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BUDOWA S-11
Kolejne informacje o IV etapie inwestycji

PORZĄDEK Z KUBŁAMI
Dyskutowano na temat regulaminu utrzymania
porządku

WYBUDUJĄ WIATRAKI?

Fot. ŁG

Pomysł na elektrownię wiatrową w Gminie
Kórnik

ROZKŁAD LINII 560
(DAWNEJ 2-KI)

PLOT

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

W dniu 25 stycznia br. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski wziął udział w zgromadzeniu
Zarządu PLOT-u . Na spotkaniu ustalono
plan działania na 2008 rok, którego elementami będą m.in. wydanie wspólnego
foldera oraz organizacja akcji pod hasłem
„Poznań za pół ceny! Nie do wiary!”, która
ma odbyć się podczas imienin miasta
Poznania – w czerwcu br. Termin Walnego
Zgromadzenia organizacji ustalono na II
połowę lutego br.
Lider Zielonej Wielkopolski

TOFIK

TARTAK W BNINIE OFERUJE
WIĘŹBE DACHOWĄ I DREWNO KONSTRUKCYJNE
PODŁOGI I PARKIETY • DREWNO OPAŁOWE

• KOMPLEKSOWA USŁUGA MONTAZU I DORADZTWA
• PRZECIERAMY,IMPREGNUJEMY I SUSZYMY DREWNO
Bnin, ul. Jeziorna 17,
tel. (061) 898 02 89, fax (061) 898-02 06
e-mail: biuro@mcs.az.pl

Do wynajęcia pomieszczenia magazynowe 300 m2
Poszukujemy pracowników

Jeśli Rada Miejska w Kórniku podejmie odpowiednią uchwałę, być może
już niedługo Gmina Kórnik stanie się
członkiem Stowarzyszenia Lider Zielonej
Wielkopolski. Do stowarzyszenia przystąpiły już gminy: Jaraczewo, Jarocin,
Krzykosy, Książ Wlkp., Środa Wlkp.,
Zaniemyśl i Dominowo. Organizacja
zrzesza także osoby prywatne i jest,
jak czytamy w statucie dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o
celach niezarobkowych, działającym jako
Lokalna Grupa Działania mającym na
celu działanie na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich. W szczególnośc ma na celui:
opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju
dla obszaru gmin członkowskich oraz
wspieranie działań na rzecz realizacji
LSR dla obszaru gmin, a także promocję obszarów wiejskich, mobilizowanie
ludności do wzięcia aktywnego udziału

w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
upowszechnianie i wymianę informacji o
inicjatywach związanych z aktywizacją
ludności na obszarach wiejskich.
Stowarzyszenie działając na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno kulturowych, rozwój turystyki oraz
popularyzację i rozwój produkcji wyrobów
regionalnych.
Na zorganizowanym w siedzibie Rady
Miejskiej w Kórniku spotkaniu informacyjnym w tej sprawie, które odbyło się 21
stycznia oprócz burmistrza Jerzego Lechnerowskiego i przedstawicielek referatu
Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Styczniowa sesja Rady
Miejskiej

SKLEP

PARYS
BIELIZNA
Oferuje bogaty asortyment:
• biustonoszy (wszystkie rozmiary),
• bielizny damskiej i męskiej,
• artykułów pończoszniczych,
• kostiumów kąpielowych,
• piżam i koszul nocnych,
• podomek
oraz:
• bieliznę pościelową,
• ręczniki (eleganckie komplety ręczników)

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8 170 595
www.restauracja-casablanca.pl
e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl
426/
401/
483/
482/
481/
445/

OBIADY DOMOWE NP:

STEK Z ŁOSOSIA Z GRILLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 21,00 zł
KOTLET DE’VOLAILLE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 17,50 zł
KOTLET SCHABOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 16,00 zł
STEK Z GRILLA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 17,50 zł
MEDALIONY ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 22,00 zł
ZRAZ WOŁOWY ZAWIJANY – sos pieczeniowy, pyzy drożdżowe, buraczki ........................... 20,00 zł

PIZZA PROSTO Z PIECA:
!!! 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 ......................................................od 8,50 zł
SAŁATKA od 8,50 zł, SPAGETTI od 9,50 zł, LASAGNE od 12,50 zł,
TORTELLINI od 14,00 zł, KEBAB od 9,00 zł

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

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

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Kórniku odbyła się 30 stycznia. Podczas niej
radni przegłosowali 9 uchwał.
Pierwszą część sesji zajęły procedury
przyjęcia porządku obrad, protokołu z obrad
sprzed miesiąca oraz wyboru sekretarza.
Irena Kaczmarek, przewodnicząca RM i
burmistrz Jerzy Lechnerowski odczytali
sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym. Radni przyjęli także plan
pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
Tuż przed przerwą zabrał głos Sławomir
Animucki, nowo wybrany kierownik Kórnickiego Ośrodka Kultury. Przedstawił swoją
wizję KOK- u, plany i zamierzenia.
Podczas rozpatrywania uchwał radni
przychylili się do utworzenia celowego
związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”. Już od kilku lat trwają dyskusje na
temat budowy schroniska dla zwierząt w
Skałowie (gmina Kostrzyn). Przeciągające
się przygotowania paraliżują inne działania,
które mogłyby choć częściowo załatwić
problem bezpańskich psów i kotów. Zgodnie z ostatnimi decyzjami Gmina Kórnik
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wraz z gminami: Czerwonak, Kleszczewo,
Komorniki, Kostrzyn, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo,
Suchy Las i Swarzędz zgodziła się utworzyć związek, którego celem jest wspólne
wykonywanie zadań publicznych w zakresie: budowy schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Skałowie oraz jego utrzymania
i eksploatacji.
Rada Miejska przyjęła także uchwałę
o nieodpłatnym przejęciu nieruchomości –
dróg serwisowych dla S-11, położonych w
okolicach Żernik.
Zadecydowano również o sprzedaży
nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym w Kórniku (oznaczonej jako działka
nr 526 o pow. 0,0367 ha, położonej przy
Pl. Powstańców Wlkp.). Powodem takiej
decyzji był zły stan techniczny budynku,
wysokie koszty utrzymania i ewentualnych
remontów.
Nadano nazwy ulicom w miejscowości
Żerniki i Koninko: ulica Jana Gutenberga
(mająca swój początek od drogi oznaczonej
działką nr 63 i biegnąca do działek ozna-

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

Anny Liebert i Kamili Pawłowicz-Rolnik
obecni byli także aktywni sołtysi naszej
gminy oraz goście- członkowie stowarzyszenia Halina Piechowiak Drożak i Edward
Bartocha.
Członkostwo w stowarzyszeniu umożliwi staranie się o niemałe środki unijne
przeznaczone na aktywizacje i rozwój
obszarów wiejskich.
KOK zaczyna współpracę
Także 31 stycznia zorganizowane zostało spotkanie nowo wybranego kierownika
Kórnickiego Ośrodka Kultury Sławomira
Animuckiego z przedstawicielami twórców
i animatorów kultury z terenu naszej gminy.
Spotkanie miało na celu zapoznanie się
z potrzebami a także prezentację planów
KOK-u. ŁG

czonych nr 60/4 i 43/27, której podstawę
stanowi droga oznaczona działkami nr 47/4,
45/1, 45/2) oraz ulica Składowa (mająca
swój początek od działek nr 53/24 i 53/14 i
biegnąca do ulicy Jana Gutenberga, której
podstawę stanowi droga oznaczona działkami nr 53/38, 53/39, 53/61, 53/74, 53/41,
53/63, 53/65, 53/67, 53/70, cz. 52/3, 50/38,
48/12, 48/15, 47/7, cz. 60/4 położone w
Żernikach oraz działkami nr 42/4, 43/10,
43/13, cz. 20 położone w Koninku)
Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług oraz obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów na dz. nr ewid. 6/12
w Żernikach (niewielki „trójkąt” położony
nieopodal węzła Koninko, dla którego plan
dostosowano do istniejącego już obok
planu aktywizacji gospodarczej terenów
pozostających w posiadaniu MTP).
Podjęli także uchwałę o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenów aktywizacji gospodarczej w Robakowie w rejonie ulicy Zbożowej. Prace nad
zmianami dotyczyć będą terenu pomiędzy
zakładami mięsnymi a nową częścią
magazynów firmy Raben. Inwestor, firma
Panattoni proponuje tu kolejne zabudowania spedycyjno-magazynowe. Radni oraz
Komisja
(dokończenie na str. 4)
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porządek z kubłami

Ogólnopolski Konkurs Grantowy
w ramach Programu Równać Szanse 2008
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
administrowany przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2008 jest pierwszym konkursem ogłoszonym
w Programie "Równać Szanse" w jego nowym kształcie. Nabór wniosków w
ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego został rozszerzony do dwóch
etapów. Zadanie, które stawiamy przed zainteresowanymi organizacjami w
pierwszym etapie, polega na przygotowaniu diagnozy środowiska lokalnego.
Dopiero w drugim etapie (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących)
organizacje przygotują projekty działań. Mamy nadzieję, że dzięki takiej
konstrukcji konkursu dofinansowane projekty, których realizacja rozpocznie
się w czerwcu i potrwa przez osiemnaście kolejnych miesięcy będą precyzyjnie
odpowiadały na faktycznie istniejące problemy i potrzeby młodzieży. Większa
skala działań wymaga większych nakładów, dlatego najlepsze projekty uzyskają
dofinansowanie w wysokości do 50 000 zł.
Zasady konkursu
Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z jego zasadami oraz
wypełnić odpowiedni wniosek. Dokumenty te można pobrać w serwisie
www.rownacszanse.pl. W zasadach konkursu znajdują się informacje o ogólnym
celu Programu i szczegółowych celach konkursu, o tym, jakie podmioty mogą
ubiegać się o dotację, charakterze oferowanego wsparcia, typie potencjalnych
odbiorców i warunkach wzięcia udziału w konkursie. Zasady zawierają także
szczegółowy harmonogram Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego. Termin
składania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 3 marca 2008 roku!
Poradnik "Jak diagnozować środowisko lokalne?"
Zachęcamy także do zapoznania się z przygotowanymi dla Państwa poradnikami
na temat prowadzenia diagnozy środowiska lokalnego. Poradniki zostały
przygotowane przez zewnętrzny zespół specjalistów w obszarze badań
społecznych. Zachęcamy do pobrania przygotowanych plików lub skorzystania
z poradnika w wersji html znajdującego się w serwisie www.rownacszanse.pl
Szczegółowych informacji o Programie udziela Polska Fundacja Dzieci i
Młodzieży telefonicznie (22) 826 10 16, pocztą elektroniczną:
rownacszanse@pcyf.org.pl lub na forum dyskusyjnym:
http://www.rownacszanse.pl/forum/viewforum.php?f=13
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Proste z pozoru pytanie sprawia
ostatnio wiele trudności mieszkańcom.
Podwyżka cen spowodowana zwiększeniem przez wojewodę opłat za składowanie odpadów niesegregowanych
wszczęła dyskusję a proponowane przez
przewoźników rozwiązania wzbudzają
niekiedy kontrowersje. Na ten temat
dyskutowali też radni.
Na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji
Ochrony Środowiska 6 lutego starano się
ustalić co trzeba zmienić, by problem ze
śmieciami w naszej gminie rozwiązać.
Gdybyśmy żyli w świecie idealnym (zakładając, że w świece idealnym byłyby w
ogóle śmieci) każdy z nas pozbywałby się
odpadów w sposób legalny, nieszkodliwy
dla środowiska i wyglądu naszych pięknych
okolic. Sprawa byłaby wtedy idealnie prosta
– wolny rynek usług dyktowałby sposoby i
ceny wywozu nieczystości stałych, a więc
ze względu na konkurencje wybieralibyśmy tańszego i solidniejszego zarazem
przewoźnika.
Śmiem twierdzić i wierzę w to, że większość mieszkańców gminy Kórnik zdaje
sobie sprawę z powagi problemu, brzydzą
ich śmieci wyrzucane w lasach, nad jeziorem lub w parku. Ale prezentowane co jakiś
czas zdjęcia i to co wielu z nas obserwuje
na co dzień pokazują, że wielu do ideału
nie dorasta.
Walające się w najprzeróżniejszych
miejscach sterty odpadków niestety chluby
nam nie przynoszą. Na nic zda się konkurencja między przewoźnikami, jeśli część
mieszkańców kombinuje jakby tu nie płacić
w ogóle.
By przeciwdziałać wybrykom nieodpowiedzialnej mniejszości potrzebne są
środki zaradcze, czyli przepisy oraz służby
miejskie, które pilnując porządku dbają o
egzekwowanie tych przepisów i przede
wszystkim wyciągają konsekwencje z nie
respektowania ustanowionych norm.
Głównym lokalnym narzędziem regulowania spraw związanych z porządkiem na
terenie gminy jest „Regulamin Utrzymania
Czystości i Porządku” przyjęty przez Radę
Miejską uchwałą nr LVI/ 593/ 2006 z dnia
31 maja 2006 roku. Określa się także
odrębną uchwałą górne stawki cenowe
za usługi (w naszej gminie 18 zł za osobę
miesięcznie bez podatku VAT i bez zniżki za
segregację, czyli dużo więcej niż proponują
przewoźnicy).
Regulamin nakłada na mieszkańców
obowiązek zaopatrzenia nieruchomości
(każdej z osobna lub w kooperacji sąsiedzkiej) w pojemnik o objętości minimum 80
litrów, lecz nie mniej także niż 20 litrów na
każdą osobę. Wyraźnie więc korzystniej
jest żyć w rodzinie (wspólnocie sąsiedzkiej) co najmniej 4-osobowej, gdyż 2 lub
3 osoby mają według przepisów ponosić
koszty takie same jak 4 osoby. Regulamin
co prawda zauważa ten problem jednak
rozwiązanie zawarte w §12 pkt. 7 nieco
choć chyba niedostatecznie łagodzi skutki
wskazanej nierówności przepisów tylko dla
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jednej osoby. Przepisy nie są także w pełni
zrozumiałe w kwestii minimalnej normy jaką
mieszkaniec winien za pośrednictwem firm
oddawać.
Czytamy, że pojemnik powinien być
minimum 80 litrowy lub jeśli większy to 20
litrów przypada na mieszkańca oraz, że
odbiór powinien być co dwa tygodnie (z
wyjątkami), ale nigdzie nie jest napisane,
że pojemnik o określonej wielkości winien
być pełny.
Intencją Rady Miejskiej było określenie
minimalnego limitu wywozu odpadów na
poziomie 20 litrów od osoby raz na dwa
tygodnie.
Tworząc więc cennik usług firmy przewozowe winny oprzeć się na zasadzie, że
każda osoba co dwa tygodnie powinna
ponosić koszty 20 litrów odbieranych od
niej odpadów.
Skąd w ogóle wzięło się te 20 litrów?
Wszystkiemu winna statystyka. Urzędnicy
sięgnęli do danych i trzeba przyznać, że
patrząc statystycznie wcale nas nie skrzywdzili, gdyż jest to norma stanowiąca około
połowę rocznej średniej produkcji odpadów
przez Polaka.
W oparciu o przepisy winni działać
przewoźnicy. Niestety czasami różnią się
oni w interpretacji regulaminu. Wielu z nas
stanęło więc przed dylematem – którą firmę
wybrać? Jedni odbierają co dwa tygodnie,
inni pozwalają raz w miesiącu wystawiać
kubły. Tu płaci się za tyle ile się wystawi, a
tam zgodnie z przepisami.
Radni postanowili przeanalizować jeszcze raz przepisy, zaproponować jakieś rozwiązania i przede wszystkim zorganizować
spotkanie z firmami, by wspólnie znaleźć
czytelne sprawiedliwe zasady. Powrócił pomysł „podatku śmieciowego”. Padła nawet
propozycja przeprowadzenia referendum
w tej sprawie razem z przyszłorocznymi
wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Podatek taki znacznie by uprościł
sprawę wywozu śmieci. I tak każdy z nas
płaci (bądź płacić powinien). I tak produkujemy i produkować będziemy odpady.
Gmina mogłaby wybrać w przetargu firmę
(lub kilka firm) które zaproponowały by
najlepsze warunki po najmniejszej cenie.
Wtedy wystawialibyśmy w pojemnikach tyle
opadów ile wyprodukujemy a nie wirtualne
normy. Uprościłaby się także sprawa egzekucji opłat.
Dziś niestety najgorzej wygląda właśnie
ta kwestia. Po pierwsze, kuleje ewidencja
wywozu. Niełatwo się zorientować kto ma
a kto nie ma podpisanej umowy. Po drugie
Straż Miejska nie jest w stanie sprawdzić
każdego (choćby tych którzy większość
dnia spędzają w pracy) nie wspominając
już o tym, że wyrzucający śmieci po lasach
często są nieuchwytni.
Tekst ten nie porusza szerzej problematyki segregacji. Niestety mimo pewnych
możliwości wynikających z regulaminu,
firmy odbierające odpady nie zachęcają do
segregacji. Co z tego, że posegregowane
odpady odbierane są za darmo, skoro i tak

płacić trzeba tyle samo czy się segreguje
czy nie.
W wielu gminach mieszkaniec segregujący śmieci płaci o wiele mniej od tego,
który nie segreguje. Taki był chyba pomysł
wojewody, który tak znacznie zróżnicował
ceny składowania.
Temat odpadów to temat rzeka i na
pewno nie jeden raz do niego wrócimy. Na
razie poczekajmy na wyniki rozmów Rady
Miejskiej z firmami przewozowymi, które
odbędą się jeszcze w tym miesiącu. ŁG

AKTUALNOŚCI
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(dokończenie ze str. 3)
Architektoniczno-Urbanistyczna już
wnieśli uwagi do wstępnych zamierzeń
firmy.
Podczas części przeznaczonej na interpelacje, radni Janusz Wojtuś i Andrzej
Regulski poruszyli problem skrócenia linii
NB (501) i utrudnień jakie z tego powodu
czekają mieszkańców. Radny Regulski
zwrócił także uwagę na bałagan w okolicach kórnickiej przychodni. Zgodnie z jego
obserwacjami i zgłoszeniami mieszkańców, grupy nastolatków piją tam alkohol,
zanieczyszczają okoliczne tereny zielone
i stawek, załatwiają potrzeby fizjologiczne w zaroślach. Radny Roman Genstwa
skierował pytanie do burmistrza w sprawie
przejęcia nieruchomości pod oczyszczalnię „przydomową” w Szczodrzykowie oraz
prosił o wyjaśnienie dlaczego jest tak zły
stan wody i dróg w Pierzchnie. Radny Waligóra zwrócił się z zapytaniem o pomysł
utworzenia zespołów szkół. Burmistrz wyjaśnił, że względy proceduralne (trwające
kadencje dyrektorów) a także techniczne
(np. brak pomieszczeń w budynku w Robakowie) ograniczyły możliwości tworzenia
zespołów już od września tego roku. Nadal
jednak trwają dyskusje na ten temat.
Emilia Weinert, sołtys wsi Mościenica apelowała o wyjaśnienie procedur
reagowania na tworzenie nielegalnych
wysypisk na terenie gminy, szczególnie w
lasach. Jako przykład podała nieporozumienia i opieszałość w usuwaniu śmieci,
które ktoś wywiózł do lasu w Mościenicy.
Podziękowała także kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM
Kórnik Antoniemu Kaliszowi za reakcję w
tej sprawie.
Przedstawicielka Stowarzyszenia
„Aktywna Mościenica” zgłosiła uwagi do
opóźnionych procedur rozstrzygania konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu
kultury. Zwróciła także uwagę na to, że
nadal w naszej gminie „kuleje” polityka
informacyjna, a dane dostępne w
BIP-ie, a zwłaszcza uchwały aktualizowane są z kilkumiesięcznym opóźnieniem.
Sołtys wsi Robakowo wypowiedział się
w sprawie przejęcia przez Aquanet zadania dostarczania wody w jego wsi.
Opr. ŁG

Wypis z Regulaminu Utrzymania
Czystości i Porządku obowiązującego
na terenie Gminy Kórnik
§ 6. Określa się rodzaje i minimalne
pojemności urządzeń przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych i
gromadzenia nieczystości ciekłych na
terenie nieruchomości:
1. właściciel nieruchomości zapewnia
utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w
pojemniki, kontenery i worki o pojemności
uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości;
(...)
4. odpady komunalne, które nie są
zbierane w sposób selektywny, należy
gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy i przy częstotliwości wywozu podanej § 12 w:
a) dla budynków mieszkalnych – 20 l
na mieszkańca, jednak co najmniej jeden
pojemnik 80 l na każdą nieruchomość.
Dozwolone jest wspólne korzystanie
kilku sąsiadów z pojemników ustawionych razem lub jednego większego.
Objętość łączną pojemników oblicza się
na podstawie liczby mieszkańców. Obowiązek i odpowiedzialność wynikająca
ze wspólnego korzystania z pojemników
ponoszone są solidarnie,
§ 12. Określa się częstotliwość
pozbywania się odpadów i opróżniania
zbiorników bez-odpływowych:
1. odpady nieselekcjonowane z terenu nieruchomości należy usuwać nie
rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
z zastrzeżeniem pkt. 2, 3 (przypadek
lokali gastronomicznych i placówek handlowych) i 7
7. w przypadku osób samotnie zamieszkujących pojemnik na śmieci należy
opróżniać z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do jego przepełnienia jednak nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu.
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Hej kolęda, kolęda…
Kolędy polskie, angielskie, francuskie i
łacińskie można było usłyszeć w sobotę, 19
stycznia br., podczas VIII Powiatowego Kolędowania w Buku. Impreza, której organizatorami byli powiat poznański oraz gmina
Buk, już na stałe wpisała się do kalendarza
imprez powiatowych i corocznie gromadzi
na koncercie kolędowym wierną publiczność. Patronat honorowy nad imprezą objęli
Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita
Poznański oraz Jan Grabkowski, Starosta
Poznański.
Na koncercie powiat poznański reprezentował Tomasz Łubiński, Wicestarosta
Poznański, który w krótkim przemówieniu
podkreślił rolę tradycji i kultury w życiu
społeczności lokalnych. W imieniu księdza
Arcybiskupa zebranych powitał ksiądz
prałat Jan Stanisławski
W kościele p.w. św. Stanisława Biskupa
w Buku w tym roku zaśpiewały cztery
chóry. Były to dwa zespoły młodzieżowe:
Chór „Canzona” z Murowanej Gośliny oraz
Zespół Muzyczny „Dzieci Papy” z Owińsk.
Dorosłych reprezentowały: Koło Śpiewu im.
F. Nowowiejskiego z Tarnowa Podgórnego
oraz Chór „Harmonia” z Buku.

twa Wielkopolskiego, Prezydentem Miasta
Poznania oraz Rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza, mecenatem honorowym.
Wydarzenie służy dialogowi chrześcijańsko
- żydowskiemu, realizowanemu poprzez spotkania o charakterze artystycznym i religijnym.
Koncerty, wystawy, konferencje, warsztaty i
spektakle na kilka dni urozmaiciły życie kulturalne regionu, stając się dla uczestników
inspirującym i jednoczącym doświadczeniem.
Tegoroczne obchody obfitowały w spotkania z
osobistościami szczególnie zaangażowanymi
w budowanie porozumienia między religiami.
Stowarzyszenie COEXIST uhonorowało
nagrodą „Menora Dialogu” prof. Władysława Bartoszewskiego, którego życiorys i
dokonania w sposób niezwykły świadczą
i służą idei „zbliżania ludzi, kultur, religii i
narodów.” Jednym z ważniejszych wydarzeń
kulturalnych był koncert „Pieśń zatopionych
synagog”, który zorganizowano 13 stycznia
w miejscu szczególnym – dawnej synagodze żydowskiej, obecnie pełniącej funkcje
pływalni. Impreza miała charakter artystyczno-modlitewny. Publiczności zaprezentowali
się artyści żydowscy: Meshulam Szafran i
David Sebba. Wydarzeniu towarzyszył pokaz
multimedialny.
Impreza z roku na rok staje się coraz
bogatsza programowo i cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców
miasta i powiatu poznańskiego.
Katarzyna Strzyż
Wydział Promocji, Kultury
i Współpracy z Zagranicą
Targi Edukacyjne Poznań 2008
Edukacja dla zrównoważonego
rozwoju

Koncert urozmaiciły zarówno staropolskie kolędy w nowej aranżacji („W żłobie
leży”, „Oj, maluśki, maluśki”), jak i te mniej
znane: „Brzmią aniołów”, „Gdy na ziemi
Bóg się rodzi”. Wszystkie spotkały się z
entuzjazmem publiczności. Szczególne
wzruszenie towarzyszyło występowi wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Na zakończenie spotkania organizatorzy imprezy, Tomasz Łubiński, Wicestarosta
Poznański oraz Stanisław Filipiak, Burmistrz
Miasta i Gminy Buk, wręczyli dyrygentom
chórów pamiątkowe statuetki.
Bernadeta Jaśkowiak
Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą
W blasku menory…
Zakończyły się uroczystości związane z
XI Dniem Judaizmu. Do ich przygotowania po
raz pierwszy w tym roku włączył się także powiat poznański, a Jan Grabkowski, Starosta
Poznański, objął wspólnie, wraz z Arcybiskupem Poznańskim, Marszałkiem Wojewódz-
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Na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich, w dniach 22 – 24 lutego
2008 r., odbędą się Targi Edukacyjne.
Swoją bogatą ofertę edukacyjną zamierza
przedstawić również powiat poznański.
W szkołach prowadzonych przez powiat
poznański uczy się obecnie 4 tys. uczniów.
Placówki te zapewniają:
- wysoki poziom kształcenia,
- bezpieczeństwo (wszystkie szkoły
posiadają monitoring),
- bogato wyposażoną bazę dydaktyczną, (powiat poznański finansuje co roku
– ze środków własnych oraz pozyskanych
z innych źródeł – zakup sprzętu i wyposażenia szkół,
- pomoc finansową dla najzdolniejszych
uczniów w ramach „Powiatowego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”,
- kształcenie pod potrzeby rynku pracy
(powiat wprowadza, przy współpracy z
pracodawcami, nowe kierunki w kształceniu
zawodowym),
- dodatkowe zajęcia: pozalekcyjne
dla uczniów, realizowane we wszystkich
szkołach prowadzonych przez powiat
poznański oraz finansowanie fakultetów –
dodatkowych zajęć dla uczniów zdających
maturę.
Agnieszka Przybylska
Wydział Edukacji

KOK alternatywą dla telewizji?

„Powiat – Dzieciom”
Moc emocji, promienne uśmiechy,
wrzawa i zacięta rywalizacja – tak
najkrócej można ująć to, co działo
się na zorganizowanym przez powiat
poznański turnieju bowlingowym dla
podopiecznych powiatowych Domów
Dziecka. Tradycja spotkania noworocznego, któremu zawsze towarzyszą
niezwykłe atrakcje, tym razem zgromadziła maluchy i młodzież w poznańskim
Centrum Rekreacji NIKU. W sobotnie

przedpołudnie, 19 stycznia, w szranki
stanęły zarówno całe drużyny jak i
indywidualni gracze. Po krótkiej, kilkunastominutowej, rozgrzewce rozpoczął
się prawdziwy popis technik i sposobów
na strącenie dziesięciu kręgli. Najmłodsi
– w grupie do lat 12, radzili sobie wcale nie gorzej niż ich o kilkanaście lat
starsi koledzy, za co zostali nagrodzeni
pluszowymi kręglami. Pierwszą drużyną
turnieju okazała się grupa z Rodzinnego
Domu Dziecka w Swarzędzu. Sukcesu
gratulował im osobiście Jan Grabkowski, Starosta Poznański, przekazując
upominki. Zwycięzcy w rywalizacji indywidualnej cieszyli się z otrzymania pamiątkowych dyplomów, pluszowych kul
bowlingowych oraz koszulek, czapeczek
i kubków z logo powiatu poznańskiego.
Bardzo miłą niespodzianką dla dzieci
okazało się jednak przekazanie przez
Starostę Poznańskiego dla każdej z
placówek telewizorów LCD.
Impreza „Powiat - Dzieciom” ma już
kilkuletnią tradycję. W minionych latach
bawiliśmy się z dziećmi na basenie, na
seansie filmowym w kinie oraz na spotkaniu z kolędami w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Poznaniu. Wierzymy,
że takie spotkania są potrzebne i oczekiwane, zwłaszcza w tym wyjątkowym
okresie - noworocznych zabaw i niespodzianek.
Katarzyna Strzyż
Wydział Promocji, Kultury
i Współpracy z Zagranicą
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O celach, funkcji i propozycjach
nowo powstałego Kórnickiego Ośrodka
Kulturalnego rozmawiamy z Sławomirem Animuckim, kierownikiem tej
jednostki.
Kórniczanin: Jakie cele postawił
sobie Pan rozpoczynając pracę na
stanowisku kierownika Kórnickiego
Ośrodka Kulturalnego?
Sławomir Animucki: Przede wszystkim
chciałbym dotrzeć do szerokiej publiczności i zachęcić ją do tego, aby w sposób
niekoniecznie bardzo aktywny, ale
twórczy zaczęła korzystać z tego co do
zaoferowania mają inni np. dzieci, sąsiedzi, najbliższe otoczenie. W ten sposób
będziemy mogli lepiej poznać siebie
nawzajem. Nagle okazać się może, że
sąsiad, o którym wiemy tylko tyle, że
mieszka tu od wielu lat, interesuje się
muzyką, teatrem itp.
W ten sposób powstanie alternatywa dla szarej codzienności i jedynej
dla wielu rozrywki, jaką jest oglądanie
telewizji.
Uważam również, że istotny cel to
zapewnienie opieki artystycznej nad
istniejącymi już grupami. To oznacza,
że konieczne staje się rozpoznanie
potrzeb grupy i zapewnienie im odpowiedniej opieki merytorycznej np.
choreografa, logopedy artystycznego
itd. Chciałbym zaprosić do współpracy
nauczycieli, opiekunów grup artystycznych działających na terenie gminy,
opiekunów świetlic środowiskowych,
organizatorów imprez, którym niezbędna jest jakakolwiek pomoc artystyczna,
merytoryczna, instruktorska.
Stawiam też na stałą i obopólną
współpracę z istniejącymi grupami i
stowarzyszeniami. Mogę zaoferować nie
tylko pomoc, ale i możliwość korzystania
z siedziby KOK. Zależy mi na tym, aby
wspólnie z nimi podjąć próbę zorganizowania większego przedsięwzięcia.
K: Cele te są dość ambitne. W takim razie co zaproponuje Pan naszej
społeczności?
S.A: Zapewne schemat funkcjono-

Odcięci od
zamku i parku
Kórnicki Zamek jest sam w sobie
magnesem przyciągającym turystów z
kraju i zza granicy. Jego walory kulturowe,
architektoniczne, bogata historia stanowią
bezcenny skarb. Włodarze gminy nie bez
powodu debatują jak wykorzystać te walory
z korzyścią dla miasta. Niestety przez jakiś
czas dojść do zamku z położonego nieopodal rynku będzie jeszcze trudniej.
Chodnik po lewej stronie (idąc od rynku)
ul. Zamkowej zawsze był wąski. Trudno minąć się tam dwóm osobom – o przemarszu
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wania KOK będzie podobny do schematu takich ośrodków działających w
całym kraju. Najpierw koniecznie muszę
rozpoznać potrzeby i zainteresowania
ludzi i środowiska gminnego, a dopiero
potem podejmę decyzje o tym, jakie
sekcje powinny powstać np. muzyczna,
wokalna, plastyczna, teatralna. Takiemu
rozpoznawaniu mają służyć spotkania z
przedstawicielami istniejących już grup i
liderami życia kulturalnego gminy.

WYWIAD / AKTUALNOŚCI

Z POWIATU

KRÓTKO
Z POWIATU

S. A: Oczywiście, że tak. Chciałbym,
aby KOK stał się miejscem spotkań nie
tylko dla ludzi młodych, ale też dla dorosłych
i starszych. Dla tej grupy mieszkańców
organizowane będą spotkania artystyczne
np. z poetami, artystami z różnych dziedzin
sztuki, ale także takie, które tematyką związane będą z określonymi zagadnieniami
socjologicznymi np. problemy rodziców w
porozumiewaniu się ze swoimi dziećmi.
Spotkania te wzbogacone zostaną o film,
reportaż, dokument, fakt prasowy, które
staną się przyczyną do dyskusji.
K: Gdzie będzie znajdować się
siedziba KOK?
S. A: Siedzibą KOK-u będzie budynek znajdujący się na kórnickim Prowencie, w którym do dyspozycji mamy dwa
pomieszczenia. Ośrodek nie zamierza
się jednak ograniczać tylko do tego
lokalu. Na pewno korzystać będziemy z
innych dostępnych sal np. w strażnicy,
w zamku.

Myślę, że sporą grupę osób może zainteresować pomysł stworzenia gminnego
radia internetowego.
Jedną z moich propozycji ma być też
praca wszystkich grup i sekcji nad wspólnymi projektami, najczęściej interdyscyplinarnymi, w których będą mogli zaprezentować się ludzie z różnymi zdolnościami,
umiejętnościami i zainteresowaniami.
KOK ma przede wszystkim służyć
mieszkańcom gminy, a nie realizacji moich osobistych ambicji.
K: Czy wśród tych wszystkich
propozycji znajdzie się coś dla osób
dorosłych i starszych?

K: W trakcie prezentacji na styczniowej sesji Rady Miejskiej wspomniał Pan, że zamierza współpracować z artystami i ludźmi sztuki. Czy
zdradzi Pan z jakimi?
S. A: Na pewno zaproszę do współpracy zaprzyjaźnionych artystów z
danych dziedzin sztuki. Chciałbym
także nawiązać współpracę z wyższymi
uczelniami artystycznymi. Nie widzę
jednak sensu podawania w tej chwili
konkretnych nazwisk.
K: Kiedy możemy spodziewać się
pierwszych widocznych efektów Pana
pracy?
S. A: Jak tylko KOK w pełni rozpocznie
swoją działalność. Na razie kompletujemy
niezbędny sprzęt, czyli krzesła i stoły. Gdy
będą meble to wówczas organizować
będziemy różne spotkania. Myślę jednak,
że prawdziwym sprawdzianem stanie się
organizacja Kórnickich Spotkań z Białą
Damą i możliwość przedstawienia wspólnego projektu szerokiej publiczności.
Rozmawiała: Barbara Morasz

wycieczki nie wspominajmy.
Od niedawna trwa budowa obiektu na
miejscu wyburzonego budynku na końcu
pl. Niepodległości, u wylotu ul. Zamkowej.
Prywatny właściciel ogrodził plac – jednak
ogrodzenie stoi bardzo blisko drogi. W najwęższym punkcie chodnik nie ma tu nawet 90 cm
szerokości. Niestety osoby niepełnosprawne
na wózkach inwalidzkich lub rodzice z dziećmi
w wózkach na spacery po Arboretum będą
musieli iść na około parku lub ruchliwą nadal
szosą. Opiekunowie wycieczek uczniowskich
nie odważą się na prowadzenie podopiecznych gęsiego przez wąski przesmyk.
Miejmy nadzieje, że budowa nie potrwa
za długo... Zamek zachowa swoją renomę
bez miasta- ale czy miasto nie straci odcięte
od zamku? ŁG
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Ideal

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO
PR
OKNA PCV
O
PARAPETY
M
O
C
DRZWI WEW. I ZEW.
JA
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
KÓRNIK
szeroka oferta
ul. Dworcowa 2
raty lukas
ul. Poznańska 57

Miejsce na Twoją reklamę

PŁYTKI CERAMICZNE

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

TYNKI

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8
CZYNNE:

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

MASZYNOWE

tel. (61) 8171 127

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

a

603 613 479

USŁUGI WYKOŃCZENIOWO-REMONTOWE
• dOCIEPLANIE PODDASZY
• NIDA GIPS
• SZPACHLOWANIE
• MALOWANIE
• TAPETOWANIE

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

Tel.

tel. (61) 819-01-46

TEL. 662 522 373

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

8

Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35
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Potencjalny inwestor chce na terenie
gminy Kórnik wybudować „fermę wiatraków”. Inwestycja miałaby powstać
w północno-wschodniej części gminy
(okolice ....). Sprawą zajmie się Rada
Miejska.
Energię wiatrową wykorzystywano do
produkcji energii elektrycznej już w latach
międzywojennych. Rosnące ceny surowców energetycznych powodują gwałtowny
wzrost zapotrzebowania na prąd ze źródeł
odnawialnych. Przeprowadzone w roku
2000 badania naukowców z Uniwersytetu
Stanforda, które oszacowały wydajność 8
tysięcy stanowisk pomiarowych na całym
świecie dowiodły, że wykorzystanie energii
tylko z przebadanych miejsc pozwoliłoby
na pięciokrotne pokrycie zapotrzebowania
ludzi na prąd.
W Polsce w 2005 roku wyprodukowano ponad 83 MW energii elektrycznej z
wiatru.
W 2006 roku, po otwarciu kilku nowych
inwestycji (w tym 25 wiatraków elektrowni o
mocy 50 MW w Tymieniu) liczba ta wzrosła
do ponad 140 MW. W kwietniu 2007 roku
było już 30 większych farm o mocy 216 MW,
a w tej chwili produkcja szacowana jest na
około 300 MW.
Dla porównania według Global Wind
Energy Council na koniec 2005 roku największymi producentami energii z wiatru
byli Niemcy 18428 MW (w 2006r. 20.6
tys. MW) i Hiszpanie - 10027 MW. W całej
Europie łączna moc zainstalowanych wiatraków wynosiła ponad 40 tys MW (w 2006r.
przekroczyła 48 tys. MW). Roczny przyrost
mocy urządzeń pozyskujących energię z
wiatru szacuje się na poziomie 20%.
Według ostatniego raportu „Windforce 12”
z czerwca 2005 roku nasz kraj jest wymieniany jako jeden z trzynastu możliwych liderów w
produkcji energii wiatrowej. Warunki wystarczające na takie inwestycje, występują niemal
na całym terenie naszego kraju, sprzyjające
na 30% jego powierzchni, a szczególnie dobre na 5% obszaru. Do 2010 roku zakłada się
wybudowanie w naszym kraju farm o łącznej
mocy 2000 MW, (czyli tyle ile brakuje Polsce,
aby wypełniając układy międzynarodowe, w
2010 roku produkować 7,5% energii z źródeł
odnawialnych).
Korzyści związane z eksploatacją
elektrowni wiatrowych są różnego rodzaju.
Wiatraki nie powodują zanieczyszczeń,
jakie związane są z produkcją prądu w
sposób konwencjonalny. Jest to na pewno
dobry środek walki o czystsze powietrze i
przeciw efektowi cieplarnianemu. Patrząc
bardziej przyziemnie - do gminy wpływają
podatki, a dzierżawcy gruntów mają dodatkowe dochody.

niekiedy przekracza on 100 dB (wartość
mogąca doprowadzić do uszkodzenia
słuchu). Na szczęście natężenie dźwięku
szybko maleje z odległością, pozostaje
natomiast dokuczliwa monotonność powtarzającego się szumu. Szacuje się, że 1 MW
turbina powoduje hałas 45 dB. w odległości
300 metrów. Rozwiązaniem jest stosowanie
nowoczesnych urządzeń nisko szumowych
(niestety dużo droższych) lub sytuowanie z
dala od siedzib ludzkich.
Inny, równie poważny problem dotyczy
nie ludzi a ptaków. Podczas gdy wiele
organizacji ekologicznych uznaje wiatraki
za zabójcze dla ptaków i nietoperzy, zwolennicy inwestycji mówią, że prawdopodobieństwo zderzenia ptaka z śmigłami jest
trzykrotnie mniejsze niż wpadnięcie na
linie energetyczne (akurat u nas byłyby i
wiatraki i linia). Niektóre badania wskazują,
że odpowiednio usytuowana elektrownia
wiatrowa naraża na ryzyko kolizji tylko około
1% przelatujących ptaków. Nie mniej nie
należy ich sytuować w miejscach szczególnie ważnych dla rozrodu ptaków lub na
trasach ich migracji.
Pomysł z fermą wiatraków pojawił się
niedawno i na pewno powinien być przedmiotem szczegółowej dyskusji decydentów
i fachowców. Należy rozważyć argumenty
„za” i „przeciw”- teraz, gdy dyskusja publiczna nie musi toczyć się poprzez protesty i
przed sądami (patrz sprawa linii wysokiego
napięcia). Mamy nadzieję, że uda się ustalić takie rozwiązania, które nie szkodząc
mieszkańcom i środowisku pozwolą na
produkcję czystej energii.

Elektrownię wiatrową w Gminie Kórnik

INFORMACJE

REKLAMY

Powstanie
„ferma wiatraków”?

stawiać chce firma Domrel ze Szczecina.
Przewidywana moc produkowanego prądu może osiągnąć 15 MW. W praktyce
może to oznaczać instalacje 6-8 wiatraków o wysokości 160 metrów do piasty
(ze śmigłem do 210 metrów). Inwestor
upatrzył sobie obszar w okolicach Runowa, Pierzchna, Kromolic, lecz szczegółowe rozwiązania nie są jeszcze znane i
będą wynikiem badań i negocjacji. Inwestor zakłada minimalną odległość miedzy
elektrowniami 400 metrów natomiast
odległość od zabudowy mieszkalnej
500 metrów. Budowa zespołu elektrowni
wymagać będzie także wybudowania
niezbędnej infrastruktury technicznej,
dróg dojazdowych, placów montażowych,
linii energetycznych kablowych 20 kV
oraz światłowodowych – sterowniczych.
Teren budowy zostać ma przywrócony
do stanu pierwotnego i będzie mógł być
użytkowany rolniczo. Planuje się także
przesył energii do głównego punktu zasilającego w Nagradowicach. Pozyskana
energia będzie przekazywana do Krajowego Systemu Energetycznego.

Niestety są i minusy...
Jedną z uciążliwości jest hałas. Końcówki 22 metrowego wiatraka przy 1
obrocie na sekundę osiągają 250 km/h. Z
tego powodu przy dużych wiatrakach hałas

nr 3/2008
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

Zgodnie z zapowiedziami jakie opublikowaliśmy w poprzednim numerze, prace
nad modernizacją i rozbudową trasy S11 na
odcinku Skrzynki Kórnik ruszyły pełną parą.
Na całym, ponad 5 kilometrowym odcinku
IV etapu prac wycięto zawadzające drzewa
i krzewy, trwają prace ziemne, przygotowujące do budowy drugiej nitki na wysokości

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

wod-kan, c.o., gaz

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

U S G w Śremie

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

- złomu i metali kolorowych
- akumulatorów
- makulatury i butelek

A

znajdującego się przy ul. Mlyńskiej
na terenie firmy T.M. Małeccy.

Oferujemy konkurencyjne ceny.
Płatne gotówką
Zapewniamy odbiór złomu od klienta własnym transportem.

TEL: 601 489 257, 693 562 991
CZAS PROMOCJI OGRAN
 I C Z O N Y

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

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

ul.

A

k

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

DO NOWO OTWARTEGO SKUPU

rna

io
Jez

rni

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

ZAPRASZAMY

W poprzednim numerze umieściliśmy
schemat planowanych rozwiązań drogowych. Z powodu braku danych na ten temat
niedokładnie przedstawiliśmy zasięg drogi
dwujezdniowej po przebudowie. Trasa S11
będzie poprowadzono dwoma jezdniami aż
do węzła Kórnik 2, natomiast za węzłem
Kórnik 2 ruch zostanie sprowadzony do
jednej jezdni.
Jak dowiedzieliśmy się od wykonawcy
– firmy Skanska: na odcinku od Skrzynek
do węzła Kórnik 2 powstać mają ekrany
akustyczne o łącznej długości około 5,9 km,
z tego 1,6 km ekranów usytuowane będzie
od strony wschodniej, a reszta po stronie
zachodniej. Niespełna 400 metrów stanowić
mają ekrany przeźroczyste.
Prezentujemy schemat rozwiązania
komunikacyjnego które ma być zastosowane w Skrzynkach w okolicy dzisiejszego
skrzyżowania z ul. Jeziorną i drogą na
Wzgórze Owocowe (czyli tam gdzie do
niedawna stała kapliczka). Powstanie tu
wiadukt, dzięki któremu S11 bezkolizyjnie
przetnie drogę gminną. Przy wiadukcie
powstaną zatoki dla autobusów jadących
przez „katowicką”. Opr. ŁG

Kó

czynne:

Usługi instalacyjne

10

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

ń

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

a
zn

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:

ELLMED

Po

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH

miasta oraz dróg serwisowych.
Jak się dowiedzieliśmy - już 9 lutego,
czyli dzień po ukazaniu się tego numeru
Kórniczanina cały ruch trasy katowickiej
zostanie skierowany na zachodnią nitkę
(tę po stronie naszych jezior). Jezdnia od
strony wschodniej będzie remontowana. W
pierwszych okresie robót poza wspomnianą
zmianą wykonawca nie przewiduje dodatkowych objazdów.
Nie niej należy oczekiwać znacznych
utrudnień – szczególnie dla pojazdów
włączających się do ruchu z dróg podporządkowanych. Już we wstępnej fazie prac
zauważyć można spowolnienie ruchu na
głównej drodze i tworzenie się zatorów w
godzinach szczytu.
Niestety bez utrudnień się nie obejdzie
i możemy liczyć jedynie na sprawne przeprowadzenie robót.

INFORMACJE

REKLAMY

50

%

REMONT S-11

Do wycinki
Ulica Parkowa w Kórniku ma niezwykły urok. Przecinając Arboretum
Kórnickie zyskuje na walorach poprzez
wspaniałe sąsiedztwo drzew i krzewów.
Niestety stare drzewa tworzące aleję
wzdłuż tej drogi stanowią niebezpieczeństwo dla mieszkańców i turystów.
Chodzi o 17 jesionów pensylwańskich
i 24 klony pospolite, które rosną tam już
około 160 lat. Niestety co jakiś czas urwana
gałąź, lub jak przed rokiem całe drzewo pada

pod naporem wichury. Jak wynika z badań
przeprowadzonych przez rzeczoznawcę
mgr inż. Jerzego Nieswadbę wielokrotne
uszkodzenia systemu korzeniowego, które są wynikiem prac ziemnych osłabiają
znacznie posadowienie drzew w gruncie.
Wiek drzew (będących jak mówi opinia
biegłego w fazie starczej), odchylenie pni od
pionu, pasożyty (jemioła, grzyby) potęgują
zagrożenie. Wykonane przy współpracy z
prof. dr hab. Markiem Siewniakiem, a opracowane w Baumstatik Institut w Stutgarcie
pomiary metodą Elasto-Inklino potwierdziły
diagnozę, ze najlepszy efekt przyrodniczo-

ekonomiczny da drastyczny zabieg wycięcia
wszystkich drzew i posadzenie w ich miejscu
roślin młodych.
Rzeczoznawca zaproponował nowe zasadzenia w postaci platanów klonolistnych
oraz dębów kolumnowych. Wnioski wysunięte przez Jerzego Nieswadbę uzyskały
potwierdzenie w opinii dyrektora Zakładu
Doświadczalnego PAN mgr Henryka Grześkowiaka. Stoi on jednak na stanowisku, że
na miejscu jesionów i klonów powinno się
posadzić się grab piramidalny.
Niestety nawet piękne stare drzewa nie
są wieczne. ŁG

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 3/2008
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tel./fax (61) 817-89-20, tel. (61) 818-99-02

Miejsce na Twoją reklamę

MEGALUX

Profesjonalne sprzątanie obiektów

ZATRUDNIĘ

chętnych na stanowisko pracownika porządkowego
na terenie Kórnika i Gądek.
Atrakcyjne wynagrodzenie na umowę o pracę.

tel. 509 220 294

ZEGARY

Profesjonalna naprawa
i renowacja zegarów.
Możliwy dojazd
do klienta

tel. 602 651 635

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

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

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

06:30

06:55

07:55

09:30

13:50

14:55

15:55

17:50

19:41

Poznań, Os. Jagiellońskie

05:42

06:32

06:57

07:57

09:32

13:52

14:57

15:57

17:52

19:43

Poznań, Os. Lecha III

05:43

06:33

06:58

07:58

09:33

13:53

14:58

15:58

17:53

19:44

Poznań, Świątniczki

05:47

06:37

07:02

08:02

09:37

13:57

15:02

16:02

17:57

19:48

Koninko, węzeł

05:51

06:41

07:06

08:06

09:41

14:01

15:06

16:06

18:01

19:52

Gądki III

05:53

06:43

07:08

08:08

09:43

14:03

15:08

16:08

18:03

19:54

Gądki II (Raben)

05:55

06:45

07:10

08:10

09:45

14:05

15:10

16:10

18:05

19:56

Gądki I

05:57

06:47

07:12

08:12

09:47

14:07

15:12

16:12

18:07

19:58

Skrzynki

06:02

06:52

07:17

08:17

09:52

14:12

15:17

16:17

18:12

20:03

Kórnik, szkoła

06:04

06:54

07:19

08:19

09:54

14:14

15:19

16:19

18:14

20:05

08:21

09:56

12:00

13:20

14:16

15:21

16:21

18:16

Kórnik, Rynek

05:25

06:06

06:56

07:21

20:07

23:32

Kórnik, Prowent

05:28

06:09

06:59

07:24

09:59

12:03

13:23

14:19

15:24

16:24

18:19

20:10

23:33

Kórnik, Bnin I

05:29

06:10

07:00

07:25

10:00

12:04

13:24

14:20

15:25

16:25

18:20

20:11

23:34

Kórnik, Bnin Rynek

05:30

06:11

07:01

07:26

10:01

12:05

13:25

14:21

15:26

16:26

18:21

20:12

23:35

Kórnik, Bnin Błażejewska

04:00

04:50

05:31

06:12

07:02

07:27

10:02

12:06

13:26

14:22

15:27

16:27

18:22

20:13

23:38

Kórnik, Bnin Dom Dziecka

04:01

04:51

05:32

06:13

07:03

07:28

10:03

12:07

13:27

14:23

15:28

16:28

18:23

20:14

23:39

Błażejewo, las

04:03

04:53

05:34

06:15

07:05

07:30

10:05

12:09

13:29

14:25

15:30

16:30

18:25

20:16

23:41

Błażejewo, wieś

04:06

04:56

05:37

06:18

07:08

07:33

10:08

12:12

13:32

14:28

15:33

16:33

18:28

20:19

23:44

Błażejewo, Błażejewko

04:08

04:58

05:39

06:20

07:10

07:35

10:10

12:14

13:34

14:30

15:35

16:35

18:30

20:21

23:46

Jeziory Wielkie, wieś

04:11

05:01

05:42

06:23

07:13

07:38

10:13

12:17

13:37

14:33

15:38

16:38

18:33

20:24

23:49

Jeziory Wielkie

04:13

05:03

05:44

06:25

07:15

07:40

10:15

12:19

13:39

14:35

15:40

16:40

18:35

20:26

23:51

Jeziory Małe, Doliwiec Leśny

04:14

05:04

05:45

06:26

07:16

07:41

10:16

12:20

13:40

14:36

15:41

16:41

18:36

20:27

23:52

Jeziory Małe

04:15

05:05

05:46

06:27

07:17

07:42

10:17

12:21

13:41

14:37

15:42

16:42

18:37

20:28

23:53

Łękno

04:17

05:07

05:48

06:29

07:19

07:44

10:19

12:23

13:43

14:39

15:44

16:44

18:39

20:30

23:55

Zaniemyśl, Rynek

04:19

05:09

05:50

06:31

07:21

07:46

10:21

12:25

13:45

14:41

15:46

16:46

18:41

20:32

23:57

Zaniemyśl, kościół

04:21

05:11

05:52

06:33

07:23

07:48

10:23

12:27

13:47

14:43

15:48

16:48

18:43

20:34

23:59

Linia 560 Zaniemyśl-Błażejewko-Kórnik Rynek-Gądki-Koninko-Krzesiny-Poznań os.Lecha-Poznań Rataje
dni powszednie

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

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

Emerytalne
Grupowe

05:40

Błażejewo, Błażejewko I

TEL. 061 876 83 38 lub 516 325 888
ELEKTRYK
SAMOCHODOWY
i MASZYN ROLNICZYCH
- NAPRAWY U KLIENTA,
ORAZ SPRZEDAŻ
CZĘŚCI NOWYCH
I UŻYWANYCH

Poznań, Rataje Dworzec

ROZKŁAD LINII 506 - DAWNEJ 2-KI

REKLAMY

Linia 560 Poznań Rataje-Krzesiny-Koninko-Gądki-Skrzynki-Kórnik Rynek-Bnin Rynek-Błażejewko-Jeziory WielkieZaniemyśl - dni powszednie

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

Borówiec, ul. Poznańska 83

Zaniemyśl, kościół

04:29

05:15

05:55

06:50

07:30

07:55

10:30

12:30

13:55

14:55

15:55

16:55

18:46

20:36

00:03

Zaniemyśl, Rynek

04:31

05:17

05:57

06:52

07:32

07:57

10:32

12:32

13:57

14:57

15:57

16:57

18:48

20:38

00:05

Łękno

04:33

05:19

05:59

06:54

07:34

07:59

10:34

12:34

13:59

14:59

15:59

16:59

18:50

20:40

00:07

Jeziory Małe

04:35

05:21

06:01

06:56

07:36

08:01

10:36

12:36

14:01

15:01

16:01

17:01

18:52

20:42

00:09
00:10

Jeziory Małe, Doliwiec Leśny

04:36

05:22

06:02

06:57

07:37

08:02

10:37

12:37

14:02

15:02

16:02

17:02

18:53

20:43

Jeziory Wielkie

04:37

05:23

06:03

06:58

07:38

08:03

10:38

12:38

14:03

15:03

16:03

17:03

18:54

20:44

00:11

Jeziory Wielkie, wieś

04:39

05:25

06:05

07:00

07:40

08:05

10:40

12:40

14:05

15:05

16:05

17:05

18:56

20:46

00:12

Błażejewo, Błażejewko

04:41

05:27

06:07

07:02

07:42

08:07

10:42

12:42

14:07

15:07

16:07

17:07

18:58

20:48

00:14

Błażejewo, Błażejewko I
Błażejewo, wieś

04:43

05:29

06:09

07:04

07:44

08:09

10:44

12:44

14:09

15:09

16:09

17:09

19:00

20:50

00:15

Błażejewo, las

04:46

05:32

06:12

07:07

07:47

08:12

10:47

12:47

14:12

15:12

16:12

17:12

19:03

20:53

00:18

Kórnik, Bnin Dom Dziecka

04:48

05:34

06:14

07:09

07:49

08:14

10:49

12:49

14:14

15:14

16:14

17:14

19:05

20:55

00:20

Kórnik, Bnin Błażejewska

04:49

05:35

06:15

07:10

07:50

08:15

10:50

12:50

14:15

15:15

16:15

17:15

19:06

20:56

00:21

Kórnik, Bnin Rynek

04:50

05:36

06:16

07:11

07:51

08:16

10:51

12:51

14:16

15:16

16:16

17:16

19:07

20:57

00:22

Kórnik, Bnin I

04:51

05:37

06:17

07:12

07:52

08:17

10:52

12:52

14:17

15:17

16:17

17:17

19:08

20:58

00:23

Kórnik, Prowent

04:52

05:38

06:18

07:13

07:53

08:18

10:53

12:53

14:18

15:18

16:18

17:18

19:09

20:59

00:24

Kórnik, Rynek

04:55

05:41

06:21

07:16

07:56

08:21

10:56

12:56

14:21

15:21

16:21

17:21

19:12

21:02

00:26

Kórnik, Poznańska

04:57

05:43

06:23

07:18

07:58

08:23

12:58

14:23

15:23

16:23

19:14

Skrzynki

04:59

05:45

06:25

07:20

08:00

08:25

13:00

14:25

15:25

16:25

19:16

Gądki I

05:04

05:50

06:30

07:25

08:05

08:30

13:05

14:30

15:30

16:30

19:21

Gądki II (Raben)

05:06

05:52

06:32

07:27

08:07

08:32

13:07

14:32

15:32

16:32

19:23

Gądki III

05:07

05:53

06:33

07:28

08:08

08:33

13:08

14:33

15:33

16:33

19:24

Koninko, węzeł

05:09

05:55

06:35

07:30

08:10

08:35

13:10

14:35

15:35

16:35

19:26

Poznań, Świątniczki

05:13

05:59

06:39

07:34

08:14

08:39

13:14

14:39

15:39

16:39

19:30

Poznań, Os. Lecha III

05:17

06:03

06:43

07:38

08:18

08:43

13:18

14:43

15:43

16:43

19:34

Poznań, Os. Jagiellońskie

05:18

06:04

06:44

07:39

08:19

08:44

13:19

14:44

15:44

16:44

19:35

Poznań, Rondo Rataje

05:20

06:06

06:46

07:41

08:21

08:46

13:21

14:46

15:46

16:46

19:37

Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344
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Zaniemyśl, kościół

07:04

10:04

12:30

16:04

19:04

21:26

Zaniemyśl, Rynek

07:06

10:06

12:32

16:06

19:06

21:28

Łękno

07:08

10:08

12:34

16:08

19:08

21:30

Jeziory Małe

07:10

10:10

12:36

16:10

19:10

21:32

Jeziory Małe, Doliwiec Leśny

07:11

10:11

12:37

16:11

19:11

21:33

Jeziory Wielkie

07:12

10:12

12:38

16:12

19:12

21:34

Jeziory Wielkie, wieś

07:14

10:14

12:40

16:14

19:14

21:36

Błażejewo, Błażejewko

07:16

10:16

12:42

16:16

19:16

21:38

Błażejewo, Błażejewko I
Błażejewo, wieś

07:18

10:18

12:44

16:18

19:18

21:40

Błażejewo, las

07:21

10:21

12:47

16:21

19:21

21:43

Kórnik, Bnin Dom Dziecka

07:23

10:23

12:49

16:23

19:23

21:45

Kórnik, Bnin Błażejewska

07:24

10:24

12:50

16:24

19:24

21:46

Kórnik, Bnin Rynek

07:25

10:25

12:51

16:25

19:25

21:47

Kórnik, Bnin I

07:26

10:26

12:52

16:26

19:26

21:48

Kórnik, Prowent

07:27

10:27

12:53

16:27

19:27

21:49

12:56

21:52

Kórnik, Rynek

07:30

10:30

16:30

19:30

Kórnik, Poznańska

07:32

10:32

16:32

19:32

Skrzynki

07:34

10:34

16:34

19:34

Gądki I

07:39

10:39

16:39

19:39

Gądki II (Raben)

07:41

10:41

16:41

19:41

Gądki III

07:42

10:42

16:42

19:42

Koninko, węzeł

07:44

10:44

16:44

19:44

Poznań, Świątniczki

07:48

10:48

16:48

19:48

Poznań, Os. Lecha III

07:52

10:52

16:52

19:52

Poznań, Os. Jagiellońskie

07:53

10:53

16:53

19:53

Poznań, Rondo Rataje

07:55

10:55

16:55

19:55

Linia 560 Poznań Rataje-Krzesiny-Koninko-Gądki-Skrzynki-Kórnik Rynek
Bnin Rynek-Błażejewko-Jeziory Wielkie-Zaniemyśl - soboty i niedziele
Poznań, Rataje Dworzec

08:30

11:30

17:30

20:30

Poznań, Os. Jagiellońskie

08:32

11:32

17:32

20:32

Poznań, Os. Lecha III

08:33

11:33

17:33

20:33

Poznań, Świątniczki

08:37

11:37

17:37

20:37

Koninko, węzeł

08:41

11:41

17:41

20:41

Gądki III

08:43

11:43

17:43

20:43

Gądki II (Raben)

08:45

11:45

17:45

20:45

Gądki I

08:47

11:47

17:47

20:47

Skrzynki

08:52

11:52

17:52

20:52

Kórnik, Poznańska

08:54

11:54

17:54

20:54

Kórnik, Rynek

06:35

08:56

11:56

15:35

17:56

20:56

Kórnik, Prowent

06:38

08:59

11:59

15:38

17:59

20:59

Kórnik, Bnin I

06:39

09:00

12:00

15:39

18:00

21:00

Kórnik, Bnin Rynek

06:40

09:01

12:01

15:40

18:01

21:01

Kórnik, Bnin Błażejewska

06:41

09:02

12:02

15:41

18:02

21:02

Kórnik, Bnin Dom Dziecka

06:42

09:03

12:03

15:42

18:03

21:03

Błażejewo, las

06:44

09:05

12:05

15:44

18:05

21:05

Błażejewo, wieś

06:47

09:08

12:08

15:47

18:08

21:08

06:49

09:10

12:10

15:49

18:10

21:10

Błażejewo, Błażejewko I
Błażejewo, Błażejewko

14

Jeziory Wielkie, wieś

06:52

09:13

12:13

15:52

18:13

21:13

Jeziory Wielkie

06:54

09:15

12:15

15:54

18:15

21:15

Jeziory Małe, Doliwiec Leśny

06:55

09:16

12:16

15:55

18:16

21:16

Jeziory Małe

06:56

09:17

12:17

15:56

18:17

21:17

Łękno

06:58

09:19

12:19

15:58

18:19

21:19

Zaniemyśl, Rynek

07:00

09:21

12:21

16:00

18:21

21:21

Zaniemyśl, kościół

07:02

09:23

12:23

16:02

18:23

21:23

Uwaga
Podatnicy
W drugiej połowie lutego Urząd Miejski
w Kórniku wyśle do podatników decyzje w
sprawie wymiaru podatków: rolnego, od
nieruchomości i leśnego.
W tym roku do decyzji dołączony będzie
druk formularza umożliwiającego wpłatę
w banku. Można z niego skorzystać, ale
oczywiście nie trzeba. Jeśli podatnik nie
otrzyma wspomnianego druku, a chciałby
z niego skorzystać, powinien zgłosić taką
potrzebę w kórnickim „magistracie”. Formularz można bezpłatnie otrzymać w pokoju
111 (I piętro).
Co istotne, na mocy umowy z Bankiem Spółdzielczym w Kórniku, który
obsługuje rachunki UM Kórnik, wpłaty
wynikające z wymienionych wyżej podatków oraz opłaty za posiadanie psa są
w kórnickim banku zwolnione z prowizji.
Inne banki pobierają dodatkową opłatę
zgodnie z własnymi cennikami.
Nowością jest także, wynikające ze
znowelizowanych przepisów, pojawienie się
na decyzjach podatkowych numerów NIP
podatników. Niestety często zdarza się, że
w bazie danych urzędu brakuje numeru lub
mieszkaniec podał go błędnie (np. podawane
są omyłkowo numery NIP pracodawców).
Jeżeli otrzymany przez nas druk z wymiarem
podatku nie będzie zawierał numeru NIP, lub
numer ten będzie błędny, należy dostarczyć
do Urzędu Miejskiego w Kórniku właściwy
numer – najlepiej na piśmie.
Ważna jest także, by uaktualniać na
bieżąco wszystkie zmiany swoich danych i co najważniejsze danych o nieruchomościach. Zgodnie z prawem, każdą
okoliczność wpływającą na wymiar
podatku (czyli zakup nieruchomości, wybudowanie domu, zmianę przeznaczenia
części nieruchomości, dobudówkę itp.)
w ciągu 14 dni należy zgłosić w. Biurze
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego
w Kórniku (pokój nr 9, parter).
Bardzo często- szczególnie na nowych
osiedlach, zdarza się, że mieszkańcy, całe
ich rodziny, zameldowani są na posesjach, na
których formalnie-podatkowo rzecz ujmując
nie ma budynków. Nie zgłoszenie do ewidencji
nowego budynku, lub zmiany przeznaczenia
części budynku grozić może, zgodnie z prawem podatkowym, wysokimi karami.
Gmina ma obowiązek egzekucji prawa
podatkowego, dlatego juz w najbliższym
czasie można się spodziewać kontroli prawidłowości opodatkowania nieruchomości.
Daty ważne dla Podatnika:
15 lutego – termin składania deklaracji
i zapłaty I raty podatku od środków transportowych;
15 marca (w roku 2008 – 17 marca)
– termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz
opłaty za posiadanie psa. W roku 2008
opłata za jednego psa wynosi 18,00 zł.
Opr. ŁG
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ROZKŁAD LINII 506 - DAWNEJ 2-KI

Linia 560 Zaniemyśl-Błażejewko-Kórnik Rynek-Gądki-Koninko-Krzesiny
-Poznań os.Lecha-Poznań Rataje - soboty i niedziele

Przyjdź do nas!

Pokażemy Tobie jak schudnąć

10 kg w miesiąc!

PROMOCJA – 10 zł
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

Zapraszamy też na fitness!

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

®

Firma „Sznura”
zatrudni:
- kobiety na stanowiska:

pracownik produkcji
- mężczyzn na stanowiska:

magazynier-załadunkowy
pracownik produkcyjno-załadunkowy
mechanik samochodów dostawczych
kierowca kat. C

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

Oferty można składać osobiście
w siedzibie firmy w Biernatkach,
ul. Aleja Flensa 51 w godz. od 10:00-17:00
lub e-mailem na adres sznura@sznura.pl
z dopiskiem w temacie "PRACA".

Info: 609 48-63-25

nr 3/2008

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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KM PARTNER BIUROSERWIS
SKLEP PAPIERNICZY
OFERUJE :
- PAPIER KSERO
- PAPIER KOMPUTEROWY
- TUSZE DO DRUKAREK
- TONERY DO DRUKAREK I KSERO
- DRUKI AKCYDENSOWE
- SZEROKI WYBÓR ART.BIUROWYCH
- SZEROKI WYBÓR ART.SZKOLNYCH
- TOREBKI, KARTY OKOLICZNOŚCIOWE
- ART.KOMPUTEROWE
- ROLKI DO KAS I TERMINALI
- ETYKIETY, TAŚMY DO METKOWNIC
USŁUGI :
- KSERO
- LAMINOWANIE
- BINDOWANIE
- OPRAWA PRAC, DOKUMENTÓW

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA
TELEFONICZNE
DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS
TEL.0-61 898 01 41
UL. KUŚNIERSKA 2
62-035 KÓRNIK
KORZYSTNE RABATY DLA FIRM
***ZAPRASZAMY***

PRACOWNIA KRAWIECKA

A&A

*
*
*
*

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

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

16

Miejsce
na Twoją
reklamę

• Gotówka do 50 tyś.
bez poręczycieli
• Wypłata „od ręki”
• Super niskie oprocentowanie od

8,5%

KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

nr 3/2008

nr 3/2008
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CZOŁOWO
Tuż przed końcem roku w tej wsi wyrównano polną drogę, która biegnie w kierunku
działek. Nawieziono na nią tłuczeń. Na
wykonanie tego przedsięwzięcia gmina
przekazała 2 tysiące złotych, a z funduszy
sołeckich przeznaczono 1 tysiąc złotych.
Sołtys Jan Nowak poinformował, że
gmina sfinansuje wykonanie nowego boiska
we wsi. Dodatkowo pomoże też w obsadzeniu go drzewami.

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

Przewóz towarów niebezpiecznych
- ADR - wózki widłowe
• spawanie • i inne w/g potrzeb
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy
i dodatkowy dokształcający kierowców
wykonujących transport drogowy - przewóz osób
i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).
Trwa nabór na kurs prawa jazdy w Kórniku

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

Szczodrzykowo
ul. Dworcowa 13, 62-035 Kórnik
Tel. kom. 501 388 292, 660 065 231

Sołtys Tadeusz Olejniczak uważa, że w
ich wsi sytuacja beznadziejnie wygląda w
kwestii utwardzenia dróg. Sołtys rozmawiał
w tej sprawie z burmistrzem. Okazuje się
jednak, że prac nie można obecnie przeprowadzić ze względu na budowę węzła
drogowego w Gądkach. Wiele kłopotów
sprawia też brak oświetlenia. Mieszkańcy
obawiają się o swoje bezpieczeństwo poruszając się w ciemnościach. Gdy podczas
modernizacji drogi ekspresowej postawiono

ekran akustyczny, na ulicę Poznańską nie
dociera światło z lamp ulicznych położonych wzdłuż trasy katowickiej. Mieszkańcy
tej ulicy postulują o założenie oświetlenia
ulicznego na tej ulicy.
W Gądkach nie ma świetlicy, zatem
Rada Sołecka zaproponowała, by zbudować ją na działce przy ulicy Średzkiej.
Działka wyposażona jest w niezbędne
media - gaz i wodę.
Sołtys poinformował również, że firma
Raben nadal nie postawiła ekranu akustycznego na ulicy Akacjowej.
Zebrał: Robert Wrzesiński

ROBAKOWO OSIEDLE

Otwarcie kursu 21,23 01.2008, godz. 18 w SP nr 1

KOMPLEKSOWE
USŁUGI DEKARSKIE

GĄDKI

AKTUALNOŚCI

REKLAMY

WIEŚCI SOŁECKIE

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

AUTO-MERC

Rady Sołeckie Robakowa Osiedla,
Robakowa Wsi, Gądek i Dachowy zorganizowały 2 lutego zabawę karnawałową w
Gimnazjum w Robakowie. Jak informuje
nas Teresa Szczepaniak, sołtys Robakowa Osiedle w zabawie wzięło udział 130
mieszkańców.
Podobnie jak w innych miejscowościach, problemem Robakowa Osiedla jest
stan dróg. Mieszkańcy czekają na ich wyrównywanie. Pani sołtys powiedziała nam,
że na wiosnę władze gminy mają złożyć
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w
Poznaniu o pozyskanie funduszy unijnych
na prace związane z utwardzeniem ulicy
Nowina i Szerokiej. W czerwcu będzie już
wiadomo czy środki zostaną przyznane.
Gdyby tak się nie stało to i tak gmina będzie
wykonywać przedsięwzięcie w późniejszym
terminie z własnych środków. Na ulicach
tych położony zostanie asfalt, chodniki, kanalizacja deszczowa. Inwestycja pochłonie
około 12 milionów złotych.

W Gądkach trwa budowa węzła na S-11

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

50

Kórnik
ul. Średzka 17

MYJNIA SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!
Pl. Niepodległości 25, Kórnik
(piętro Polo Marketu)
tel. 061 8171 607

NOWOŚĆ - tipsy szklane

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

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

Nowe godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00
18

• 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)

Czy znajdą się środki na ul. Nowina?

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ
JEST DOKŁADNOŚĆ I SZYBKOŚĆ!

Kórnik, ul. Stodolna 1,
tel. 601-402-641,
889-303-193
nr 3/2008

W Robakowie Wsi na ukończeniu
są prace przy budowie pierwszej części
ul. Wiejskiej

nr 3/2008
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W styczniu swoje święto obchodziły
babcie i dziadkowie. Nie zapomniały o nim
przedszkolaki. Dzieci z Przedszkola nr 1
w Kórniku zaprosiły swoich dziadków tuż
przed feriami na przedstawienie. Specjalni
goście podziwiali małych aktorów przedstawiających jasełka, recytujących wiersze
i śpiewających piosenki. Przedszkolaki
wręczyły własnoręcznie przygotowane
laurki i zaprosiły na ciasto. „Bez babci
smutny świat, a dziadek niech żyje nam
sto lat”- tak przywitały swoje ukochane
babcie i dziadków bnińskie przedszkolaki.

We wszystkich grupach odbywały się uroczystości z okazji tego święta. Wnuczęta
chętnie przygotowały drobne upominki.
Z kolei starszaki z Przedszkola w Szczodrzykowie zaprezentowały świętującym
dziadkom przedstawienie zatytułowane
„Czerwony Kapturek”, a dzieci z pozostałych grup odświętnie ubrane śpiewały
piosenki i recytowały wierszyki.
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy
i pociechy z wnucząt.
BM

Brakuje pomieszczeń dla
„zerówek”
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
co roku przybywa, natomiast sal w placówkach oświatowych w naszej gminie jest stale
tyle samo. Brak pomieszczeń spowodował
niemałe problemy. Okazuje się, że nie ma
gdzie umieścić jednego oddziału „zerówkowego” w Kórniku. Żadnej wolnej sali nie posiada kórnickie przedszkole ani podstawówka. Z
tego powodu oddział klasy „0” uruchomiono w
Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie.
W roku szkolnym 2007/2008 uczęszcza do
niego 22 dzieci, z tego tylko 7 jest z Bnina,
a aż 15 z Kórnika, które rodzice zmuszeni
są dowozić. Postulują oni jednak, aby ich
pociechy mogły uczęszczać do „zerówki” w
swojej miejscowości.
Na nadmiar sal nie narzeka również
bnińskie przedszkole. W przyszłym roku
szkolnym konieczne stanie się utworzenie
drugiego oddziału „zerówkowego” integracyjnego, co zmniejszy o 5 liczbę dostępnych
miejsc. W oddziale integracyjnym może być
maksymalnie 20 dzieci. Problem mogłaby
rozwiązać adaptacja poddasza nad nowym
budynkiem placówki.
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W Przedszkolu w Szczodrzykowie, ze
względu na brak sal funkcjonują oddziały
łączone, co niekorzystnie wpływa na proces
dydaktyczny. Już w ubiegłym roku Rada
Rodziców wnioskowała o rozbudowę przedszkola.
Sprawą braku pomieszczeń i próbą rozwiązania problemów lokalowych w szkołach
zajmą się w najbliższym czasie radni z Komisji Oświaty i Polityki Społecznej. BM

Wieczór
Bamberski
w Kórnickim
Zamku
W dniu 31 stycznia br. w podziemiach
Zamku w Kórniku odbyło się spotkanie z
przedstawicielami Towarzystwa Bambrów
Poznańskich. Gospodarzem wieczoru było
nowopowstałe Kórnickie Stowarzyszenie
„Ogończyk”. Ku miłemu zaskoczeniu gospodarzy na spotkanie z poznańskimi Bambrami
przybyła liczna publiczność. Wśród gości byli
przedstawiciele samorządu, placówek naukowych, oświatowych, kulturalnych, społeczności
lokalnych oraz liczna grupa reprezentująca
chór „Castellum Cantans.

Witając przybyłych gości pani Maria Kuczyńska–Nowak, sekretarz stowarzyszenia
„Ogończyk”, opowiedziała o głównych celach
stowarzyszenia, jakimi są: wspieranie partnerstwa Miasta i Gminy Kórnik z gminami i
miastami partnerskimi, pogłębianie wiedzy o
stosunkach polsko-niemieckich oraz prowadzenie działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych.
Towarzystwo Bambrów chętnie przyjęło
zaproszenie stowarzyszenia, gdyż, jak powiedział wiceprezes Ryszard Skibiński zawsze z
przyjemnością współpracują ze wszystkimi
organizacjami zainteresowanymi tematem
Bambrów i współpracy polsko-niemieckiej.
Pan Skibński opowiedział zebranym o historii
rolników z okolic Bambergu, nazwanych z
racji swego miejsca zamieszkania Bambrami.
Rolnicy ci przybyli kilkoma grupami w latach
1719 - 1753 na zaproszenie władz miejskich
Zaludnili wsie, które były całkowicie zniszczone
i opuszczone na skutek działań zbrojnych i
szerzącej się zarazy. Ludność bamberskai
szybko się spolonizowała, głównie na płaszczyźnie wspólnego wyznania rzymskokatolickiego.
Ogromnym zainteresowaniem gości
zgromadzonych w Zamku cieszyły się młode
dziewczęta ubrane w bardzo bogate stroje
bamberskie. Głównym elementem ubioru
były: bardzo szeroka (szyta z pięciu szerokości
materiału) marszczona, długa spódnica, kaftan
sięgający do pasa, ściśle dopasowany do
figury, pod kaftanem sznurówka zakończona
grubym wałkiem zwanym „kiszką”, na którym
spoczywały spódnica, spódnik i trzy watówki.
Wszystko to powodowało „pękatość” stroju i

nr 3/2008

Wędkarze podsumowali
ubiegły rok

Członkowie Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego nr 19 w Kórniku wzięli
udział w walnym zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się w niedzielę 3 lutego w sali Domu Strażaka w Kórniku.

Prezes Koła Mirosław Grewling powitał
przybyłych gości, wśród których byli: przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW –Andrzej
Ulanowski, burmistrz Jerzy Lechnerowski,
komendant Straży Miejskiej – Marek Kaczmarek,
kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UM w Kórniku – Antoni
Kalisz, prezes Gospodarstwa Rybackiego Miłosław – Mariusz Śliwiński.
Zebranie prowadził Marian
Dominiak. Minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłych wędkarzy. Mirosław
Grewling przedstawił sprawozdanie z działalności
Koła w 2007 roku.
Koło liczy 297 członków. Zdaniem Mirosława
Grewlinga wędkarze starają się, by koło działało
prężne. Wyraził on przekonanie, że ta frekwencja
będzie jeszcze wzrastać
ze względu na duży prestiż
ochrony środowiska i nasilania się kontroli
przez Zawodową Straż Rybacką.
W ciągu 2007 roku odbyło się 12 zebrań
Zarządu Koła i walne zebranie sprawozdawcze. Zorganizowano 4 edycje zawodów, gdzie jak co roku, zostaje wyłoniony
najlepszy wędkarz spośród uczestników.
Przy Kole działa Klub Spinningowy „Kotwica
Kórnik”, prowadzony przez Romana Mytko,
który jest jego prezesem.
Sezon rozpoczęto 15 kwietnia 2007
roku na Jeziorze Bnińskim wraz z wiosennym sprzątaniem obrzeży jeziora. Mirosław
Grewling podziękował Antoniemu Kaliszowi
za współpracę przy organizacji sprzątania
oraz służbom komunalnym za wywóz
śmieci z łowiska. Koło sezon zakończyło 7

października na zalewie w Środzie Wlkp.
Reprezentanci tego Koła brali udział
w wielu zawodach organizowanych przez
Rejon i Okręg. Dużym osiągnięciem było
zdobycie indywidualnie Pucharu Polski w
zawodach spinningowych przez Romana
Mytko i drużynowo, także Pucharu Polski w
składzie Roman Mytko i Piotr Jankowiak.
Sprawozdanie przedstawił także wiceprezes ds. sportowych – Marcin Jarzyna. O

działalności Klubu Spinningowego „Kotwica
Kórnik” poinformował jego prezes – Roman Mytko. Podziękował burmistrzowi za
udzielanie wsparcia wędkarzom. Było też
m. in. sprawozdanie przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej – Ireneusza Ciszaka,
który złożył wniosek o udzielenie Zarządowi
absolutorium.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski podziękował Kołu za współpracę z władzami gminy.
Przypomniał, że w 2007 roku wybudowano
próg, dzięki któremu wyrównano poziom
wody w Jeziorach Skrzyneckim i Kórnickim.
Poinformował też o planach związanych z
wykonaniem promenady.
Przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW –
Andrzej Ulanowski zaznaczył, że kórnickie

koło myśli nie tylko o wędkarstwie, ale też
troszczy się o środowisko i dba o młodzież.
Prezes Gospodarstwa Rybackiego Miłosław – Mariusz Śliwiński podkreślił, że kórnickie koło jest jednym z nielicznych, które
zaprasza na swoje spotkania i można z jego
członkami rzeczowo rozmawiać. Wskazał
na to, iż współpracuje ono w zwalczaniu
kłusownictwa.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM – Antoni Kalisz
poinformował
m. in. o planach przeprowadzenia badań jezior pod kątem rekultywacji. Komendant Straży Miejskiej – Marek Kaczmarek
powiedział, że chciałby
aby współpraca z SM była
w tym roku bardziej ścisła.
Przypomniał numery telefonów, pod które można
przekazywać informacje o
przypadkach zanieczyszczania brzegów jezior.
Wspomniał o tym, że o
wjazdach na tereny leśne
decydują przepisy ustawy
leśnej.
Wędkarze przyjęli plan
pracy na rok 2008 i podjęli dyskusję na bieżące
tematy.
Wręczano także nagrody, wyróżnienia i puchary.
W klasyfikacji indywidualnej – seniorzy:
I miejsce zajął Mirosław Grewling, II - Marek
Wójkiewicz, III - Zbigniew
Karaś, IV - Artur Gruszczyński, V - Paweł
Domański. Wśród juniorów starszych zwyciężył Damian Żak, II był Krzysztof Smoliński. W kategorii juniorzy młodsi I miejsce
zajął Filip Kujawa, II - Grzegorz Kucharski.
Wśród kobiet wygrała Ludmiła Michałowska, a druga była Helena Nowakowska.
Najwszechstronniejszym wędkarzem roku
2007 został Mirosław Grewling. Za zdobycie
Pucharu Polski w wędkarstwie spinningowym nagrodę otrzymał Roman Mytko.
Największą rybę w sezonie - szczupaka
o wadze 1580 g złowił Ireneusz Ciszak.
Upominki za dobre reprezentowanie Koła
na zawodach otrzymali: Damian Żak,
Robert Zięta, Mateusz Słomiński. Robert
Wrzesiński

KULTURA

KULTURA

Pamiętały o swoich
babciach i dziadkach

pogrubiało cała sylwetkę. Na głowach dziewczęta miały wspaniałe kornety, które należą do
najpiękniejszej części stroju.
Przedstawiciele Towarzystwa opowiadali
o celach swojej organizacji: jakim jest zachowanie i kultywowanie tradycji Bambrów
Poznańskich jako integralnej części tradycji poznańskiej i wielkopolskiej, dążenie do ocalenia
istniejących jeszcze zabytków bamberskich i
pamiątek rodzinnych oraz upowszechnianie
wiedzy o osadnikach bamberskich, ich historii
i działaniu na rzecz miasta, regionu, jak i całej
Polski od XVIII wieku aż do dnia dzisiejszego.
Na zakończenie goście odpowiadali na pytania
publiczności. Pytaniom nie było końca, ponieważ temat dotyczący Bambrów, ich historii
i tradycji zaciekawił wszystkich. RPG
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Zatrudnimy dwie osoby do pracy
na stanowisku sprzedawca, jedną osobę do
pomocy w kuchni, oraz dwóch kierowców
do rozwożenia zamówień.

Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

ZAMKOWA 22, KÓRNIK INFORMACJE W LOKALU
LUB TELEFONICZNIE

Szybko * tanio * fachowo

604501032, 601472332

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

Future
Fabryka Mebli sp. z o.o.
Łękno 8A, 63-020 Zaniemyśl

zatrudni na wydziale Stolarnie:

KIEROWNIKA

KREDYT!!!

Doradca kredytowy oferuje atrakcyjne
kredyty HIPOTECZNE oraz GOTÓWKOWE
z uproszczoną formą badania zdolności kredytowej
OTRZYMASZ KREDYT
NAWET, GDY MASZ GORSZĄ HISTORIĘ KREDYTOWĄ
ZGŁOŚ SIĘ PO KREDYT DO PRZEDSTAWICIELA BANKU

TEL. KOM. 608 48 50 65

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK
SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
UDZIELAMY RABATU, FACHOWE DORADZTWO

KANCELARIA
Finansowa

- wykształcenie wyższe technologia drewna
- umiejętność kierowania zespołem
- dyspozycyjność
- prawo jazdy
Oferty pisemne + CV kierować na adres firmy.

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

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 800-1800, SOBOTA 800-1400

KÓRNIK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
TEL. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

Tel. 061 825 02 28,
0605 296 347

Układanie
płytek i usługi
murarskie

Odbieramy dokumenty
w siedzibie klienta

tel. 509 518 955

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

garnitury damskie i męskie, ubranka i sukienki komunijne.

Pogotowie krawieckie.

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30
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ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

TYNK I POSADZKI
AGREGATEM,
OD 13 LAT
NA RYNKU,
SOLIDNIE,
LA-BUD

518 277 882

664-702-493

Kontakt telefoniczny

USŁUGI BUDOWLANO
WYKOŃCZENIOWE
- SZPACHLOWANIE
- MALOWANIE
- ZABUDOWA PŁYTA „GK”
- UKŁADANIE PŁYTEK
- UKŁADANIE PANELI
PODŁOGOWYCH

Marek Jasiewicz - Kórnik
Tel. 506 049 056

* Elektryk samochodowy i maszyn rolniczych-naprawy u klienta, oraz sprzedaż części nowych i używanych. Tel. 0-509 220-294
* Doradztwo nieruchomości ,,STILLER”- www.stiller.222.pl. Tel.0-61 833-93-68,0-603 501-560,0-509-578-339
* Łódkę plastikową kupię. Tel. 061 8170 249 po godz. 20-tej
* Zgubiono legitymację studencką na nazwisko Mariusz Kominek, znalazca proszony o kontakt pod nr tel. 600 386 306
* Sprzedam VW GOLF 1,8 TDi rok 1998. Tel. 692 241 023
* Sprzedam działkę budowlaną 825 m2 z mediami w Kamionkach. Tel. 603 64 27 83
* Przyjmę do pracy w gastronomii w Kórniku. Tel. 603 502 373
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofon + płyty 78 obr., skrzypce, militaria, starocie – przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Lokal 30 m², okolice Kórnika na działalność usługowo-handlową wynajmę lub oczekuję propozycji współpracy. Tel. 509-39-34-33
* Nawiążę współpracę z doświadczoną fryzjerką. Tel. 509-39-34-33
* Opieka nad chorą Panią, Panem, opieka nad dzieckiem. Tel. 0609 197 420
* Praca dodatkowa dla osób pow. 23 lat, wykształcenie średnie, mile widziani emeryci. Tel. 506 602 934
* Malowanie, szpachlowanie. Tel. 602 769 161, 609 713 811
* Wynajmę mieszkanie w bloku. Informacja. Tel. 608 350 405
* Sprzedam działkę budowlaną 1500 m². Tel. 505 89 66 08
* Lokale (59 m2, 32 m2, 96m2) na działalność gospodarczą (sklep, biuro, gabinet) w Kórniku przy ul. Poznańskiej. Tel. 061 877 51 19
* Dwa stoły wibracyjne i pięć form do pustaków i bloczków m6 całość 2,5 tys. zł. Tel 792 884 454
* Przyjmę w dzierżawę całoroczną domek rekreacyjny, chętnie blisko jeziora. Tel 601 642 949
* Pilnie zamienię mieszkanie komunalne w bloku w Dziećmierowie na podobne w Kórniku o powierzchni 70 m2. Tel. 507 424 298
* Ja, 48 lat, zaprzyjaźnię się z panią do 55 lat (stały związek). Mieszkam na wsi. Tel. 504 914 506
* Sprzedam 40 działek budowlanych pomiędzy Śremem a Kórnikiem. 60 zł za m2. Tel. 602 676 982
* Korepetycje z matematyki i statystyki. Tel. 508 087 309
* Oddam w wynajem lokal na działalność gospodarczą 32 m2 z mediami - Bnin. Tel. 061 817 17 76
* Oddam w dobre ręce 2 kotki 8-miesięczne - ładne. Tel. 8170 010
* Sprzedam garaż murowany 17 m2 w Bninie ul. Śremska (przy SKR). Cena 15 tyś. zł. Tel. 602 318 907
* Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych; sprzedaż-montaż. Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 9. Tel. 0609 152 586
* Wynajmę garaż okolice ul. Staszica, Stodolnej, os. Krasickiego. Tel. 514 254 044
* Oddam 3 szczeniaki (mieszanka jamnika z kundelkiem). Tel 664 457 204

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika
tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW
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2007

Dostępny i łatwy

Wymagania:

Kupię ziemię rolną
lub działkę
budowlaną
w gminie Kórnik
lub w gminach
ościennych.

INFORMACJE

praca w gastronomii

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm

nr 3/2008

Ilość edycji ogłoszenia
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W ostatnią sobotę karnawału, 2
lutego podopieczni Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka” bawili się na balu przebierańców w Mościenicy.
Ponownie gościli w gospodarstwie
państwa Marii i Zbigniewa Ziętów. Wszystkich przybyłych na ten III bal karnawałowy
powitała „miło, ciepło, gorąco” Małgorzata
Chmielewska, wiceprzewodnicząca „Klaudynki”. Podziękowała państwu Ziętom, a
szczególnie pani Marii, podkreślając, że
stowarzyszenie gości już u nich nieodpłatnie po raz czwarty.

Drogi Podatniku, możesz sam zdecydować na jaki cel przekażesz 1% swojego
podatku! Nie pozwól aby decyzję podej-

Zabawę prowadziła Anita Wachowiak, w
tym roku przebrana za anioła. Na początku
przeszedł korowód. Później każdy z uczestników prezentował za kogo jest przebrany.
W korowodzie kroczyli m.in. Indianka, raper,
rolnik, pirat, żołnierz, modelka, kowboj,
papuga, Cyganka, Chinka, piosenkarka,
Meksykanin, Pani Wiosna.
W trakcie imprezy wybrano królową i
króla balu. Zostali nimi: Pani Wiosna (Agata) i żołnierz (Maurycy).
Uczestnicy imprezy w przerwach korzystali ze słodkiego poczęstunku. Smaczne
pieczywo upiekły ich mamy. Natomiast
napoje sponsorowała firma T. M. Małeccy.
Dzięki kotylionom utworzono pary
taneczne. Chętni wzięli także udział w
konkursach.

mowało za Ciebie państwo! Możesz wesprzeć osoby niepełnosprawne, ich rodziny
i opiekunów. Pomożesz nam wpisując w
formularzu PIT nazwę naszej organizacji
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka” oraz nasz numer
KRS:0000131398
Więcej o nas na stronie internetowej
www.klaudynka.org.pl. Nasi podopieczni
potrzebują Twojej pomocy.

24

W zabawie uczestniczyło około 90
podopiecznych „Klaudynki”, ich rodzice i
wolontariusze. Robert Wrzesiński
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TRZY PYTANIA DO …
…
DOKTORA
TOMASZA
BOJARCZUKA,
KIEROWNIKA
ARBORETUM
KÓRNICKIEGO

- Według kalendarza mamy zimę, ale
aura za oknami przypomina raczej jesień
lub wiosnę. Czy plusowe temperatury
w styczniu są czymś zupełnie normalnym?
Przyzwyczailiśmy się do zimy ze śniegiem i mrozem, dlatego kilka lub kilkanaście
stopni powyżej zera dziwi nas o tej porze
roku. Zwykle styczeń bywał miesiącem
dość zimnym. Jednak od kilku lat obserwujemy, że staje się on coraz cieplejszy.
Tylko w pierwszej dekadzie stycznia tego
roku zanotowaliśmy temperaturę -10ºC, a
przez pozostałe dni miesiąca temperatury
plusowe, sięgające nawet +10ºC. Od 18 do
23 stycznia spadło ponad 86 litrów deszczu
na metr kwadratowy w naszym rejonie. Z
kolei w styczniu 2007 roku przez dwie dekady występowały temperatury plusowe, a
w ostatnich dniach miesiąca słupek rtęci zatrzymywał się zdecydowanie poniżej zera.
Średnia temperatura w styczniu ubiegłego
roku to +7ºC. Jeżeli dokonamy analizy temperatur w styczniu 2006 roku, to stwierdzimy, że w trzeciej dekadzie miesiąca przez

tydzień czasu termometry pokazywały od
-21 do -32ºC. Średnia temperatura tego
miesiąca to -10,2ºC.
- Jak na dość wysokie, jak na tę
porę roku temperatury reagują rośliny
i zwierzęta?
Przyroda zaczyna budzić się do życia. Zakwitł już rannik zimowy o żółtych
kwiatostanach. Z ziemi „wyszły” śnieżyce,
przebiśniegi i pojawiły się liścienie żonkili.
Kwitną także oczary, niektóre kaliny, a u
innych krzewów, pochodzących zwłaszcza
z Azji i Syberii rozwijają się pierwsze liście.
W słoneczne dni w Arboretum usłyszymy
śpiew ptaków, a na drzewach zauważymy
wiewiórki. Na trawniku przed zamkiem dostrzeżemy także działalność kreta (kopce),
który o tej porze roku powinien być jeszcze
w stanie hibernacji.
- Jakie skutki dla przyrody niesie ze
sobą ciepła zima?
Jeśli luty będzie dla nas łaskawy, to na
pewno wiosna będzie przyspieszona. Nie
spodziewajmy się jednak, że już w marcu
zakwitną magnolie i bzy. W ubiegłym roku
łagodna zima przyspieszyła kwitnienie magnolii o 2-3 tygodnie, czyli kwiaty pojawiły
się w kwietniu. Rytm przyrody zostanie
zachowany, ale z pewnym 1-2 tygodniowym
przyspieszeniem.
Za wszelkie zmiany klimatyczne odpowiada efekt cieplarniany, którego skutkiem
są atlantyckie ciepłe zimy, styczniowe wichury i burze. Rozmawiała: Barbara Morasz

W Kórniku stacja meteorologiczna działa od 1926 roku. Najwyższą temperaturę zanotowano w sierpniu 1992 roku ( +37,2ºC), a najniższą w styczniu 1987 roku (-32,6ºC).
Najwyższe opady wystąpiły w sierpniu 1985 roku, gdzie przez 3 dni spadło 120 litrów
deszczu na metr kwadratowy.

Burmistrz zaprasza mieszkańców
Gminy Kórnik do wzięcia udziału w
VI Lubońskim Dyktandzie – imprezie
propagującej poprawną polszczyznę.
Patronat nad konkursem objął Instytut
Filologii Polskiej UAM. Konkurs odbędzie się w czerwcu bieżącego roku w
Gimnazjum nr 2 w Luboniu w ramach
dni Lubonia.
Udział mogą wziąć 2 drużyny (maksymalnie 4 osoby): reprezentacja młodzieży (uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych) oraz reprezentacja dorosłych (młodzież ponadgimnazjalna,
przedstawiciele instytucja miejskich,
stowarzyszeń, grup zawodowych,
lokalnej prasy).
Wszystkie chętne osoby prosimy o
kontakt z Referatem Oświaty i Polityki
Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku do dnia 31 marca 2008r.
Burmistrz
Jerzy Lechnerowski
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POŻYCZKI

GOTÓWKOWE
I HIPOTECZNE
Jesteś w BIK-u?
Bank Ci odmówił?
Masz komornika?
My Ci pomożemy!
ZADZWOŃ
TERAZ

061/ 569 00 25
503 864 867

RECENZJE
KSIĄŻEK
Przedstawiane pozycje książkowe
dostępne są w Bibliotece Publicznej
w Kórniku
DLA DOROSŁYCH
JAVIER GONZALEZ
„PIĄTA KORONA”

OŚWIATA / KULTURA

INFORMACJE

Bal
„Klaudynki”
w Mościenicy

„P i ąta korona” to thriller z
historią miłosną
w tle, oparty na
tajemniczej historii
dwóch obrazów van Dycka, który
zniknął z rosyjskiego Ermitrażu
podczas II wojny
światowej i Goi,
skradzionego z
Muzeum Prado w Madrycie w czasie hiszpańskiej wojny domowej. Akcja rozgrywa
się w Madrycie. Młody biznesmen Jaimie
Aguirre wyrusza do Sankt Petersburga,
by odszukać miejsce pochówku hiszpańskiego żołnierza, który był miłością
życia jego ciotki. W tym samym czasie
Berta Wunderman, wicedyrektor Muzeum
Prado, kupuje do kolekcji obraz Goi, który
okazuje się falsyfikatem. Prawda o obrazie kryje się w przeszłości jej dziadków.
Tropem genialnych fałszerzy obrazów,
szykujących skok wszech czasów, Berta
i Jaimie przemierzą szmat świata, od
Madrytu po Leningrad, by odnaleźć nie
tylko rozwiązanie zagadki, ale również
samych siebie. MG

DLA DZIECI
GERDA WAGENER „WILCZEK”
Mały Wilczek
jest inny - nie poluje
na zające, zamiast
łowić ryby woli się
chlapać w wodzie,
a do tego najbardziej na świecie
lubi szczaw. Nikt
nie boi się takiego wilka, nawet
mysz.
Książkę autorstwa Gerdy Wagener po mistrzowsku
zilustrował Józef Wilkoń. Wydana przez
szwajcarskie wydawnictwo Bohempress,
doczekała się do dzisiaj kilku przekładów i czterech wznowień w samej tylko
Szwajcarii. Jest to wyjątkowa opowieść
o byciu innym, odrzuceniu, akceptacji i
miłości.. KK
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W 1999r. kupiłam działkę pod
budowę domu, w Kamionkach.
Przez środek dzisiejszego os. „Długie” biegła
stara, brzydka i szkodliwa linia wysokiego
napięcia, więc wybrałam działkę położoną
daleko od linii (ok. 600 m.), przy pięknym
lesie.
Od 2005r., tzn. od momentu, kiedy rozpoczęto próby przeniesienia linii pod mój
dom, rozpoczęłam walkę. Zastraszana i
ośmieszana, tracę czas, zdrowie i pieniądze,
a przecież nie popełniłam żadnego błędu!
Brałam udział w audycjach radiowych i
telewizyjnych, w prasie zamieszczano artykuły, w których błagałam o pomoc. Pukałam
do wielu drzwi: radnych, posłów, dyrektorów,
prezesów, wojewodów, burmistrza, starosty,
itd. itd.
Napisałam dziesiątki pism, zbierałam
podpisy. Wszyscy niezaangażowani w konflikt twierdzili zgodnie: „ma Pani rację, nie
popełniła Pani żadnego błędu, a przyroda, o
którą Pani walczy ma ogromną wartość.”
I cóż z tego wynika na dzień dzisiejszy?
Chce się mnie otoczyć, przynajmniej z
dwóch stron, a być może z trzech, słupami

dużo większymi niż te, do których obecnie
mam daleko i są one z tej strony, którą
budując się, zaakceptowałam. Inny wariant
również zakłada, że nie będę mogła nawet
wejść do lasu. Planuje się zniszczyć jedną
z „Pereł Turystyki Wielkopolski”, własność
mieszkańców Kórnika i okolic, dobro ogólnonarodowe i własność przyszłych pokoleń.
Oto wybrane fragmenty z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:
„Południowo – zachodni odcinek linii
w wariancie leśnym przechodzi w bezpośrednim sąsiedztwie Rogalińskiego Parku
Krajobrazowego. Las Babki, a zwłaszcza
jego centralna zwydmiona część, jest
naturalną otuliną tego Parku. Są to tereny
o dużych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, naukowo – dydaktycznych i
kulturowych.”
„Występujące w granicach terenu kompleksy leśne, ze względu na różne ich funkcje są niemal w całości lasami ochronnymi.
Taki jest też Las Babki.”
„Niemal całą powierzchnię wg mapy
systemu ECONET zajmują: korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym

Masz psa, masz obowiązki
Wielu z nas posiada czworonożnych
pupili, ale wielu także zapomina lub też
nie jest świadoma, jakie obowiązki ma
właściciel psa. Postanowiliśmy przypomnieć o najważniejszych z nich.
W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 2008 roku
ustawodawca zniósł podatek od posiadania
psów, zastępując go opłatą od posiadania
psów, którą może wprowadzić rada gminy.
Rada Miejska w Kórniku wprowadziła taką
opłatę uchwałą z dnia 29 października 2007
roku. Zgodnie z nią opłata od posiadania
psa wynosi 18 złotych i powinna zostać
uiszczona do 15 marca danego roku
podatkowego, czyli obecnie do 15 marca
2008 roku.
Z opłaty tej zwolnione są:
• osoby zaliczone do znacznego stopnia
niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- z tytułu posiadania jednego psa,
• osoby w wieku powyżej 65 lat, prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe
- z tytułu posiadania jednego psa,
• podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie
więcej niż dwóch psów.
Inne obowiązki właścicieli psów określa
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kórnik” przyjęty przez
kórnicką Radę Miejską 31 maja 2006 roku.
Szósty rozdział tego regulaminu szczegółowo opisuje poszczególne obowiązki
posiadacza czworonoga.
Właściciel psa jest zobowiązany:
• zgłosić psa powyżej trzeciego miesiąca życia do rejestracji w Referacie Ochrony
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Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Kórniku, pokój 201,
• uzyskać zezwolenie burmistrza na
utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną (Rozp. MSWiA Dz.U. nr 77/2003
poz. 687),
• zaopatrzyć psa w obrożę oraz znaczek
rejestracyjny umożliwiający ustalenie nazwiska właściciela i jego miejsce zamieszkania, znaczki rejestracyjne wydaje Referat
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
• poddać psa w wieku ponad trzech
miesięcy obowiązkowemu szczepieniu
przeciwko wściekliźnie,
• zawiadomić lekarza weterynarii o pojawieniu się u psa objawów wzbudzających
podejrzenie o zachorowaniu na choroby
zakaźne,
• odosobnić psa podejrzanego o zachorowanie na chorobę zakaźną od innych
zwierząt i uniemożliwić dostęp do niego
innym osobom,
• zapewnić psu właściwe warunki bytowania (buda, miska z wodą itp.),
• powiadomić Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa o śmierci psa w celu
usunięcia jego zwłok,
• usuwać nieczystości pozostawione
przez psa na klatkach schodowych lub w
innych pomieszczeniach budynku służącego do wspólnego użytku, w miejscach ogólnie dostępnych, a zwłaszcza na ulicach,
chodnikach, placach zabaw, zieleńcach,
trawnikach,
• nie dopuszczać do zakłócania spokoju
i ciszy przez czworonogi,
• na terenie miasta i gminy Kórnik należy prowadzić psa na smyczy, zwolnienie
ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem
dozwolone jest wyłącznie w miejscach

oraz obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym.”
„Wariant leśny biegnie przez las przecinając najcenniejszą jego część w obrębie
wydm parabolicznych leżących na wschód
od Nadleśnictwa Babki. Rozwiane utwory
eoliczne zalegają także na północnej granicy
lasu, to najlepiej świadczy o ewentualnym
losie wydm po usunięciu drzewostanu.”
Gdyby trasa miała być zmieniona, musiałaby biec przez najcenniejsze obszary
lasów ochronnych.
Podejmowałam decyzję, o zakupie działki i budowie domu, przy uwzględnieniu prawa, które wtedy obowiązywało, które gwarantowało, że linia WN będzie przebiegać
daleko ode mnie i nie w lesie!!! Teraz mam
być „obdarowana” unicestwioną przyrodą i
elektrownią, zamiast przepięknych lasów ze
ścieżkami rowerowymi, chronionymi ptakami i zwierzętami i 120 letnimi dębami. Jest
to ewidentne naruszenie konstytucyjnych
praw: zaufania do prawa i sprawiedliwości
społecznej.
Nie chcę być kozłem ofiarnym zaistniałego konfliktu. I chociaż nie mam już sił,
będę walczyć do końca. To bardzo nierówna
walka, może ktoś chciałby mi pomóc?
Ewa Krzak
rzadko uczęszczanych przez ludzi i tylko
w przypadku, gdy osoba, która opiekuje
się zwierzęciem ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego
zachowaniem,
• psy niebezpieczne i agresywne należy
prowadzić w miejscach ogólnie dostępnych
dla ludzi w kagańcu i na smyczy,
• zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy i bez kagańca na terenie nieruchomości może mieć miejsce w
sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie
przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką
ze stosownym ostrzeżeniem.
Zabrania się:
• puszczania psa luzem w lesie,
• dopuszczania do niszczenia roślinności, trawników przez psa,
• przewożenia psa bez kagańca środkami komunikacji miejskiej,
• pozostawiania psa rasy uznawanej za
agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu w miejscu publicznym bez
dozoru osoby dorosłej,
• wprowadzania psów do sklepów, lokali
gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak
lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych, korzystających
z pomocy psów - przewodników,
• wprowadzania psów na tereny placów
gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż,
kąpielisk.
Właściciele psów, którzy nie będą
przestrzegać tych zasad powinni liczyć się
z pociągnięciem do odpowiedzialności karno-administracyjnej zgodnie z Kodeksem
Wykroczeń. Zebrała: Barbara Morasz
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Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
Ukarali za nieprawidłowe parkowanie
Od 25 stycznia do 3 lutego strażnicy miejscy ukarali mandatami za parkowanie w
miejscach zabronionych w Kórniku 4 kierowców.
Interweniowali w sprawie śmieci
30 stycznia strażnicy miejscy interweniowali
na ulicy Staszica w Kórniku w związku z
informacją o wyrzucaniu śmieci przez osoby
nieuprawnione do kontenerów na osiedlu.

Kronika
kryminalna
Zarysował lakier
20 stycznia mieszkaniec Poznania zgłosił,
że nieznany sprawca zarysował powłokę
lakierniczą fiata na terenie Pracowniczych
Ogródków Działkowych w Jaryszkach. Straty
oszacowano na 700 złotych.
Zderzył się z citroenem
21 stycznia w Gądkach, kierowca mercedesa
w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru cofania zderzył się z citroenem.
Zgłosił pobicie
22 stycznia mieszkaniec Szczytnik powiadomił Komisariat Policji w Kórniku o tym,
że został pobity przez dwóch znanych mu
mężczyzn.
Nieprawidłowo wymijał pojazd
24 stycznia w miejscowości Żerniki, kierujący
manem, w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru wymijania zderzył się z
citroenem.
Uszkodził koło
25 stycznia w Koninku, kierowca volkswagena wjechał w dziurę w jezdni i uszkodził
przednie prawe koło.
Jechał zbyt szybko
2 lutego w Kórniku na drodze krajowej nr
11, kierujący toyotą jechał ze zbyt dużą
prędkością i doprowadził do zderzenia z
volkswagenem.

Sprawę wyjaśniono na miejscu.
Przewieźli do schroniska
29 stycznia patrol SM zaopiekował się dwoma
bezpańskimi psami. Czworonogi przewieziono do schroniska.
Kontrolowali prędkość
31 stycznia patrol mieszany, czyli policjant i
strażnik przeprowadzili na terenie gminy kontrolę prędkości. Mandatami ukarano 5 kierow-

ców pojazdów za przekroczenie prędkości na
obszarze zabudowanym. Rekordzista jechał
z prędkością 106 km/h mimo, że ograniczenie
wynosiło 40 km/h.
Interweniowali w Dziećmierowie
31 stycznia strażnicy interweniowali w
Dziećmierowie w związku ze zgłoszeniem
dotyczącym spożywania alkoholu w miejscu
zabronionym. Na miejscu nie potwierdzono
jednak tego faktu. Opr. BM
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moja droga przez piekło

Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy wyjeżdżali do kolejnych zdarzeń:
• 21 stycznia zabezpieczali miejsce
wypadku na trasie Kórnik – Koszuty,
wypompowywali wodę w Skrzynkach
na ulicy Kwiatowej i w Gądkach na ulicy
Akacjowej,
• 22 stycznia wypompowywali wodę w
Bninie na ulicy Zwierzynieckiej, w Skrzynkach, Kamionkach, Szczytnikach i Kromolicach, usuwali także przewrócone drzewo
na drodze Kórnik - Czmoń,
• 23 stycznia zostali wezwani do wypompowania wody w Bninie na ulicy Bła-

żejewskiej,
• 24 stycznia także wypompowywali
wodę na ulicy Szerokiej w Robakowie,
• 26 stycznia usuwali drzewo w Mościenicy oraz Kórniku (Prowent),
• 27 stycznia gasili pożar przy byłej
stacji LPG,
• 28 stycznia zabezpieczali miejsce
lądowania śmigłowca w Robakowie (rzeźnia), usuwali drzewo z drogi na obwodnicy
Kórnika,
• 2 lutego usuwali plamę oleju na obwodnicy Kórnika w kierunku Śremu.
Opr. Robert Wrzesiński

Nie wyrządziła większych
szkód
Wichura, która w nocy z 26 na 27
stycznia przeszła przez obszar Polski nie
wyrządziła większych szkód na terenie
kórnickiej gminy.
Porywisty wiatr tym razem oszczędził
naszą gminę – tak najogólniej można
stwierdzić, porównując skutki tegorocznej
wichury z tą, która miała miejsce w ubiegłym roku.
Strażacy interweniowali tylko kilka razy.
Usuwali powalone drzewa i zwisające

konary na kórnickim Prowencie oraz w Mościenicy. Dość silny wiatr przewrócił maszt
znajdujący się na budynku przychodni,
który służył przekazywaniu sygnałów miejskiego monitoringu i połamał 10 okazałych
drzew w Arboretum. W wielu miejscowości
w gminie Kórnik następowały przerwy w
dostawach prądu.
W całej Wielkopolsce strażacy interweniowali ponad 300 razy.
BM

Wymusił pierwszeństwo
2 lutego w Kórniku, kierowca mana w wyniku
wymuszenia pierwszeństwa przejazdu zderzył się z mercedesem.
Kradzieże
• 24 stycznia zgłoszono kradzież z terenu
firmy w Kórniku telefonu komórkowego o
wartości 1500 złotych,
• 25 stycznia mieszkaniec Biernatek powiadomił kórnicki komisariat o kradzieży maszyny
rolniczej o wartości 1000 złotych,
• 29 stycznia mieszkanka Dąbrowy zgłosiła
kradzież w Czołowie siatki ogrodzeniowej o
wartości strat 2000 złotych.
Opr. BM
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Starostwo Powiatowe w Poznaniu zorganizowało w dniach od 29 stycznia do 2
lutego 20008 dla mieszkańców z powiatu
bezpłatne warsztaty taneczne p.n.„ Karnawał z sambą”.
Z tej okazji skorzystały także mieszkanki gminy Kórnik a wśród nich m.in. Ewa
Stachowiak, Ewelina Walkowiak, Paulina
Lubińska, Alicja Maliszewska a także nauczycielka wf z kórnickiego liceum p. Iwona
Rauk. Zajęcia, które odbywały się w Starostwie prowadził prawdziwy brazylijczyk,
mistrz samby Euclides Alves de Souza o
pseudonimie artystycznym Kidd Souza.
Brazylijczyk szkoli tancerzy na brazylijskie

karnawałowe parady uliczne.
Samba oglądana na turniejach tanecznych jest inna niż ta podziwiana w czasie
karnawału w Rio. Inne są kroki a przede
wszystkim w tańcu wyrażana jest radość i
emocje taneczne. Uczestniczki warsztatów
z dnia na dzień coraz lepiej opanowywały
kroki i swobodę ruchów, bawiąc się w rytm
muzyki samby brazylijskiej. W ostatnim dniu
zajęć każda z nich miała okazję zatańczyć
sambę razem z mistrzem. Na zakończenie
otrzymały pamiątkowy dyplom z podpisem
nauczyciela. Wszystkie stwierdziły, że
miło było spędzić tydzień zimowych ferii
w tanecznym rytmie i miłej, towarzyskiej
atmosferze.
ARA

Sekcja szachowa “Wieża Kórnicka” informuje:

Zimowe Mistrzostwa Gminy Kórnik w szachach 19.012008-wyniki:
Mc Zawodnik
Ro
PZSz Klub
Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1 Duszczak, Dariusz 2001 WIEŻA KÓRNICKA
6 14.5 21.5 21.0 6
2 Kuźma, Mateusz 1723 WIEŻA KÓRNICKA
4.5 14.0 23.0 15.5
4
3 Płończak, Mateusz 1974 WIEŻA KÓRNICKA
4.5 13.5 21.0 17.5
4
W turnieju wszyscy zawodnicy otrzymali drobne upominki.
Turniej indywidualny dla uczestników mistrzostw drużynowych 24.01.2008
Mc Zawodnik
Ro
PZSz Klub
Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1 Pietrowski, Stanisław 1600 KÓRNIK 1
6 13.0 19.5 21.0 6
2 Ptak, Wiktor
1600 KÓRNIK 1
4.5 13.0 21.0 15.0 4
3 Starosta, Krzysztof 1200 KÓRNIK 1
3.5 14.0 20.0 14.5 3

DO BOJU W SIATKOWCE
RUSZYLI UCZNIOWIE
Jako pierwsi o miano najlepszego
zespołu w gminie walczyli gimnazjaliści.
Podobnie jak latem w piłce plażowej wśród
dziewcząt zwyciężyło Gimnazjum w Kórniku, które wygrało mecz z Robakowem 3:0
(25:14,25:11,25:18). Natomiast w grupie
chłopców Gimnazjum w Robakowie pokonało Kórnik 3:1 (25:17, 19:25, 25:8, 25:3)
Zwycięskie zespoły zaraz po wakacjach zimowych będą grać w zawodach
powiatowych.
Dziewczęta z Kórnika pod kierunkiem
p.Huberta Nowickiego grały w składzie:
Marta Lehmann, Anna Łuczyszyn, Angelika Michalak, Izabela Antoniewicz, Anna
Zwierzyńska, Weronika Szmańda, Kinga
Wrzesińska, Agnieszka Waszak.
W zespole p. Pawła Pawlaczyka z
Robakowa grali: Michał Chmielewski, Mateusz Grzelczak, Sebastian Gruchociak,
Adam Tymowicz, Jakub Bortlisz, Mateusz
Jankowski, Sebastian Kapusta, Michał
Okniński, Przemysław Michałek, Mateusz
Nanowski, Michał Basalak. Zawody odbyły
się w życzliwie udostępnionej sali Szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie, która
spełnia na tym etapie rozgrywek warunki
wymiarowe. Wicemistrzowie powiatu
chłopcy z Liceum Ogólnokształcącego w
Kórniku nie zdołali awansować do finałów
mistrzostw Rejonu Poznań- Wschód. W
półfinałach rozgrywek rejonowych, które
odbyły się w Jarocinie przegrali mecze ze
szkołami z Jarocina 2:0 i z Gniezna 2:1.
ARA
Otwarte Mistrzostwa Gminy Kórnik
dla drużyn czterosobowych 24.01.2008wyniki:
1m Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku
(pierwsza drużyna w składzie:Pietrowski
Stanisław, Ptak Wiktor, Sobczak Jędrzej,
Zięta Zuzanna)
2m Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku (druga drużyna w składzie: Toś Filip,
Brylewski Łukasz, Starosta Krzysztof,
Brylewska Agnieszka)
3m Szkoła Podstawowa w Radzewie
(drużyna w składzie: Sznura Maciej,
Kalisz Konstanty, Radziejewski Paweł,
Staniszewska Ewelina)
Zawodnicy wszystkich drużyn otrzy-

Młodzież Kotwicy trenowała z Engelem
Szczególnym podsumowaniem kończącej się jesienno-zimowej rundy rozgrywkowej, był dla młodych chłopców trenujących
w Szkółce Piłkarskiej Kotwicy Kórnik
trening, przeprowadzony przez byłego selekcjonera Polskiej Reprezentacji – Jerzego
Engela oraz asystenta Leo Beenhakkera,
reprezentacyjnego szkoleniowca bramkarzy – Andrzeja Dawidziuka. Swoje umiejętności
chłopcy mogli zaprezentować
podczas seminarium promującego ogólnopolską akcję
„Piłkarska Polska Rusza”. Nasi
piłkarze zebrali pochwały nie
tylko ze strony trenerów, ale
także licznie zgromadzonych
dziennikarzy sportowych i działaczy PZPN.

na treningach i chęć przyswajania piłkarskich tajników) to młodzi piłkarze Kotwicy
mogą pochwalić się już licznymi sukcesami,
jak chociażby zwycięskimi pojedynkami
z tak „uznanymi piłkarskimi firmami” jak
Groclin Dyskobolia Grodzisk czy Warta
Poznań.

szansę trenować i rozgrywać mecze na
znakomicie przygotowanych boiskach
.W przerwie zimowej szkółka korzysta
z gościnności obu gminnych gimnazjów
i uprzejmości ich dyrekcji Pani Bożeny
Czerniak., Marzeny Dominiak i Krzysztofa
Gottschlicka. Nieoceniona jest również
przychylność pozostałych gminnych szkół
i ich nauczycieli.
Młodzi adepci Szkółki Piłkarskiej Kotwicy Kórnik mogą także
liczyć na mieszkańców naszej
gminy. Dwa lata temu dzięki
włodarzom ośrodka szkoleniowego w Błażejewku , a podczas
tegorocznych wakacji na zaproszenie sołtysa i społeczności
Czmońca, chłopcy mogli szlifować formę na pełnych atrakcji
obozach sportowych.
Mamy nadzieję, że młodym
piłkarzom nie zabraknie motywacji do ciężkiej pracy na treningach i że już za kilka lat najlepsi z nich na stałe trenować
będą pod okiem selekcjonerów
reprezentacji narodowej.

Zaproszenie młodych piłkarzy Kotwicy na ten pokazowy
trening to także docenienie
działań klubu, który od kilku lat
konsekwentnie stawia na szkolenie młodzieży. Powołanie 2,5
roku temu Szkółki Piłkarskiej,
w której trenują dzieci urodzone w latach
1996-2001, sprawiło, że kórnicki klub
jako jeden z niewielu w regionie posiada
cztery drużyny młodzieżowe występujące
w rozgrywkach ligowych. I choć ideą która
przyświeca trenerom kórnickiej szkółki jest,
iż w tak młodym wieku nie wynik sportowy
jest najważniejszy ( na tym etapie szkolenia
liczą się nie tylko wrodzone umiejętności i
predyspozycje, ale także zaangażowanie

Dzieci trenują w szkółce bezpłatnie
pod okiem czteroosobowej grupy trenerów
- regularnie uczestniczy w zajęciach ok. 60
chłopców z całej kórnickiej gminy. Jest to
możliwe dzięki zaangażowaniu i wsparciu
Urzędu Miasta, Burmistrza oraz licznych
lokalnych instytucji i firm. Od wiosny do
jesieni, dzięki przychylności kierownika
OSiR – Jana Wójkiewicza i pomocy Pana
Piotra Wyrzykowskiego chłopcy mają

Chłopców urodzonych w latach 19962001, zainteresowanych piłką nożną oraz
zdecydowanych regularnie rozwijać swoje
piłkarskie umiejętności , Szkółka Piłkarska
Kotwicy Kórnik zaprasza na treningi w
poniedziałek w Gimnazjum w Robakowie
(godzina. 17.00) oraz w środę w Gimnazjum
w Kórniku (zielony balon godzina 17.00).
Na treningi prosimy zabrać strój sportowy i
obuwie z płaską podeszwą. ZG

Mistrzostwa sekcji
szachowej
w szachach godzinnych

XVII MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL SZACHOWY
W MARZENINIE

Karolina Piechowiak V miejsce 5 z 9 pkt
wśród dziewcząt w grupie 92-94.
Zuzanna uzyskała również IV kategorię
szachową. Osiągniętego wyniku gratuluję i
dziękuję rodzicom za pomoc w organizacji
dojazdów.
W turnieju udział wzięło 82 zawodników
reprezentujących 13 zespołów.
I miejsce - Sokół Grodno (BLR)
27 pkt,
II miejsce - Okręg Wileński I (LIT) 23,5 pkt
III miejsce - MUKS Wieża Kórnicka 23 pkt
IV miejsce – Płomyk Nekla
21,5 pkt
V miejsce – Goniec Kostrzyn
21 pkt

Termin i miejsce: 09.02.2008 rundy I, II,
III od godziny 16:00; 10.02.2008 rundy IV, V
od godziny 18:00; 11.02.08 rundy VI i VII od
godziny 18:00 w świetlicy OSiR Kórnik tel
(061) 8170183. System rozgrywek: turniej
indywidualny w jednej grupie systemem
szwajcarskim 7 rund z czasem 1godzina
dla zawodnika. Można zdobyć kategorie
szachowe do drugiej włącznie.
Wszystkie zawody odbyły się w świetlicy
OSiR Kórnik. Sędzia zawodów – Ryszard
Bartkowiak.
Zdjęcie: Drużyny szkolne z opiekunami:
Pani Małgorzata Achtabowska Pan Marek
Serwatkiewicz.

SPORT

SPORT

WAKACJE Z SAMBĄ

Szachiści MUKS „Wieży Kórnickiej”
zdobyli drużynowo III miejsce.
Indywidualnie: Stanisław Pietrowski II
miejsce 7 z 9 pkt, Wiktor Ptak V miejsce
6 z 9 pkt
w grupie 95-97; Zuzanna Zięta III miejsce 5 z 9 pkt wśród dziewcząt w grupie
95-97;

mali medale złote srebrne i brazowe
ufundowane przez MUKS Wieża Kórnicka
ze środków Gminy Kórnik. Puchar przechodni dla najlepszej drużyny za zdobycie
pierwszego miejsca w Mistrzostwach
Gminy Kórnik ufundował Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady
Powiatu Poznańskiego -Marek Serwatkiewicz . Dla szkół zostały przygotowane
dyplomy.

28

nr 3/2008

nr 3/2008

29

INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:

30

999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
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
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
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
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

ZAPRASZAMY
wszystkich sympatyków kolarstwa na
Puchar Wielkopolski w Kolarstwie Przełajowym
we wszystkich kategoriach wiekowych,
które odbędą się 17 lutego 2008r.
na stadionie OSiR w Kórniku o godz. 11.00
Program zawodów :

11.00 wyścig w kategorii żak (11 -12 lat)
11.15 wyścig kategorii młodzik (13 -14 lat)
11.45 wyścig dziewcząt (13 -16 lat)
12.15 wyścig kategorii junior młodszy (15 -16 lat)
13.00 wyścig kategorii junior i elita(17 lat i starsi)
14.00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Organizatorzy:
Urząd Miejski w Kórniku
UKS Jedynka Kórnik
Wielkopolski Związek Kolarski
OSiR Kórnik
Sponsorzy:
Urząd Miejski w Kórniku
Wielkopolski Związek Kolarski
B.C.M. „Nowatex –Puszczykowo”,
„Auto Handel” R. Kolasa
Firma ” Polaris ”
„SHIMANO”- R&P Pawlak,

ROB OTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski
Bnin,
ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

Następny numer Kórniczanina ukaże się
22-go lutego 2008 r.
Materiały prosimy dostarczać do 15-go lutego 2008 r.
nr 3/2008

