osiągnął 
w zaciętym współzawodnictwie z 
innymi renomowanymi Klubami  Pro 
Sinfoniki wysoką ocenę jury. Jaką 
otrzymał notę, dowiemy się 24 maja 
2007 roku. Kórnik co raz podwyższa 
szranki jakości życia jego obywateli. 
Piękne, bogato wyposażone lokale 
zacisznej i pysznej w swym wystroju 
restauracji, jak w Ogrodach Semira-
midy, gościły niebiański czar ducha 

muzyki Karola Szymanowskiego. 

Marian Janusz Strenk  

OgROdy SEMIRAMIdy w KÓRNICKIEj PRO SINfONICE

Miejsce na 
Twoją 

reklamę

Artystki z wykonawcami spektaklu

 Anna Ziółkowska – koncertmistrz Orkiestry 
Filharmonii Poznańskiej, a przy fortepianie 
– Laura Sobolewska
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Kórnickie Spotkania  
z Białą Damą

25.05.2007 (Piatek)

Godz. 18,00 „U Białej Damy” – inscenizacja w wykonaniu 
uczniów S.P. nr 2 w Bninie

Godz. 18,30 Ogłoszenie wyników konkursu na „Białą Damę 
2007” i przekazanie symbolicznego klucza  do miasta.

Godz. 18,45 Prezentacja przybyłych Gości z zagranicy (przy 
udziale Capelli Zamku Rydzyńskiego)

Godz. 19,00 Korowód wokół kórnickiego rynku

Godz. 20,00 Koncert  w wykonaniu Capelli Zamku Rydzyń-
skiego.

Godz. 21,00 Paulina Chudzińska

Godz. 21,30 ANIMA

Godz. 22,30 Taniec z ogniem

26.05.2007  (Sobota)

Godz. 9:30 Przemarsz Bractw Kurkowych przy udziale Orkie-
stry Dętej ze Śremu spod Zamku do Kościała w Kórniku

         10:00 Msza Święta w Kościele

         11:00 Przemarsz na strzelnicę w Skrzynkach
         

12:00 Strzelanie dla Bractw Kurkowych i dla mieszkańców 
gminy

Godz. 15,00 Kórnickie Prezentacje

Godz. 17,00 REAN

Godz. 18,00 STAN TUTAJ - kabaret

Godz. 19,30 Koncert Zespołu NO TO CO

Godz. 21,00 Koncert Zespołu   ŁZY

Godz.   22,30 Pokaz Pirotechniczny   

Godz.  23,00 – 02,00 Zabawa Taneczna

27.05.2007  (Niedziela)

Godz.  15,00 Wielkopolska Panorama Hejnałów Ratuszowych 
(Orkiestra Dęta ZHP) na kórnicki  rynku

Godz. 20,00 Koncert  „ Wspomnienie” w Zamku Kórnickim 
- Teatr Legion

Wszystkie imprezy  
(jeśli nie zaznaczono inaczej) 

odbędą się na PODZAMCZU
 

IMPREZY SPORTOWE

13.05.2007 r. NIEDZIELA 

Godz. 8,00 S.P. Radzewo, Mistrzostwa Mieszkańców Gminy 
Kórnik w tenisie stołowym.

Godz. 11,00 S.P. Radzewo, Mistrzostwa Mieszkańców Gminy 
Kórnik w rzucie lotką i w strzelaniu z wiatrówki.

19.05.2007r.  SOBOTA

Godz. 10,00 Dom Strażaka w Kórniku  Tel. (061)8-171-542
XXIX Turniej Brydżowy o Laur Kwitnącej Magnolii. Wpisowe 

wynosi 50 złotych od pary (70 złotych z obiadem) 

20.05.2007r. NIEDZIELA
  

Godz. 9,00 S.P. Radzewo, S.P. Bnin, S.P. Szczodrzykowo
Eliminacje do Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kórniku. 

Godz. 9,30 Błażejewko, Otwarte Mistrzostwa Gminy Kórnik 
w Boule (bocce).

Godz.10,00 Turniej Piłki Nożnej – eliminacje Miejsce Rozgrywek 
– boiska w gminie Kórnik. Telefon kontaktowy – (061)8-170-183

Godz. 13,30 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku
Ogólnopolski Wyścig Kolarski na rowerach górskich.

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w kolarstwie górskim.
XXIX Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci.

26.05.2007r. SOBOTA

Godz. 7,00 -12,00 Kórnik Prowent Tel. 695-623-417
Zawody Wędkarskie – Prowent. Startować mogą wszyscy 

wędkarze zapisani do godz. 7,00. Zawodnik musi posiadać 
aktualny znaczek członkostwa w kole PZW na rok 2007. 

Opłata dla członków nie posiadających zezwolenia na jezio-
ro Kórnik wynosi 10 złotych.

Godz. 12,30 Podzamcze, Bieg uliczny na trasie OSiR Kórnik 
– Zamek. Zapisy na Podzamczu od godz.12,30, wyjazd 

autokaru z Podzamcza na OSiR o 13,45, start z OSiR Kórnik 
o 14,00. Każdy zawodnik musi posiadać aktualną zdolność 

lekarską do biegania oraz dokument tożsamości.

27.05.2007r. NIEDZIELA

Godz. 9,00 S.P. Bnin, Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o 
Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kórniku.

Godz. 10,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku
Turniej Piłki Nożnej – FINAŁ

Godz..9,30 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku 
XIX Otwarty Turniej Szachowy. Zapisy w OSiR Kórnik od 9,30 

do 9,55, początek turnieju o godz. 10,00, koniec o godz. 14,00.

Podsumowanie 14,00 – 14,15.

Godz. 14,30 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku
XIX Otwarty Turniej Warcabowy. Zapisy w OSiR Kórnik od 

14,30 do 14,55, początek turnieju o godz. 15,00,  
koniec o godz. 17,00.

 Podsumowanie 17,00 – 17,15.

75 uczniów z klas trzecich Liceum 
Ogólnokształcącego w Kórniku otrzy-
mało w ubiegły piątek świadectwa ukoń-
czenia szkoły średniej. Dziś ponownie 
zasiądą w szkolnych ławach, ale tym 
razem po to, aby napisać pierwszy z 
kilku egzaminów maturalnych. 

- Jakże szyb-
ko minął okres 
waszej trzyletniej 
nauki w naszym 
l i ceum – tymi 
słowami powita-
ła maturzystów 
Hal ina Kal isz, 
dyrektor kórni-
ckiego ogólniaka 
na uroczystości 
z a k o ń c z e n i a 
roku szkolnego. 
Oprócz uczniów, 
grona pedago-
gicznego i przedstawicieli Rady Rodziców 
obecni byli także burmistrz Jerzy Lechne-
rowski, przewodnicząca RM Irena Kacz-
marek oraz dyrektor Biblioteki Kórnickiej 
Zbigniew Kalisz. 

Maturzystów żegnała nie tylko dyrektor 
liceum, przewodnicząca Rady Rodziców, 
przybyli goście, ale także młodsze kole-
żanki i koledzy. Halina Kalisz wspomniała o 

tym, że drzwi tej szkoły są zawsze otwarte 
dla jej absolwentów. 

Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni 
podczas akademii. Wśród nich znaleźli się: 
Janina Lenczewska ze średnią ocen 5,19, 
Katarzyna Chmielewska – 5,0, Ewa Pro-
faska – 4,88 i Michał Grzywacz – 4,80. Na-

grody otrzymali 
także uczniowie 
mający osiąg -
nięcia w różnych 
dziedzinach oraz 
aktywnie dzia-
łający na rzecz 
szkoły. 

Młodsze ko-
leżanki i koledzy 
wręczyli trzecio-
klasistom sym-
boliczny kwiatek 
i balony. Uroczy-
stość zakończyła 

się programem artystycznym. 
W dniu wydania tego numeru „Kórnicza-

nina” rozpoczynają się pisemne egzaminy 
dojrzałości. Abiturienci pierwszego dnia ma-
tur zmagać się będą z pytaniami do tekstu i 
wypracowaniem z języka polskiego. 

Wszystkim maturzystom życzymy po-
łamania piór!

Barbara Morasz

MATuRZyśCI OdEbRAlI śwIAdECTwA HARMONOGRAM TEGOROCZNYCH 
maTUR 

EGZAMINY PISEMNE 

4 maja – godz. 9.00 – język polski 
(oba poziomy)

7 maja – godz. 9.00 – język angielski 
(oba poziomy)

8 maja – godz. 9.00 – wiedza o społe-
czeństwie 

(oba poziomy)
9 maja – godz. 9.00 – język niemiecki 

(oba poziomy)
10 maja – godz. 9.00 – geografia 

(oba poziomy)
11 maja – godz. 9.00 – biologia 

(oba poziomy)
14 maja – godz. 9.00 – matematyka 

(oba poziomy)
16 maja – godz. 9.00 – chemia 

(oba poziomy)
17 maja – godz. 9.00 – historia 

(oba poziomy)
18 maja – godz. 9.00 – fizyka 

(oba poziomy) 
21 maja – godz. 9.00 – język francuski 

(oba poziomy)

EGZamINY USTNE 

Od 4 do 31 maja – według harmonogra-
mów ustalonych w szkołach 

OdwIEdZIlI 
„KlAudyNKę”

Po raz pierwszy Stowarzyszenie 
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z 
Murowanej Gośliny odwiedziło kórnicką 
„Klaudynkę”. 22 kwietnia podopieczni 
goślińskiego stowarzyszenia przyjechali 
na wycieczkę do Kórnika. 

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie 
i Ruchowo „Klaudynka” współpracuje  m.in. 
z Goślińskim 
Stowarzysze-
niem Przyjaciół 
Osób Niepeł-
nosprawnych. 
Podopieczni 
„Klaudynki” od-
wiedzili Muro-
waną Goślinę, 
gdy tamtejsze 
stowarzysze-
nie było orga-
n iza to rem I 
Powiatowego 
Przeglądu Ja-
se łek,  k tóry 
odbył się 27 lutego. Wówczas członkowie 
kórnickiego stowarzyszenia zaprosili ich 
do siebie. 

W kwietniu nadszedł czas na rewizytę. 
Na wycieczkę do Kórnika przyjechały w 

sumie 62 osoby. Swój pobyt w Kórniku 
rozpoczęli od Mszy Św. kórnickiej kole-
giacie. Następnie udali się na przystań 
nad Jezioro Kórnickie. Popłynęli statecz-
kiem Anna Maria. Potem zwiedzili Zamek 
oraz Arboretum. Opiekowali się nimi 
prezes „Klaudynki” – Anetta Szarzyńska, 
wiceprezes - Małgorzata Chmielewska, 
członek Zarządu – Alicja Kosmaczewska. 
Na wycieczce był też obecny jeden z pod-
opiecznych „Klaudynki” – Józef Grzegorz. 
Na koniec goślińskich gości poczęstowano 
plackiem upieczonym przez Małgorzatę 
Chmielewską. 

Ewa Pomin, prezes Goślińskiego Sto-
warzyszenia Osób Niepełnosprawnych 

podkreśliła, że 
jego członko-
wie zostali mile 
przyjęci w Kór-
niku. Uczestni-
kom wycieczki 
dopisała też 
słoneczna po-
goda. 

Goślińscy 
goście zapro-
sili „Klaudyn-
kę” na organi-
zowany przez 
nich Rajd po 
Puszczy Zie-

lonka z udziałem innych stowarzyszeń sku-
piających niepełnosprawnych. „Klaudynka” 
otrzymała także zaproszenie na festyn 
organizowany 30 czerwca. 

Robert Wrzesiński

SZANOWNI PAŃSTWO!

Uprzejmie informujemy, że od 28 
kwietnia 2007 r. w Zamku Kórnickim, 
jak co roku w okresie sezonu tury-

stycznego, wydłużono czas otwarcia 
Muzeum:

od wtorku do niedzieli 
w godz. 10.00-17.00 

(kasa czynna od 10.00-16.30)
w poniedziałki nieczynne.

Ceny biletów do Muzeum:

5 zł bilet ulgowy
9 zł bilet normalny

20 zł bilet rodzinny (dwie osoby doro-
słe + dwoje dzieci do 18 roku życia)
wynajęcie przewodnika w j. polskim 

- 30 zł
wynajęcie przewodnika w j. niemie-

ckim lub angielskim - 50 zł

Wozownia i Galeria Zamkowa czynne 
będą od 10.00-16.00

(ceny biletów do Galerii 2 zł i 1 zł)
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ksIĄŻek 
Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH

STEPHEN KING  
„KOMÓRKA” 

W „Komórce” 
poznajemy autora 
komiksów Claya 
Riddella. W końcu 
uśmiechnęło się do 
niego szczęście - 
udało mu się podpi-
sać w Bostonie kon-
trakt wydawniczy. 

Wracając ze spot-
kania, był świadkiem 

dziwnego zdarzenia. Kupująca lody kobie-
ta i dwie nastolatki wpadły w krwiożerczy 
szał. Szybko okazało się, że nie tylko one. 
Ulice zapełniły się bełkoczącymi ludźmi, 
przechodnie bez powodu rzucali się na 
siebie, z nieba spadały samoloty. Clay z 
przerażeniem obserwował, że szaleństwo 
ogarniało tych, którzy używali telefonów 
komórkowych. Chaos błyskawicznie ogar-
nął kraj. Po kilku godzinach z cywilizacji 
pozostała ruina. Gdzieś poza Bostonem 
znajdowała się żona i syn Riddella. Piesza 
wędrówka do nich była dla niego prawdzi-
wym koszmarem. Jedynym bezpiecznym 
miejscem było centrum stanu Maine, 
obszar znajdujący się poza zasięgiem 
telefonii komórkowej. Ostatnia enklawa 
ludzkości, czy przemyślnie skonstruowana 
pułapka?  MG

DLA DZIECI

ANNA ONICHIMOWSKA  
„KRZYSZTOFA PĄCZKA DROGA DO 

SŁAWY”

Jest to powieść 
obyczajowa, w for-
mie pamiętnika pro-
wadzonego przez 
10-letniego chłopca. 
Przedstawia codzien-
ne życie inteligen-
ckiej rodziny widziane 
oczyma dziecka oraz 
szkolne przygody 
narratora. Jednym 

z wątków jest próba napisania powieści 
przez bohatera, podjęta z myślą o sławie. 

„Krzysztofa Pączka droga do sławy” to 
pogodna, lekka lektura dla dzieci około 10 
roku życia, która zawiera także akcenty 
wychowawcze. Uczy przede wszystkim 
wyrozumiałości dla otoczenia: rodziców, 
rodzeństwa, przyjaciół.  KK

wIElKIE 
PRZEbOjE 

wSZECh CZASÓw
Chwilowo opuściliśmy epokę baroku  

i jesteśmy w kolejnej zwanej klasycyzmem. 
Oznacza to zasadniczą zmianę uprawia-
nych gatunków muzycznych. W czasach 
baroku dominował styl polifoniczny, który 
polegał na równoczesnym prowadzeniu 
kilku niezależnych linii melodycznych.  
W klasycyzmie mamy raczej do czynienia 
z jedną melodią, a cała reszta głosów pełni 
(ogólnie rzecz ujmując) rolę akompania-
mentu. Taką muzykę nazywamy z kolei 
homofoniczną. Powstały 
także nowe formy mu-
zyczne. Miejsce skom-
plikowanej fugi zajęło 
tzw. allegro sonatowe, 
które najczęściej pełniło 
rolę 1 części bardziej 
złożonych form (sonata, 
symfonia, koncert). Przy 
okazji... Jeśli jesteśmy 
na koncercie i słuchamy 
jakiegoś wieloczęściowe-
go dzieła muzycznego, to 
pamiętajmy, że klaszcze 
się dopiero po zakoń-
czeniu całości, a nie po 
każdej części (chyba że 
za nic mamy zgorszo-
ne spojrzenia widowni). 
Inaczej jest na koncercie jazzowym. Tu 
nagradzamy oklaskami każdą solową 
improwizację muzyka, mimo że utwór trwa 
nadal. Takie są zwyczaje.

Po J. S. Bachu muzyka musiała się 
zmienić, gdyż uprawiane przez siebie formy 
doprowadził do takiej perfekcji i mistrzo-
stwa, że dalej niepodobna się było posunąć. 
Przyszła pora na coś nowego. W epoce 
klasycyzmu działało ponad 300 kompozy-
torów, ale tylko trzech z nich zyskało prze-
pustkę do nieśmiertelności. Byli to: Joseph 
Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart i Ludwig 
van Beethoven. Nazywa się ich często 

wiedeńską trójką, bo żyli i działali głównie 
we Wiedniu. W tym tygodniu proponuję 
przesłuchać popularne „Rondo alla Turca” 
będące częścią Sonaty fortepianowej A-dur 
Mozarta. Oprócz sonat komponował on 
także symfonie, opery, koncerty, kwartety 
smyczkowe, divertimenti i serenady oraz 
wiele innych form.

Czym klasycyzm w tradycji europejskiej 
tym epoka swingu w jazzie. Pierwszej 
zawdzięczamy wykształcenie orkiestry 
symfonicznej, drugiej powstanie big-ban-
dów. Obydwa style były równie popularne 
w swoim czasie. Swing stał się zresztą 
najbardziej dochodowym produktem 
muzyki jazzowej. Wszystko, co zawierało 
magiczne słowo „swing”, sprzedawało się 
jak ciepłe bułeczki: od muzyki począwszy, 
a na damskiej bieliźnie skończywszy. Sam 

termin (swing to huśtać 
się, kołysać) ma dziś dwa 
znaczenia: 1. specyficz-
ny typ pulsacji rytmicznej, 
2. styl jazzowy powstały 
z początkiem lat 1930. 
To wtedy triumf święciły 
największe aparaty or-
kiestrowe w historii jazzu. 
Big-band dzielił się na 
dwie sekcje: melodyczną 
(4 trąbki, 4 puzony i 5 
saksofonów) i rytmiczną 
(perkusja, bas, fortepian 
i gitara). Najwspanialsze 
orkiestry mieli: Fletcher 
Henderson, Duke Elling-
ton, Benny Goodman i 
Count Basie. Naukę jako 

młody puzonista pobierał tam m. in. Glenn 
Miller (1904 – 1944). Później założył swoją 
orkiestrę – na poły jazzową i rozrywkową. 
Dzięki wprowadzeniu klarnetu do sekcji 
saksofonów zyskał ciepłe brzmienie (zwane 
Miller sound), a dzięki koncertom w Europie 
sławę. Nagrał wiele przebojów. Jedna z 
jego kompozycji to „Księżycowa serenada” 
z filmu „Serenada w dolinie słońca” (1941). 
Muzyka big-bandów, choć w latach 1975-
1976 przeżyła światowy renesans,  z przy-
czyn historyczno – politycznych ominęła 
Polskę. Zaległości te warto odrobić.

Zygmunt Szram

Glenn Miller
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Trzy podstawówki z naszej gminy 
wzięły udział w I Międzygminnym Tur-
nieju „Z Pyrkiem bezpieczniej”, który 
odbył się 17 kwietnia w hali sportowej 
w Tulcach. 

Akcja „Z Pyrkiem bezpieczniej” to cykl 
spotkań przeznaczony dla dzieci szkół 
podstawowych, którego głównym celem 
jest edukacja na temat bezpieczeństwa, 
w tym uświadomienie dzieciom, z jakimi 
mogą zetknąć się niebezpieczeństwami, co 
robić, gdy w takiej sytuacji się znajdą, gdzie 
szukać pomocy. Główny organizator akcji to 
Komenda Wojewódzka w Poznaniu, ale w 
tym przypadku inicjatywę przejął Komisariat 
Policji w Kórniku, który współpracował z 
kórnicką Strażą Miejską.  

Sierżant sztabowy Jacek Walkowiak 
przygotował, wyreżyserował i poprowadził 
turniej. 

Do udziału w nim zgłosiły się cztery 
szkoły: SP w Tulcach (gmina Kleszczewo), 
SP nr 1 i 2 w Kórniku oraz SP ze Szczodrzy-
kowa. W eliminacjach szkolnych wytypowa-
no trzy osobowe reprezentacje, które miały 
zmagać się z konkursowymi zadaniami w 
następnym etapie.

Nad przebiegiem turnieju czuwało jury 
w składzie: st. post. Katarzyna Słomińska 
-KP w Kórniku, Agnieszka Kordacka – dy-
rektor GOKiS Kleszczewo, asp. Eugeniusz 
Sierański – komendant KP w Kórniku i Jerzy 
Kaczmarek – komendant Straży Miejskiej 
w Kórniku.

Turniej składał się z trzech konkurencji. 
Pierwsza z nich polegała na przedstawieniu 
swojej szkoły i tego jak dba się w niej oraz 
poza nią o bezpieczeństwo. W tej konku-
rencji zdecydowanie najwięcej punktów 
zdobyła reprezentacja bnińskiej podsta-
wówki. Kolejnym turniejowym zdaniem był 
test wiedzy o bezpieczeństwie, składający 
się z 24 pytań. Najlepiej na wszystkie 
pytania odpowiedziała ponownie drużyna 
z SP nr 2 w Kórniku-Bninie. Ostatnią kon-
kurencją były sportowe wyścigi, czyli rzut 
woreczkiem do celu, bieg z kozłowaniem 
piłki siatkowej i bieg sztafetowy między 
tyczkami. Tutaj najwięcej punktów zdobyła 
SP w Tulcach. Ku zaskoczeniu zarówno 
jury, jak i samych uczestników turnieju 
po podliczeniu ogólnej punktacji okazało 
się, że trzy szkoły otrzymały równą liczbę 
punktów. Konieczna była dogrywka. Po 

niej turniej był już rozstrzygnięty. I miejsce 
zajęła SP w Tulcach, II- SP nr 1 w Kórniku, 
III – SP ze Szczodrzykowa, a IV – SP nr 2 
w Kórniku-Bninie.

W tej  imprezie tak naprawdę nie było 
przegranych ani wygranych. Każdy uczest-
nik i widz otrzymał słodycze, napoje, a dru-
żyny wspaniałe puchary, medale i nagrody, 
ufundowane przez burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego. 

Do etapu powiatowego Turnieju  
„Z Pyrkiem bezpieczniej” przeszły druży-
na reprezentująca podstawówkę z Tulec  
i Kórnika. Barbara Morasz

Z PyRKIEM bEZPIECZNIEjbIblIOTEKA 
blIżEj  

CZyTElNIKA 
W drugim tygodniu maja rozpocznie 

się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Z tej 
okazji Biblioteka Publiczna w Kórniku 
przygotowała dla czytelników liczne 
spotkania i niespodzianki.

Hasło przewodnie tegorocznego Ty-
godnia Bibliotek brzmi „Biblioteka mojego 
wieku”. 

Motto to nie odnosi się do różnic poko-
leniowych czy generacyjnych, ale wskazuje 
na to, że instytucja taka jak biblioteka jest 
dla wszystkich, którzy szanują książkę bez 
względu na wiek. 

Kórnicka Biblioteka Publiczna w dniach 
od 7 do 11 maja przygotowała liczne 
atrakcje. 

Już w poniedziałek 7 maja przewidzia-
no „Spotkanie z regionem”. W godzinach 
pracy biblioteki (11.00-19.00) odbędzie 
się prezentacja zbiorów regionalnych dla 
grupy uczniów ze szkoły podstawowej oraz 
indywidualnych czytelników. Pracownicy 
biblioteki zapewniają, że będzie można 
zobaczyć m. in. Kroniki Miasta Kórnika od 
1945 roku, a także wydawane dawniej i 
obecnie czasopisma lokalne, w tym oczy-
wiście egzemplarze „Kórniczanina” od 1988 
roku. W tym dniu o godz. 17.00 rozpocznie 
się również kurs obsługi komputera i In-
ternetu dla dorosłych. Jest on bezpłatny 
i obejmować będzie cykl 3-4 zajęć, które 
będą miały miejsce w kórnickiej bibliotece. 
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 
(061 8 170-021) lub osobiście. 

We wtorek 8 maja przypada „Dzień 
Bibliotekarza”. Biblioteka czynna będzie od 
11.00  do 19.00. Zwłaszcza w tym dniu, jak 
i podczas całego tygodnia każdy czytelnik 
będzie mógł zapoznać się z codzienną pra-
cą bibliotekarza i zbiorami bibliotecznymi 
na podstawie programu „Sowa”, uzyskać 
wskazówki dotyczące zamawiania i re-
zerwowania książek w sieci internetowej 
oraz odpowiedzi na pytania związane z 
działalnością biblioteki. 

Także we wtorek o godz. 16.00 odbę-
dzie się spotkanie czytelników-hobbystów 
pod hasłem „Moje hobby”. Pracownicy 
biblioteki zapraszają wszystkie te osoby, 
które wykonują robótki ręczne lub inne 
prace korzystając ze wzorów i pomysłów 
zawartych w książkach z bibliotecznego 
księgozbioru. Chętni będą mogli również 
obejrzeć wystawę książek zatytułowaną 
„Nasze hobby” oraz „Umiem to zrobić” wraz 
z pracami wykonanymi przez czytelników z 
oddziału dziecięcego. 

W środę 9 maja o godz. 9.00 będą 
miały miejsce warsztaty pod hasłem „Co 
może gazeta”, w których udział wezmą 
uczniowie SP nr 1 w Kórniku. Tego dnia 
biblioteka czynna będzie od 7.00 do 13.00. 
O godz. 14.30 odbędzie się spotkanie w 
Zamku kórnickich bibliotekarzy z bibliotek 

szkolnych, publicznych i naukowych z 
władzami miasta.  

W czwartek 10 maja przewidziano spot-
kania dla dzieci z przedszkoli zatytułowane 
„Maluchy poznają bibliotekę”. Ich cel to za-
poznanie najmłodszych czytelników z ofertą 
biblioteki. W tym dniu biblioteka będzie 
otwarta w godzinach od 7.00 do 15.00. 

Ostatni dzień obchodów Tygodnia 

Bibliotek - piątek 11 maja to „Dzień niespo-
dzianek dla czytelników”. Panie bibliotekarki 
zapewniają, że w tym dniu na osoby, które 
odwiedzą bibliotekę czekać będą liczne 
atrakcje i niespodzianki. 

„Kórniczanin” objął patronat medialny 
nad Tygodniem Bibliotek w kórnickiej Biblio-
tece Publicznej i będzie towarzyszyć jego 
obchodom. Barbara Morasz Glenn Miller Orchestra
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Y 50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

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

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

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

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYKONUJĄ BADANIA USG:
* JAMY BRZUSZNEJ
* TaRCZYCY
* JĄDER
* PIERSI
* CIĄżY

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

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
USG  W ŚREMIE 

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

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwartek

wcześniejsza rejestracja

kOMPuterOwe BadaNIe wZrOku
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, kÓRNIk
Tel. 0502 773 552

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

USŁUGI INSTALACYJNE  
WOD-KaN, C.O., GaZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

ELLMEDELLMED

STOMATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

HARCERSKA AKCJA LETNIA 2007
W SETNĄ ROCZNICĘ ŚWIATOWEGO SKAU-

TINGU
PROMOCJA!! LATO 2007!!

POBIEROWO 16 – 28.07.2007
- od pierwszego obozu skautowego 15.07 – 9.08 1907 na wyspie Brownsea blisko 
miliard ludzi na całym świecie miało okazję przeżyć skautową przygodę;
- i Ty możesz przeżyć niesamowite spotkanie z przyrodą i przygodą w duchu har-
cerskim, w kompleksie lasów nad morzem w Pobierowie – 16 – 28.07.2007.

Dzięki wspaniałym warunkom naturalnym – w starym sosnowym lesie baza obozowa 
jest bardzo atrakcyjna:

1. noclegi w namiotach (podwyższane „10”) łóżka „kanadyjki”, materace, półki 
,
2. kuchnia z nowoczesnym wyposażeniem w drewnianym budynku,
3. magazyn z lodówkami, zawsze super zaprowiantowany,
4. bieżąca woda ciepła i zimna (umywalnie i prysznice),
5. krąg ogniskowy na wydemce,
6. ambulatorium i fachowa obsługa medyczna,
7. kompetentna merytoryczna kadra wychowawcza i gospodarcza.

Zapewniamy!!
- ciekawy, sprawdzony skautowy program i harcerską niepowtarzalna atmosferę,
- wycieczki autokarowe i piesze po Wybrzeżu Zachodnim,
- cztery wspaniałe posiłki dziennie.

Uwaga!!
- uczestnikami mogą być zuchy, harcerki, harcerze oraz dzieci nie zrzeszone,
- zapisy od zaraz do końca maja w siedzibie Komendy Hufca (Sadyba) ul. Po-
znańska 34a we wtorki i czwartki od 19.00 – 20.00 – tylko osobiście,
- szczegółowe informacje dla zainteresowanych rodziców również w w/w termi-
nach osobiście lub telefonicznie: 0618190818, 668320302,
- odbiór kart kwalifikacyjnych przy zapisach,
- dwa zebrania dla rodziców – z uwagi na ważne sprawy w terminach 29.05.2007 
i 19.06.2007 

Zaprasza
Komenda Hufca 

Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego 

w Kórniku

Firma produkcyjna z Kórnika zatrudni 
gosposię-sprzątaczkę 

do obiektu biurowo-socjalnego.
Wymagania: dyspozycyjność, dokładność, uczciwość, wysoka kultura oso-

bista i samodyscyplina. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Osoby zainteresowane mogą kontaktować się pod numerem:

601 33 98 33 lub 609 48 63 25

TAPICERÓW, POMOCNIKÓW 
TAPICERA ORAZ KRAWCOWE

zatrudni spółka meblowa
Runowo, ul. Dworcowa 6

tel. 695 933 604 lub 061 850 18 55

wIZyTA MAlARKI  
w SZKOlE  

w SZCZOdRZyKOwIE 
W poniedziałek, 2 kwietnia odwiedziła 

nas znana malarka Pani Teresa Pohl 
– Radowicz. 

W spotkaniu brały udział dzieci z klasy 
2a i 2b. 

Artystka opowiadała jak łatwo jest 
malować. Mówiła, że najważniejsze są 
ćwiczenia. 

Pokazała nam swoje dzieła: obrazy, 
szkice, wyklejanki i wycinanki. Były na 
nich kwiatki, miasta i wsie. Mi najbardziej 
podobały się obrazy, na których były krajo-
brazy i ludzie. 

Widzieliśmy też farby i pędzle, jakich 
artystka używa do malowania. 

Obydwie klasy były bardzo zadowolone. 
Dostaliśmy też prezent, portret dziewczynki, 
który malowała Pani Teresa Pohl - Rado-
wicz. Dziewczynka jest młodsza od nas 
i bardzo ładna. Portret wisi na ścianie w 
naszej klasie. 

Agata Nowak, klasa 2a 

Po przeprowadzonej lekcji Pani Te-
resa Pohl – Radowicz prowadziła kółko 
plastyczne, w którym brały udział dzieci z 
klasy 1a i 2a. 

Na kółku rysowaliśmy portrety naszych 
mam. Pani malarka pomagała nam rysować 
głowę. Portrety wyglądały bardzo różnie. 
Niektóre mamy miały brązowe włosy, a 
niektóre czarne. Oczy niebieskie i zielone, 
po prostu najróżniejsze, takie, jakie mają 
nasze mamy. 

Zrobiliśmy też wystawę portretów, która 
jeszcze wisi na naszej gazetce klasowej. 
Jest ona bardzo ładna i wszystkie mamy są 
uśmiechnięte. Bez Pani malarki nie udałoby 
się nam zrobić tak pięknych portretów. 

Najcenniejsze były dla mnie rady Pani 
Teresy, która poradziła mi żebym zostawiła 
miejsce pomiędzy oczami a grzywką na 
czoło. Na tym kółku wiele się nauczyłam.

Asia Giertych, klasa 2a 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w Kórniku 

zaprasza na 
TURNIEJ BRYDżOWY 

„O LAUR KWITNĄCEJ MAGNOLII” 
Turniej odbędzie się 19 maja 2007r. 
O godz. 10.00 w domu Strażaka w 

Kórniku 
(ul. 20 Października 93) 

Program turnieju: 
• godz. 09.00 – 10.00 Zapisy 
• godz. 10.00 – 13.00 I Sesja 
• godz. 13.00 – 14.00 Przerwa 
• godz. 14.00 – 16.00 II Sesja 
• godz. 16.30 Ogłoszenie wyników,  

        wręczenie nagród 

Wpisowe 50 zł od pary 

Nagrody: 
• I miejsce – 1.000 zł + puchar 
• II miejsce –  700 zł 
• III miejsce – 500 zł 
• IV miejsce – 300 zł 
Dla najlepszej pary kórnickiej: 100 zł 

Uwaga: Na miejscu możliwość skorzysta-
nia z posiłku (obiad 10.00 zł)
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KOmUNIKaT
Burmistrz Gminy Kórnik, na podstawie art. 13 ust. 1 w zw. z ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr II/15/2006 Rady Miejskiej w 
Kórniku z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kórnik z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami w roku 2007, ogłasza:

KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zadania szczegółowe obejmują:

 

I. WYMOGI FORMALNE

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje 
pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku pub-
licznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 
oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji 
publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz inne podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej 

konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz miesz-
kańców Gminy Kórnik. 

Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne 
z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporzą-
dzone według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 paździer-
nika 2003r. (Dz.U. Nr 193, poz. 1891), wypełnione w sposób 
czytelny.

Wymagane załączniki do oferty: aktualny odpis z reje-
stru – ważny do 3 m-cy od daty wystawienia, sprawozdanie 
merytoryczne i finansowe za ostatni rok oraz poświadczenie 
złożenia oferty.

Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji 
księgowej środków otrzymanych na realizację umowy. 

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu i nie-
spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

Jeżeli wnioskodawca przewiduje złożenie kilku ofert na 
jedno zadanie, może złożyć jedną ofertę zbiorczą. 

Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną 
zawarte w umowie podpisanej z wybranym oferentem.  

II. WYBÓR OFERT

1. Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu 15 dni od 
upływu terminu ich składania.

2. Przy rozpatrywaniu ofert kierować będzie się następu-
jącymi kryteriami:

• oceną możliwości realizacji zadania przez oferenta,
• oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zada-

nia, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
• wysokością środków publicznych przeznaczonych na 

realizację zadania,
• ceną jednostkową skierowania w przypadku organizacji 

wypoczynku, 
• ceną jednostkową godziny rehabilitacji w przypadku oferty 

na prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi. 
3. Otrzymanej dotacji oferent nie może przekazywać 

osobom trzecim.
4. Oferent, po otrzymaniu dotacji, zobowiązuje się do za-

mieszczania w informacjach reklamowych zapisu: „Zrealizowa-
no przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Kórniku”.

5. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą 
rozpatrywane.

Formularze ofert oraz dodatkowe informacje można 
uzyskać w Referacie Promocji Gminy, Kultury, Sportu i Pozy-
skiwania Funduszy Pozabudżetowych, Pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, pok. 211, tel. (0-61) 8170-411 wew. 681 oraz 
na stronie internetowej Gminy – www.kornik.pl.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w 
terminie do 03 czerwca 2007 roku (decyduje data stempla 
pocztowego) w Biurze Obsługi Mieszkańca UM. 

Po zakończeniu postępowania w sprawie przydziela-
nia dotacji na realizację powyższych zadań jego wyniki 
zostaną podane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
oraz na stronie www.kornik.pl.  

OTWaRTY KONKURS OFERT
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY KÓRNIK W ROKU 2007 

W ZAKRESIE:

Nazwa zadania

Planowane 
wydatki  
w 2007 

roku

Kwota do 
rozdysponowania 

w bieżącym 
konkursie

Edukacja kulturalna oraz 
upowszechnianie kultury ze 
szczególnym nastawieniem na 
dzieci i młodzież.
Organizacja imprez mających 
znaczenie dla rozwoju 
kultury, ochrony dziedzictwa 
kulturowego i integracji 
społeczności gminy.
Promocja działalności  
w dziedzinie kultury i wymiana 
kulturalna w kraju i poza jego 
granicami.
Organizacja Gminnego Dnia 
Działkowca. 

Ogółem: 106.000 zł 33.650 zł

Nazwa zadania

Planowane 
wydatki  
w 2007 

roku

Kwota do 
rozdysponowania 

w bieżącym 
konkursie

Organizacja świąt dla 
samotnych  
i ubogich.

Pomoc rodzinom niepełnym, 
zagrożonym społecznie  
marginalizacją  
i wykluczeniem.

Ogółem: 18.000 zł 3.500 zł

POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania szczegółowe obejmują:
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BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

1. Przedszkola nr 1 w Kórniku , ul. prof. Z.Steckiego 11
2. Przedszkola w Szczodrzykowie , ul. Dworcowa 11
3. Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku, ul. Dworcowa 11

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia na-
stępujące wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, z 
zastrzeżeniem pkt 2, która:

a) posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygo-
towaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu 
lub szkole, bądź posiada wyższe wykształcenie zawodowe 
z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła kolegium 
nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych 
oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela w danym przedszkolu lub szkole,

b) posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomo-
we z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu 
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w 
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej 
na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydak-
tycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) uzyskała:
• w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stano-

wiska dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, 
szkole lub placówce, albo 

• w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do 
konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku 
zawodowego, bądź 

• pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy 
w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora miałaby objąć 
bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej,

e) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym,

f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko 
niej postępowanie dyscyplinarne,

g) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie 
oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

h) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, ze zmianami);

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym za-
trudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedago-
gicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium 
oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowej komisji egzaminacyjnej bądź 
nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym 
lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach 
zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854, ze zmianami), 
spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu 
posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej 
oceny dorobku zawodowego;

3) do udziału w konkursie mogą przystąpić również kandydaci 
niebędący nauczycielami w chwili ogłaszania konkursu, o ile:

a) ukończyli studia wyższe magisterskie,
b) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy,
c) posiadają wykształcenie i przygotowanie zawodowe 

odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi 
zadań placówki,

d) spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w pkt. 
1b, 1e-1h.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny 
zawierać:

1. 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z 
koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola, szkoły, 
zespołu, placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawiera-
jący w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej 
– w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w 
przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie 
wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej 
nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty 
potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wy-
kształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby 
niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplo-
mowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu 
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w 
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmu-
jąca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, 
w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dy-
scyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, 
poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestęp-
stwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem 
pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 
14, poz. 114, ze zmianami);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwa-
rzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora.

12) potwierdzenie, iż kandydat złożył  Wielkopolskiemu 
Kuratorowi Oświaty oświadczenie lustracyjne  ( dot. osób 
urodzonych  przed dniem 1 sierpnia  1972r. ) 

2. Kandydaci składają oryginały dokumentów, o których 
mowa w pkt 3 – 7 lub urzędowo poświadczone kopie tych 
dokumentów.

3.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z poda-
nym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko 
dyrektora....” na adres: Urząd Miejski w Kórniku,  Biuro 
Obsługi Mieszkańców, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
do dnia 28 maja 2007r. 

III.  Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane 
przez Burmistrza Gminy Kórnik.

IV.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań kon-
kursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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Ilość edycji ogłoszenia20
07

* Potrzebna „złota rączka” do drobnych prac. Tel. 693 807 517
* Kupię działkę budowlaną w Kórniku. Tel 696 614 983
* Pianino sprzedam. Tel 696 614 983
* Sprzedam szafę typu „komandor”, wys. 2,5 m x 4 m. Cena do uzgodnienia. Tel. 663 087 998
* Sprzedam garaż blaszany 6x3 m - cena do uzgodnienia. Tel. 663 087 998
* Wynajmę kawalerkę Kórnik, okolice Kórnika - chętnie nieumeblowaną. Tel. 602 182 386 lub 061 286 40 64
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu. Tel. 061 8171 652
* Przyjmę zlecenie na położenie cegły klinkierowej. Tel. 509 518 955
* Kołobrzeg Grzybno – wynajem pokoi 800m od morza. Tanio! Tel. 606 253114
* Wynajmę lokal na działalność gospodarczą, bądź inną o pow. 32 m² z mediami, Bnin, tel. 061 8171 776
* Murarzy, płytkarzy, malarzy, szpachlarzy do pracy w Polsce i za granicą, tel. 600 952 369
* Sprzedam piłę do drewna oraz silniki elektryczne różne (3 sztuki). Tel. 607 573 303
* Sprzedam włoski gastronomiczny ekspres do kawy, młynek i filtr Brita w komplecie, 380 V tel. 061 8198 432
* Szukam opiekunki do dziecka – dziewczynka 9 miesięcy – od września. Tel. 889 872 639
* Sprzedam ogrodzoną działkę budowlaną o pow. 1000 m² w Sulęcinku. Tel. 604 891 854
* Oddam w wynajem lokal 50m², Kórnik, ul Wojska Polskiego. Tel. 606 876 929
* Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 061 8190 587
* Sprzedam nowy garaż blaszany o wymiarach 6x3 m – 1200 zł. Tel. 663 087 998
* Sprzedam wózek dziecięcy trójfunkcyjny w dobrym stanie, granatowo-beżowy, 320zł. Tel. 504 125 104
* 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

NAPRAWA SPRZĘTU AGD 
WSZYSTKICH fIRM
PRALKI * LODÓWKI 

ZMYWARKI PRZEPŁYWOWE 
OGRZEWACZE WODY * LADY CHŁODNICZE 

WITRYNY
SZYBKO * TANIO * fACHOWO

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

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

	 	 	 			
USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ-KULAS

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

www.orlewicz.pl

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

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

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

R
EK

LA
M

Y

CENTRUM KREDYTOWE „AGI”
11  RÓŻNYCH BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

PIERWSZY KREDYT GOTÓWKOWY NA OŚWIADCZENIE  
Z ZABEZPIECZENIEM-POJAZD

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

KREDYTY SAMOCHODOWE, GOTÓWKOWE,  
KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE

PROMOCJA – PROCEDURA UPROSZCZONA NA WSZYSTKIE 
PRODUKTY  DO KOŃCA  STYCZNIA

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

606-103-637

szczodrzykowo, ul. Dworcowa 23
62–035 Kórnik

tel./fax (061) 817 10 71

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

PŁYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI

Rabaty

PRODUKCJA ROLET ZEWNĘTRZNYCH
– MONTAż –

DOSKONAŁE SYSTEMY ROLETOWE

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

THERMOROL

Burmistrz Gminy Kórnik informuje, iż 
zgodnie z przyjętym harmonogramem w 
miesiącu kwietniu br. rozpoczęła się reali-
zacja projektu „Budowa sieci wodociągowej 
od miejscowo-
ści Orkowo w 
gminie Śrem 
do wsi Czmo-
n i e c ,  T r z y -
kolne Młyny 
i Radzewo w 
gminie Kórnik” 
finansowane-
go w 75% ze 
środków Euro-
pejskiego Fun-
duszu Rozwoju 
Regionalnego, 
w ramach Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego. Sym-

bolicznie prace na budowie zainicjowali: 
wiceburmistrz Hieronim Urbanek i sołtys wsi 
Czmoniec Zbigniew Tomaszewski.

W kwietniu br. Gmina Kórnik złożyła 
także do Wiel-
kopo l sk iego 
Urzędu Wo -
jewódzk iego 
pierwszy „wnio-
sek o płatność” 
– czyli refun-
d a c j ę  7 5 % 
poniesionych 
d o t y c h c z a s 
nakładów na 
tę inwestycję. 
Pierwszy wnio-
sek opiewał na 

kwotę 41.722,50 zł.
UM Kórnik

POCZąTEK PRAC NAd wOdOCIągIEM

SZKOlNE śwIęTO  
MATEMATyKI w SP1 KÓRNIK

W dniu 19 kwietnia 2007r. odbyło się w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku nie-
codzienne święto a mianowicie Szkolne 
Święto Matematyki zorganizowane przez 
nauczycielki matematyki Małgorzatę Ach-
tabowską i Izabelę Buszkiewicz.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor 
Danuta Zwierzyńska przecinając wstęgę. 
Następnie uczniowie klasy Va i VIb zapre-
zentowali inscenizację „Kłótnia liczb”. Dalsza 
część uroczystości przebiegała na zasadzie 
turnieju. Uczniowie brali udział w następu-
jących konkurencjach: napisanie i recytacja 
wiersza o tematyce matematycznej, prezen-
tacja pracy plastycznej (klasy IV- „Obraz z kół 
i okręgów”, klasy V-„Mozaika z wielokątów”, 
klasy VI-„Mozaika z wielokątów foremnych”), 
ułożenie łamigłówek Happy, prezentacja po-
staci słynnego matematyka, dyktando mate-
matyczne przygotowane przez nauczycielkę 
języka polskiego panią Genowefę Michalak 
oraz konkurs zadaniowy „Najlepszy z 8”.

    Podczas Szkolnego Święta Matema-
tyki uczniowie bawiąc się mieli okazję po-
wtórzyć podstawowe pojęcia i umiejętności 
matematyczne, poznać nazwiska i dorobek 
słynnych matematyków oraz zauważyć, że 
matematyka jest wszędzie.    

Małgorzata Achtabowska  
i Izabela Buszkiewicz 
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MISTRZOSTwA  
gIMNAZjÓw  

w lEKKIEj ATlETyCE

18 kwietnia 2007 na stadionie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kórniku uczniowie 

Gimnazjów z Kórnika i Robakowa startowali 
w mistrzostwach gminy w konkurencjach 
lekkoatletycznych. Lekkoatleci walczyli 
o prawo startu w Mistrzostwach Powiatu 
Poznańskiego. 

MISTRZAMI GMINY ZOSTALI:

Ponadto w finale powiatu wystartują 
ci uczniowie, którzy zajęli miejsca od 
2-4.

Z mistrzostw powiatu do zawodów 
rejonowych kwalifikować się będzie 3 

najlepszych w każdej konkurencji, w tym 
również w skoku wzwyż oraz w sztafe-
tach 4x100m i w sztafecie szwedzkiej 
(100m,200m,300m,400m) dziewcząt  
i chłopców.

w TANECZNyM RyTMIE

W dniu 28 kwietnia każdego roku obcho-
dzony jest Międzynarodowy Dzień Tańca.

Tradycyjnie od wielu lat tancerki z 
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku 
uczestniczą w różnego rodzaju Przeglą-
dach Tanecznych organizowanych przez 
Młodzieżowe Domy Kultury. W tym roku 
wyjechały do Jarocina, by uczestniczyć w 
Wielkopolskim Turnieju Aerobiku Grupowe-
go. W tej imprezie uczestniczyły najlepsze 
zespoły szkół ponadgimnazjalnych z całego 
województwa ( zabrakło Grodziska). Wśród 
16 reprezentacji szkolnych dziewczęta p. 
Iwony Rauk zajęły bardzo dobre ósme miej-
sce. Jest to najwyższe dotychczas osiąg-
nięcie „Kórniczanek” w aerobiku a także 
reprezentacji szkół z naszego środowiska 
na szczeblu wojewódzkim. Dziewczęta mię-
dzy innymi pokonały liczące się dotychczas 
zespoły z Konina.

Kórniczanki prezentowały układ aerobi-
ku występując w składzie: Ewa Stachowiak, 
Ewelina Walkowiak, Angelika Kalisz, Marta 
Karasiak, Marta Pucek, Marta Hołderna, 
Olga Zielazek, Anna Zielazek. Czy zespół 
wystąpi na pokazach z okazji Dni Kórnika?  
Zobaczymy.

Jest jednak pewne utrudnienie, by 
wystąpić muszą posiadać dużą przestrzeń 
( scena za mała) a ćwiczenia muszą 

być wykonywane zarówno w  pozycjach 
wysokich i niskich. ( 50% / 50%). Niebez-
piecznie by było ćwiczyć na asfalcie. Czy 
się odważą?

bIEgAj RAZEM Z NAMI

„Cała Polska biega z nami” to hasło 
imprez organizowanych  co miesiąc,  
w jednakowym dniu w całym kraju. Wzorem 
innych miejscowości rozpoczynamy akcję 
biegania również w Kórniku. Zachęcamy 
dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego 
biegania rekreacyjnego.

Spotkajmy się 12 maja 2007 (sobota) 
godz. 16,00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Kórniku na Błoniach. Przyjdź w stroju 
sportowym i w obuwiu do biegania. Będzie 
krótka rozgrzewka a potem wyruszymy do 
naszego pięknego lasu „Zwierzyniec” na 
wspólne bieganie w formie truchtu (wol-
nego biegu) a może i marszobiegu. Nie 
ważny jest czas, nie biegamy na miejsce 
tylko uprawiamy ruch w formie rekreacyj-
nej. Wskazówek jak biegać udzielać nam 
będzie między innymi znany kórnicki zapa-
leniec rekreacyjnego biegania p. Krzysztof 
Buszkiewicz – inicjator akcji. Być może już 
wkrótce utworzy on w Kórniku Klub Biega-
cza pod nazwą „ Bursztyn”. On i kilku innych 
kórniczan, o których już pisaliśmy bawią się 
w bieganie od kilku lat. Pan Krzysztof w 

kwietniu bieżącego roku startował w Mara-
tonie w Madrycie (Hiszpania) i go ukończył. 
GRATULU JEMY ! Relację z udziały w 
maratonie podamy w następnym numerze 
„Kórniczanina”. P. Krzysztof nigdy nie był 
zawodnikiem  a zaczynał od bieganie dla 
siebie, dla swojego zdrowia jużw dorosłym 
życiu i co najważniejsze zaraża swoją 
pasją rodzinę i znajomych. Jeśli akcja się 
rozwinie chcemy zapraszać do nas znanych 
sportowców, biegaczy, lekkoatletów. Na 
pierwszym spotkaniu podzieli się z nami 
swoimi doświadczeniami.

 Zachęcamy do udziału wszystkich 
mieszkańców miasta i gminy Kórnik.

Niech kolejne hasło „ Ruszaj się , bo 
zardzewiejesz” zmobilizuje do tej formy 
ruchu.

Ruchu na powietrzu, wśród pięknej 
kórnickiej przyrody. Do zobaczenia.

MISTRZOSTwA POwIATu 
w lEKKIEj ATlETyCE

Uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu 
poznańskiego walczyli o medale i zakwalifi-
kowanie się do Półfinałów Mistrzostw Wiel-
kopolski w lekkiej atletyce. Impreza odbyła 
się 26 kwietnia 2007 w Puszczykowie przy 
liceum o klasach sportowych.

Medale Mistrzostw Powiatu Poznań-
skiego zdobyli:

Złote –    Weronika Szmańda G. Kórnik 
na 300m – czas 47,05 sek.

Marta Lehman G. Kórnik w oszczepie 
– 23,25 m

Sztafeta szwedzka dziewcząt G. Kórnik 
– 2:46,38 sek.

Piotr Gubański – G. Robakowo w kuli 
4 kg- 12,00 m

Srebrne – Waszak Agnieszka G. Kórnik  
300 pł -56,08 sek.

Zwierzyńska Beata- wzwyż – 130 cm
Płachta Dawid G. Kórnik – 1000m 

– 2:58,00 sek.
Sobieraj Szymon G. Kórnik – wzwyż-

160 cm
Brązowe – Michałowska Adela G. Ro-

bakowo- kula 3 kg - 9,40 m
Jaskuła Klaudia – G. Robakowo dysk- 

19,74 m
Koralewski Łukasz G. Kórnik – 300 pł 

– 47,66 sek.

300 m pł Agnieszka Waszak Kórnik  Czas    56,98 sek.

Łukasz Kowalewski Robakowo             45,76 sek

100 m Marta Białkowska Robakowo             14,71 sek

Łukasz Walkowiak Kórnik             12,48 sek

300 m Weronika Szmańda Kórnik             48,46 sek

Michał Chojna Robakowo             41,90 sek

600 m Karolina Walkowiak Kórnik             2:07,77 sek

1000 m Paulina Mruk Robakowo             3:59,77 sek

Dawid Płachta Kórnik             3:17,31 sek

W dal Natalia Lisiak Kórnik  4, 25 m

Mateusz Wesołek Kórnik  5, 19 m

Kula 3kg Adela Michałowska Robakowo 9, 40 m

Kula 4 kg Maciej Jankowiak Kórnik 11,12 m

Dysk Daria Zgarda Kórnik 20,50 m

Robert Sobolewski Robakowo 32,36 m

Oszczep Marta Lehmann Kórnik 23,65 m

Michał Chojna Robakowo 40,30 m

„CAłA POlSKA bIEgA  
Z NAMI”

TERMIN -  12 maja 2007  godz. 16,00 
MIEJSCE – Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Kórniku na Błoniach
ORGANIZATOR – O S i R Kórnik,  

p. Buszkiewicz – Klub Biegacza  
„Bursztyn”

Zabrać: strój sportowy, obuwie sporto-
we, przyprowadzić rodzinę znajomych. 
 Przyjdź z pozytywnym nastawieniem 
do akcji biegania. Zapewniamy miłą  

atmosferę.

C Z E K A M Y  N A  C I E B I E

Sztafeta chłopców 4x100m G. Kórnik 
50,99 sek.

Ponadto do zawodów wyższego szczeb-
la awansowali zajmując kolejne miejsca:

Gimnazjum Kórnik : Anna Zwierzyńska 
( 4m ) 300 pł.- 59,78 sek,

Natalia Lisiak ( 4m ) w dal – 4,23 m, 
Wojciech Hryciuk ( 4m) 300m - 42,15 sek, 

Ewelina Makowska ( 4m ) dysk- 19,49 
m, Karina Wiatr ( 5m) 300 m- 51,47 sek, 

Małgorzata Graś ( 5m) oszczep- 19,60 
m, Magda Stępniak ( 5 m) wzwyż-125 cm

sztafeta 4x100m dziewcząt ( 5m ) 60,72 
sek. Łukasz Niemier ( 5 m ) 300 pł- 49,97 
sek 

Małgorzata Król ( 6 m ) 600m – 2:02,89 
sek, Agnieszka Staniszewska- ( 6m) w 
dal- 4,15 m.

Gimnazjum  Robakowo : Paulina Mruk 
( 4m ) 1000m- 3:48,00 sek,

Mateusz Grzelczak ( 4m ) 300m 49,58 
sek,  Piotr Sobolewski ( 5m ) dysk- 32,36 
m,

sztafeta szwedzka chłopców ( 5m ) 
2:23,96 sek, Szymon Kapusta- ( 5m ) w 
dal – 5,20 m

Michał Chojna ( 5m ) oszczep- 38,89 m, 
Małgorzata Graś ( 5m ) oszczep 19,60 m

Marta Białkowska ( 6m) kula-8,52 m 
,Marta Krajeńska ( 6m ) dysk-17,60 m.

Arkadiusz Stróżyński ( 6m ) 300m-
50,65 sek.

 Kolejne zawody odbędą się 18 maja 
2007 na stadionie Olimpii w Poznaniu.

 
MISTRZOSTWA POWIATU W 4 – 

BOJU LA

27 kwietnia 2007 na stadionie lekko-
atletycznym Liceum Ogólnokształcącego 
w Puszczykowie o awans do Półfinałów 
Mistrzostw Wielkopolski w 4- boju lekkoatle-
tycznym  walczyli mistrzowie gmin ze szkół 
podstawowych powiatu poznańskiego.

Gminę Kórnik reprezentowały 6 - oso-
bowe zespoły: dziewczęta z Bnina i chłopcy 
z Radzewa.

Suma punktów uzyskanych przez 5 
najlepszych w 4 konkurencjach ( 60m, w 
dal, p. palantowa, 600m dz. 1000m chł.) 
decydowała o miejscu szkoły w powiecie.

W 4- boju startowało po 12  szkół zarów-
no wśród  dziewcząt jak i chłopców.

Chłopcy p. Magdaleny Karwackiej z 
Radzewa zajęli 5 miejsce uzyskując w 
sumie 930 pkt .

Kamil Rozmiarek – 263 pkt ( 60 m - 8,46 
sek, w dal- 4,66 m, p.pal.-50 m, 1000m 
- 3:33,00)

Patryk Organiściak- 195 pkt ( 9,02 sek, 
4,14 m. 42 m, 3:44,00 )

Mateusz Wójkiewicz- 181 pkt ( 5,53 sek, 
4,09 m,  45 m, 3:45,00 

Dariusz Maciejewski- 154 pkt ( 9,26 sek, 
4,25 m, 34 m, 4:05,00 )

Mateusz Cychnerski- 137 pkt ( 9,61 sek, 
4,11 m, 29,5 m, 3:57,00 ) 

Dziewczęta p.Jacka Ogonowskiego z 
Bnina uplasowały się na miejscu 6 zdoby-
wając 943 pkt.

Kinga Sójka- 223 pkt ( 60m- 9,69 sek 
w dal- 3,85 m, p. pal. - 34,5 m , 600m- 
2:11,00 )

Katarzyna Serafiniak- 207 pkt ( 9,66 sek, 
3,59 m, 32 m, 2:12,00 )

Lena Krucka- 197 pkt ( 9,62 sek, 3,80 
m , 26m, 2:13,00 ) 

Kinga Zgarda – 175 pkt ( 10,03, 3,53 m, 
35m, 2:25,00 )

Magdalena Marcinkowska- 141 pkt ( 
10,28 sek, 3,70 m, 22,5 m, 2:26,00 )

Czy nasze zespoły zakwalifikują się 
do zawodów rejonowych okaże się póź-
niej, kiedy rozegrane zostaną podobne 
zawody w 7 innych rejonach. O awansie 
będą decydowały punkty uzyskane przez 
wszystkie szkoły w rejonie Zachód ( Między-
chód, Oborniki, Szamotuły, Nowy Tomyśl, 
Grodzisk, Poznań ) i w Rejonie Wschód ( 
Gniezno, Września, Jarocin, Śrem, Środa, 
Poznań )   .

Zawody rejonowe odbędą się 14 maja 
2007 na stadionie Olimpii w Poznaniu.

ARA

gROM PlEwISKA  
– KOTwICA 1-1 (1-0)

28 kwietnia 2007. Piłkarze Kotwicy 
rozegrali mecz wyjazdowy w Plewiskach z 
tamtejszym Gromem. Do przerwy gospo-
darze prowadzili 1-0. W drugiej odsłonie 
przewagę na boisku zyskiwali Kórniczanie, 
kilkukrotnie doprowadzając do groźnych 
sytuacji podbramkowych. Walecznością 
na boisku wyróżniał się Tomek Szymczak i 
Jarek Lasek, i to właśnie Jarek po precyzyj-
nym podaniu Tomka zdobył wyrównującego 
gola. W końcowych minutach gospodarze 
nie wykorzystali trzech doskonałych sytu-
acji. Mecz zakończył się sprawiedliwym 
remisem.

Żółtą kartką ukarany został Tomasz 
Szymczak. 

KOTwICA  
– wEłNA ROgOźNO 1-2 

(1-0)

W pierwszej części spotkania przeważa-
li gospodarze jednak nie potrafili przełożyć 
dominacji na boisku na zdobycze bramko-
we. Szczęśliwie dla piłkarzy Kotwicy goście 
sami umieścili futbolówkę we własnej 
siatce. Do szatni zawodnicy schodzili prze-
konani, że bez problemów strzelą jeszcze 
kilka goli rywalowi z Rogoźna. Po zmianie 
stron w drugiej odsłonie meczu sytuacje 
diametralnie się odmieniła, to piłkarze 
Wełny coraz częściej i odważniej atakowali 
- role się odwróciły. Goście udokumentowali 
przewagę zdobyciem dwóch goli i wywieźli 
trzy punkty z Kórnika. 

Nastepny mecz
Kotwica Kórnik - TPS Winogrady - 5 maj 
2007 r. - sobota godz. 16:00 
STADION OSiR Kórnik - WSTĘP WOLNY 

 WYJAZD - 12 maj 2007 r. - sobota godz. 
16:00, - Unia Swarzędz - Kotwica Kórnik

Orliki
27 kwietnia 2007. Pierwszy zespół orlików 
podejmował drugą drużynę. kibice mogli 
obejrzeć ciekawy mecz i wiele goli. 
Kotwica I - Kotwica II - 6:2
Bramki dla Kotwicy I: Wojtek Krzak (4), 
Filip Siejak (2). 
Bramki dla Kotwicy II: Filip Graczyk (2). 

RySZARd
www.kotwica.kornik.eu

SPRAwOZdANIE Z PÓłfINAłÓw 
|MISTRZOSTw wIElKOPOlSKI 

juNIORÓw w SZAChACh KlASyCZ-
NyCh- 21-22.04.2007 w POZNANIu

Półfinały MWJ stanowią pierwsze elimi-
nacje do Mistrzostw Polski Juniorów Jolanta 
Andrecka zdobyła złoty medal za I miejsce 
w grupie dziewcząt do 15 lat.

Awanse uzyskali: Magdalena Lewan-
dowska, Jolanta Andrecka, Karolina Pie-
chowiak, Wiktor Ptak i Krzysztof Starosta. 
Gratuluję awansów, zdobytych kategorii 
szachowych i życzę dobrej gry w finałach 
Mistrzostw Wielkopolski, które odbędą się 
w Żerkowie w czerwcu br.

Z poważaniem R. Bartkowiak
Szczegółowe wyniki zawodników MUKS 

Wieża Kórnicka przedstawia tabela.

Nr Grupa Nazwisko Imię Kat Rn Miejsce Uwagi
1 D-18 Lewandowska Magda IV 1400 5 Awans 
2 D-15 Andrecka Jolanta III 1400 1 Awans
3 D-15 Piechowiak Karolina V 1100 7 Awans
4 C-15 Kuźma Mateusz II 1800 10
5 C-13 Ptak Wiktor bk 1000 8 V Awans
6 C-13 Pietrowski Stanisław IV 1400 9 pierwszy rezerwowy
7 C-13 Toś Filip V 1200 11 -
8 C-13 Sobczak Jędrzej V 1200 13 -zdobył V kat szach 
9 C-13 Brylewski Łukasz bk 1000 18 -

10 C-11 Starosta Krzysztof bk 1000 7 IV Awans
11 D-9 Sibilska Bogumiła bk 1000 7 -
12 D-9 Sibilska Danuta bk 1000 8 -
13 C-9 Kowalski Stanisław V 1200 13 V
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WIELKOPOLSKIE PREMIERY

We środę 25 kwietnia w salonie 
BMW Olszowiec odbyła się wielkopol-
ska premiera nowego modelu BMW 
X5. Wszyscy obecni goście i miłośnicy 
motoryzacji mieli także unikalną okazję 
zobaczyć z bliska bolid Roberta Kubicy - 
pierwszego polskiego kierowcy Formuły 
I. Cenna maszyna została wypożyczona 
z Monachium.  

Podczas pokazu zaprezentowano 
trzy nowe modele BMW – z serii 1, 3 i 5. 
Samochody z serii 1 i 3 miały w Poznaniu 
swoją polską premierę. Ten ostatni model 
w szczególności przypadł do gustu paniom, 
ze względu na jasną, skórzaną tapicerkę, 

kolor nadwozia i rozsuwany dach. Na-
tomiast męska część widowni zwróciła 
swoją uwagą na najnowszą generację 
SUV – a, czyli model X5. Auto dostępne 
jest w 3 wersjach silnikowych: z widlastym 
benzynowym silnikiem ośmiocylindrowym 
o pojemności 4,8 l i mocy 355 KM, sześ-
ciocylindrowym rzędowym silnikiem benzy-
nowym o pojemności 3,0 l i mocy 272 KM 

oraz dieslem o pojemności 3,0 i mocy 231 
KM. Na uwagę zasługuje fakt, że każda z 
tych jednostek dysponuje mocą wyższą 
o kilka procent od poprzedniego modelu. 
We wnętrzu zarezerwowano miejsce dla 
trzeciego rzędu siedzeń, X5 będzie więc 
pierwszym 7-miejscowym BMW w historii 
tego bawarskiego producenta. Fotele trze-
ciego rzędu już tradycyjnie przeznaczone 
są dla mniejszych podróżnych.

Nowoczesny salon BMW Mieczysław 
Olszowiec funkcjonuje od marca 2004 roku. 
Jest swoistą kontynuacją pasji i pracy, a 
tym samym długoletniej rodzinnej tradycji, 
która sięga 1973 roku. Obiekt fukcjonuje 
w w bardzo dogodnym miejscu - przy ulicy 
Ostrowskiej, w pobliżu Trasy Katowickiej 
i autostrady Świecko – Warszawa. Na 
powierzchni ponad 550 m. kw. można 
obejrzeć wszystkie najnowsze modele 
poczynając od BMW 1, BMW 3, BMW 5, 
BMW 7,  poprzez modele X3, X5 a kończąc 

na BMW 6 oraz Z3 i Z4. Cały obiekt to już 
ponad 1200 m. kw. Pod jednym dachem, 
oprócz punktu sprzedaży znajduje się hala 
serwisowa ze wszystkimi urządzeniami 
potrzebnymi do diagnostyki i naprawy sa-
mochodów. Ponadto na dużym, strzeżonym 
parkingu można zapoznać się z ofertą aut 
używanych. IWK 
Szczegóły: http://www.bmw-olszowiec.pl/

PORADNIK KREDYTOWY

Na pytania czytelników „Kórnicza-
nina” odpowiada nasz ekspert  Michał 
Kuchta,  z  „db kredyt”, sieci placówek 
bankowości detalicznej  Deustche Bank. 
Poznańska placówka mieści się przy uli-
cy Półwiejskiej 25 (www.dbkredyt.pl).   

- Od kilku lat nie zaciągałem żadnego 
kredytu gotówkowego. Teraz, przed komu-
nią syna, chciałbym pożyczyć 3000-4000 
złotych. Mam stałą pracę, zarabiam ok. 
1700 na rękę. Żona też pracuje i zarabia 
ok. 1300 na rękę. Niestety odmówiono mi 
kredytu ze względu na jakiś negatywny 
wpis w historii kredytowej BIK. Jak sądzę, 
chodzi o moje kłopoty ze spłatą dwóch 
kredytów sprzed kilku lat. Obecnie nie 
mam żadnych długów. Co zrobić w takiej 
sytuacji? Adam P. Kórnik

- Z reguły banki udzielają kredytów  
w oparciu o własne, indywidualne zasady 
oceny informacji pochodzących z BIK. 
Oznacza to, że w przypadku jednego banku 
negatywna opinia na temat historii kredy-
towej Klienta może skutkować odmową 
udzielenia kredytu, w innym zaś - wpływać 
na obniżenie wnioskowanej kwoty lub 
postawienie przez bank dodatkowych wa-
runków kredytowych.

Jeżeli Kredytobiorca uregulował już 
swoje zadłużenie wobec dotychczasowych 
wierzycieli, powinien zwrócić się do banku,  
w stosunku do którego miał zaległości, z proś-
bą o wysłanie do Biura Informacji Kredytowej 
wniosku/prośby o zaktualizowanie informacji 
o Kliencie w BIK. Może się to okazać nieod-
zowne w przypadku ponownego starania się  
o uzyskanie kredytu. 

- Spłacam kredyt na zakup samo-
chodu zaciągnięty w jednym z banków. 
Rata wynosi 350 złotych miesięcznie, 
a zadłużenie ok. 7500 złotych. Chciał-
bym zaciągnąć kredyt gotówkowy  
i przeznaczyć go na remont mieszkania 
w maju. Nadmieniam, że zarabiam ok. 
2700 złotych netto i nie mam żadnych 
innych zobowiązań. Czy otrzymam  
u Was kredyt? Roman Z. Kórnik

- Jest to możliwe, ale warto pamiętać, 
że ocena zdolności kredytowej uzależniona 
jest od wielu różnych czynników. Aby uzy-
skać pełne informacje, warto złożyć wnio-
sek o kredyt w placówce banku. Dopiero 
w oparciu o szczegółowe dane zawarte w 
takim dokumencie, będzie możliwe zapro-
ponowanie optymalnego rozwiązania w tym 
konkretnym przypadku.

Notował: rad

NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW

Nickel Technology Park Poznań poszu-
kuje młodych pracowników. To szansa na 
staż lub pracę dla studentów i absolwen-
tów nie tylko kierunków technicznych, ale 
również dla filologów czy politologów. 

- W ramach programu „Absolwent” 
NTPP chce zapewnić studentom, absol-
wentom i pracującym już młodym ludziom 
staże i pracę w firmach, które są klientami 
Parku Technologicznego i w samym parku 
– mówi Dagmara Nickel, prezes Nickel 
Technology Park Poznań.

Klienci NTPP będą potrzebować głów-
nie ludzi wykształconych w dziedzinach 
rozumianych jako „zaawansowane tech-
nologicznie”. Nie oznacza to jednak, że 
o pracę nie mogą się ubiegać księgowi, 
filolodzy, prawnicy czy politolodzy. NTPP 
poszukuje również takich pracowników. 

Wszyscy, którzy zainteresowani są pracą 
w NTPP powinni odwiedzić stronę parku 

www.ntpp.pl wypełnić formularz zgłoszenio-
wy oraz załączyć CV i list motywacyjny.

NTPP to pierwszy prywatny park 
naukowo - technologiczny w Polsce. 
Położony jest w Złotnikach pod Pozna-
niem. Obecnie znajduje się tam 10 firm 
m.in.: Maersk Logistics, Exact Software 
Poland sp. z o.o., Business Consulting 
Center, Urząd Gminy Suchy Las. 

km

Michal Kuchta - ekspert db kredyt

PORADY I INFORMACJE

W internecie pojawił się nowy portal 
www.poznanskie-nieruchomosci.pl. 
Osoby zainteresowane rynkiem nie-
ruchomości powiatu poznańskiego 
znajdą tam nie tylko bieżące informacje 
o planach inwestycyjnych lokalnych 
deweloperów, ale także ciekawe porady 
z dziedziny kredytów mieszkaniowych  
i zagadnień prawnych. Portal zamiesz-
cza też darmowe ogłoszenia drobne. 

dar

KANCELARIA
Finansowa

- prowadzenie wszystkich 

form księgowości

- prowadzenie kadr

- pisanie biznesplanów

- prowadzenie rejestrów 

VAT dla rolników

oferuje swoje usługi

Tel. 061 825 02 28,  
0605 296 347

Odbieramy dokumenty  
w siedzibie klienta

wędkowali  
na Prowencie
W sumie 39 zawodników, w tym 1 

kobieta i 10 juniorów wzięło udział w ko-
lejnych zawodach zorganizowanych przez 
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
nr 19 Kórnik, które odbyły się w niedzielę 
22 kwietnia na Prowencie – nad jeziorem 
Kórnickim. Zanim wędkarze przystąpili 
do rywalizacji – o godz. 6 rano zajęli się 
sprzątaniem brzegu jeziora . PO godzinie 
przystąpiono do zawodów, które trwały do 
godziny 12. 

Zwycięzcom czterech kategorii prezes 
Koła – Mirosław Grewling wręczył puchary. 
22 wędkarzy otrzymało ufundowane przez 

Koło upominki. W kategorii kobiet wystar-
towała tylko jedna zawodniczka - Ludomiła 
Michałowska, która uzyskała wynik 2840 
punktów. 

Wśród juniorów młodszych zwyciężył 
Robert Zięta (820), drugi był Przemysław 
Fogt (500) a trzeci Piotr Fogt (380). 

W kategorii junior starszy wygrał Krzysz-
tof Smoliński (3520), drugi był Mateusz 
Słomiński (3180), natomiast trzeci Kamil 
Rossa (1020).

W grupie seniorów zwycięzca została 
Piotr Modrowski (5780), przed Zbigniewem 
Karasiem (4700) i Januszem Miszczykiem 
(2820),  Eugeniuszem Mańczakiem (2820) 
i Arturem Gruszczyńskim (2620). 

Janusz Miszczyk oraz Artur Gruszczyń-
ski swoje prezenty honorowo przekazali na 
rzecz młodzików. Robert Wrzesiński

KÓRNICKIE SPOTKANIA  
Z bIAłą dAMą

XIV OTwARTy TuRNIEj  
SZAChOwy

1. Organizatorem turnieju jest Urząd 
Miejski w Kórniku i sekcja szachowa  

MUKS “WIEŻA KÓRNICKA”.
2. Celem imprezy  jest popularyzacja 
szachów i wyłonienie mistrza gminy 

Kórnik na rok 2007.
3. Turniej odbędzie 27 maja 2007r od 

godz. 10:00 w Ośrodku  Sportu  
i Rekreacji

    przy ul. Leśnej 6. Zapisy w dniu 
imprezy  od 9:30-9:55. 

4. Turniej zostanie przeprowadzony 
systemem szwajcarskim na dystansie 

7 rund.
    Tempo gry - 15’ na partię dla 

zawodnika. Obowiązują przepisy gry 
przyspieszonej.

5. O kolejności miejsc decydują /liczba 
zdobytych punktów, punktacja Bu-

cholza skrócona /punktacja Bucholza, 
liczba zwycięstw, progres.

IX OTwARTy TuRNIEj 
wARCAbOwy

Turniej odbędzie 27 maja 2007r po-
czątek około godz. 14:00 w OSiR  

w Kórniku  ul. Leśna 6.
1. Organizatorem turnieju jest Urząd 
Miejski w Kórniku i sekcja szachowa  

MUKS “WIEŻA KÓRNICKA”.
 Tempo gry: 5min. dla zawodnika na 

dystansie 9 rund. Obowiązywać będą 
przepisy podane przed turniejem. 
Organizatorzy przewidują nagrody 
rzeczowe dla trzech najlepszych 

zawodników 
i najlepszej zawodniczki w turnieju 

szachowym i warcabowym .
Ponadto przewidujemy nagrody  dla 

najlepszego juniora i juniorki. Nagrodę 
można otrzymać tylko

 z jednego tytułu. Organizatorzy 
zastrzegają sobie ostateczną interpre-

tację niniejszego regulaminu. 
W przypadku dużej ilości zawodników 
o udziale w turnieju decyduje kolejność 

zgłoszeń-liczba miejsc ograniczona  
50 osób.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

FUNDaCja  
Im. aNTONINY KaWECKIEj

ZAMEK W KÓRNIKU

oraz

CAMFILM

zapraszają

na LVI spotkanie z cyklu

Akademia Pieśni Polskiej

mOZaRT
W KADRZE ZAKLĘTY

W programie miniatury filmowe do 
muzyki

Wolfganga Amadeusza Mozarta
zrealizowane przez

Telewizyjne Studio Filmów Animowa-
nych w Poznaniu

okraszone fortepianowymi krotochwilami
Michała Karasiewicza

sobota 12 maja 2007 r., godz. 18.00, 
Zamek w Kórniku
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	 	 	TELEfONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
straż Miejska, ul. Poznańska 34a
w godz. od 7.00 do 22.00
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
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Poziomo: 1) spółka Wodociągi Kórnickie i 
Usługi Komunalne w Kórniku, 6) wycieczka 
kajakarzy określonym szlakiem wodnym, 
7) przełożony szkoły wyższej, 8) stała 
posada, 9) skarbnik Gminy Kórnik, 12) zjed-
noczenie państw, 14) piecyk elektryczny z 
obracającym się wewnątrz prętem; służy 
do pieczenia kurczaków, kiełbasek, 15) za-
wsze modny taniec, 17) oddzielenie kogoś 
od otoczenia, 20) postępek, uczynek, 21) 
kapłan w Kościele katolickim, 22) tulipan, 
23) w tym roku została nowym prezesem 
Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Ko-
mitetu Pomocy Społecznej w Kórniku.

Pionowo: 1) wysokość człowieka, 2) sklejka, 
3) nad dętką, 4) kobieta wynajmowana do 
opiekowania się np. dzieckiem lub osobą 
starszą, 5) ucisk, 10) przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego w Radzie Miejskiej 
w Kórniku, 11) mebel do spania, 13) wieś w 
naszej gminie, na południowy zachód od 
Kórnika, sołtysem jest tam Dawid Bartkowiak, 
16) zawiniątko wysyłane pocztą, 18) sznur do 
chwytania koni, 19) brzemienność.

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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 6/2007:  
„CO SMAKUJE TO KOSZTUJE”.  

Nagrodę książkową otrzyma p. Błażej Niemier z Gądek.  
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą. 

Następny numer Kórniczanina ukaże się
18-go maja 2007 r.  

Materiały prosimy dostarczać do 11-go maja 2007 r.




