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RAZEM W SPRAWIE LINII
Współpraca Kórnika i Mosiny w trudnym
temacie

DŁUGO OCZEKIWANA
PUBLIKACJA
Rozmowa z redaktorem książki „Z dziejów
Kórnika i Bnina”

Fot. ŁG

ROZKŁAD LINII 580

Nowa firma w Robakowie

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

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

W dniu 19 lutego Wiceburmistrz Hieronim Urbanek spotkał się z przedstawicielami firmy Pinnacle Real Estate Innovation:
Craigiem Maguire i Damianem Grzywaczem oraz panią Kamilą Zębik dyrektorem
zarządzającym firmy Liebrecht & Wood.
Firma Pinnacle Real Estate Innovation jest
firmą developerską zajmującą się budową
centrów logistycznych. Firma ta zakupiła
teren w Robakowie od firmy KJS Invest,
na którym zamierza wybudować nowe hale
magazynowe. Jak oświadczyła pani dyr.
Zębik, a co potwierdził dyr. generalny Craig
Maguire, wszelkie zobowiązania firmy KJS
Invest dotyczące m.in. budowy drogi – ul.
Szkolnej – w Robakowie zobowiązał się
realizować nowy właściciel terenu.
Komisja bezpieczeństwa
Komisja Bezpieczeństwa spotkała się
po raz pierwszy w dniu 20 lutego Komisji
przewodniczy Wiceburmistrz Hieronim
Urbanek. Podczas spotkania omówiono
szeroko rozumiane kwestie bezpieczeństwa w gminie Kórnik. Komisja ustaliła, iż
będzie spotykać się raz w miesiącu.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
W dniu 21 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbył się Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski. Podczas Zjazdu
Członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili
projekt budżetu na 2008 rok, który wynosi
586 tys. zł oraz plany pracy wszystkich
komisji na rok bieżący. Ważnym punktem
programu było wystąpienie Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, który przedstawił
wszystkim zebranym działalność Komitetu
Monitorującego Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny.

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

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

Hotel Restauracja"\DAGLEZJA"
w Kórniku

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

Zaprasza do składania zamówień
na potrawy Wielkanocne.

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

Szczegółowe informacje
pod numerem telefonu

532/ MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano ......................................................od 8,50 zł

(61) 8972700

w godzinach 10.00-15.00

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

konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów
wiejskich”. Nagrody laureatom konkursu wręczyła Pani Krystyna Poślednia, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Celem

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

no możliwości techniczne uruchomienia
obiektu oraz rozwiązania kwestii dojazdu do
budynku. Następne spotkanie w tej sprawie,
mające na celu doprecyzowanie wstępnych
ustaleń, zaplanowano na dzień 14 marca br.
Firma TESCO została poproszona m.in. o
rozważenie możliwości współfinansowania
budowy ul. Krasickiego.

Spotkanie wiejskie w Radzewie
Sprawy bieżące były tematem kolejnego
zebrania wiejskiego, które odbyło się w
Radzewie w dniu 21 lutego. W zebraniu
uczestniczyli i na pytania zebranych odpowiadali: Burmistrz Jerzy Lechnerowski,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Antoni Kalisz, Radni Julia Bartkowiak i Jerzy Rozmiarek oraz przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jan
Nowak. Poruszono między innymi kwestie
chodników i oświetlenia oraz stanu dróg i
planów ich równania. Dyskutowano także
na temat placu po rozebranym w ostatnim
czasie budynku. Nieruchomość nie będzie
sprzedana.
Laury dla Bobrowego Szlaku
W dniu 22 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji
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Gratulacje dla twórców Bobrowego Szlaku

konkursu, którego organizatorem jest Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, jest propagowanie wiedzy proekologicznej
i prokulturowej oraz zachęcenie środowisk
lokalnych do podejmowania wspólnych działań
dla ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego naszego regionu. W konkursie udział
wzięły między innymi jednostki samorządu
terytorialnego, szkoły, ośrodki wychowawcze, Domy i Centra Kultury, a nawet parafie.
W sumie napłynęło 81 projektów. Nagrodę
rzeczową za projekt pt.: „Ścieżka edukacyjnoprzyrodnicza „Bobrowy Szlak” w granicach
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego” odebrał
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek oraz sołtys
Czmońca Zbigniew Tomaszewski.
Mosina i Kórnik jednym głosem
W dniu 22 lutego w Urzędzie Miejskim
w Kórniku odbyło się spotkanie w sprawie
dalszych wspólnych działań dotyczących
przebiegu linii elektroenergetycznej na
granicy gmin Kórnik i Mosina. Gminę Kórnik
reprezentowali: Burmistrz Jerzy Lechnerowski, Kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego Sławomir Lepczyński
i Radny Michał Stecki, gminę Mosina:
Burmistrz Zofia Springer oraz kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego i
Budownictwa pani Michalina Szeliga.
TESCO w Kórniku
25 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Kórniku odbyło się spotkanie Wiceburmistrza
Hieronima Urbanka oraz Radnych: Adama
Lewandowskiego i Andrzeja Regulskiego
z przedstawicielami firmy TESCO Polska:
dyrektorem regionalnym ekspansji Rafałem
Gałęskim oraz kierownikiem ds. eksploatacji Markiem Kotem. Ponieważ firma
TESCO zamierza nabyć obiekt handlowy
usytuowany na os. Krasickiego omawia-

Spotkanie w sprawie autobusów do centrum Poznania
W dniu 26 lutego br. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski spotkał się z Prezydentem
Ryszardem Grobelnym w sprawie przywrócenia docelowego przystanku autobusowego na Rondzie Kaponiera w Poznaniu.
Urząd Miejski w Kórniku już wystąpił do Prezydenta Poznania z pismem w tej sprawie.
Prezydent stwierdził, że rozważy ponownie
ten problem. Podjęta ma być szersza dyskusja w gronie ekspertów, specjalistów do
spraw komunikacji miejskiej. Ważnym okazał się argument, że również mieszkańcy
Poznania korzystają z dojazdów z centrum
Poznania do Kórnika. Wsparcie stanowiska prezentowanego przez Gminę Kórnik
obiecali także przedstawiciele Poznańskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej. Obecne
rozwiązania znacznie utrudniają ruch turystyczny do Kórnika.
Spotkanie w Kamionkach
W dniu 26 lutego w Kamionkach odbyło
się zebranie wiejskie, w którym uczestniczył
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek. Wśród
najważniejszych poruszanych spraw
znalazły się kwestie związane ze strefą
ograniczonego użytkowania, budową sieci
kanalizacyjnej oraz przebiegiem linii elektroenergetycznej.
Zmiany przy ul. Parkowej
W piątek 29 lutego w Urzędzie Miejskim
w Kórniku omówiono kwestię ewentualnej
wycinki wiekowych drzew rosnących wzdłuż
ul. Parkowej. Z urzędnikami rozmawiali między innymi Henryk Grześkowiak, Lechosław
Rachwał oraz radny Seweryn Waligóra.
(dokończenie na str. 4)
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Drzewa są kruche i zarówno stan korzeni jak i koron nie rokują poprawy ich stanu
w przyszłości. Ich obecny stan stanowi
zagrożenie dla życia i mienia.
Ważnym owocem spotkania był pomysł przebudowy odcinka ul. Parkowej
od ul. Modrzewiowej do al. Flensa. Po
wycince nowe drzewa maja być sadzone
w większej odległości od drogi asfaltowej.
Chodnik natomiast mógłby być poszerzony
kosztem terenów należących do Zakładu
Doświadczalnego PAN (2-3 metry bieżące).
Kwestia ewentualnej przebudowy będzie
przedmiotem kolejnych rozmów.
Opr. Anna Liebert i ŁG

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kórnik podaje
do publicznej wiadomości, że ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości:
położonej w Kórniku przy ul. Zamkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki 958/8 i 995/2 o łącznej pow.
3715 m2, nieruchomość przeznaczona
jest na cele usług turystycznych, zagospodarowanej jako parking.
Czas trwania dzierżawy – od 1
kwietnia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
cena wywoławcza wysokości czynszu wynosi – 40.000,00 zł (netto)
Podatek VAT w wysokości 22%
zostanie doliczony do ceny uzyskanej
w przetargu.
Oferta powinna zawierać:
- datę sporządzenia oferty,
- dane o oferencie (imię i nazwisko lub
nazwę firmy, dokładny adres, telefon)
- proponowaną wysokość czynszu (netto),
- oświadczenie, że oferent zapoznał
się z warunkami i projektem dzierżawy
i że akceptuje je bez zastrzeżeń.

Podczas ostatnich wichur kolejny konar odłamał się od jednego
z drzew przy ul. Parkowej

Spotkanie wiejskie w Dziećmierowie

Mieszkańcy Dziećmierowa obecni na
spotkaniu w Klubie Rolnika 28 lutego br.
mogli zadać nurtujące ich pytania burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu, radnym Julii Bartkowiak i Pawłowi Kuźmie oraz
kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa UM Kórnik Antoniemu Kaliszowi.
Pierwszą część spotkania poświęcono jednak przyjęciu sprawozdania rady Sołeckiej
z całorocznej działalności.
Poruszono problemy dróg, które zdaniem większości były dotychczas źle
równane, a obecnie są w wielu miejscach
w fatalnym stanie. Zaapelowano o szybkie wykonanie chodnika wzdłuż drogi
wojewódzkiej, której poboczem dzieci dochodzą do szkoły. Wiele głosów dotyczyło
złego stanu urządzeń melioracyjnych,
który powoduje podtopienia piwnic i niżej

położonych terenów. Mieszkańcy posesji,
które nie zostały z różnych przyczyn skanalizowane pytali jakie są możliwości przeprowadzenia inwestycji kanalizacyjnych
przy okazji prac nad drogami serwisowymi
dla trasy S-11. Niestety burmistrz stwierdził, że z powodu braku dokumentacji
wykonanie obu budów równolegle nie jest
możliwe. Kierownik Antoni Kalisz poinformował o niewielkiej ilości gospodarstw,
które podłączyły się dotychczas do kanalizacji. Jeden z mieszkańców zaapelował
do władz gminy o godne uczczenie 90
rocznicy Powstania Wielkopolskiego w
tym ufundowanie pomnika (np. na placu
Powstańców Wielkopolskich w Kórniku).
Jak podkreślił – aż 12 mieszkańców
Dziećmierowa wzięło udział w tym zrywie
niepodległościowym. ŁG

Oferty należy składać w terminie do dnia
28 marca 2008r. do godz. 10.00 w Urzędzie
Miejskim w Kórniku Pl. Niepodległości 1
(w sekretariacie) w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ PRZED
28.03.2008r godz. 10.15 (PARKING)”
Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone poza obowiązującym
trybem bądź po terminie składania
ofert, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2008. o godz. 10.15 w salce konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

Kórnik i Mosina – jednym głosem w sprawie linii
5 marca w Sali posiedzeń Rady Miejskiej
w Kórniku odbyła się wspólna konferencja
prasowa pani Burmistrz Gminy Mosina
Ewy Springer i Burmistrza Gminy Kórnik
Jerzego Lechnerowskiego dotycząca przebiegu czterotorowej, dwunapięciowej linii
elektroenergetycznej wysokiego napięcia.
Głównym celem spotkania
z dziennikarzami było wyraźne podkreślenie bliskiej
współpracy sąsiadujących
samorządów w spornej
sprawie i solidarne poparcie najodpowiedniejszych
zdaniem władz Kórnika i
Mosiny rozwiązań problemu przebiegu linii.
W przygotowanym na
tę okoliczność oświadczeniu czytamy między
innymi:
„Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom inwestora
oraz władz województwa
co do jak najszybszego
dokończenia przedmiotowej inwestycji
władze gmin porozumiały się w sprawie
optymalnego przebiegu linii wysokiego
napięcia na ich terenie.
Głównym kryterium stała się minimalizacja negatywnego oddziaływania
linii na mieszkańców oraz tereny do niej
przylegające.

Uzgodniony przebieg:
Na podstawie podjętych decyzji rozpatrywany jest nowy przebieg linii wg tzw.
wariantu „c”, zmodyfikowanego zgodnie z
załączoną mapą. Ten nowy przebieg polega na wyznaczeniu go po „starej trasie” w
Skrzynkach i Borówcu, a po nowej trasie

Z URZĘDU

Z URZĘDU

(dokonczenie ze str. 3)
Jednym z powodów zorganizowania
spotkania był list grupy mieszkańców
Gminy Kórnik, podważający w treści podstawy decyzji o wycince i rzetelność opinii
eksperta. Argumentem przeciw wycince
drzew jest także zdaniem autorów listu
fakt, że stare klony i jesiony są jednymi z
ostatnich żywych śladów działalności dendrologicznej Tytusa Działyńskiego. Niestety,
przedstawiciele sygnatariuszy pisma nie
dotarli na spotkanie. Obecni natomiast na
nim przedstawiciele Instytutu Dendrologii
PAN oraz Zakładu Doświadczalnego PAN
potwierdzili zasadność wniosków zawartych
w ekspertyzie Jerzego Nieswadby.

2. Zminimalizowanie konfliktów i kosztów społecznych - poparcie społeczne dla
planowanego przez samorząd przebiegu.
3. Możliwość wycofania spraw w sądzie,
które opóźniają jej realizację
4. Racjonalizacja przebiegu – wyprostowanie i skrócenie trasy.
Minusy rozwiązania:
1. Istnienie 4 słupów - Zdecydowany opór PSE przed
rozbiórką jakiegokolwiek postawionego słupa
Liczymy na wsparcie ze strony wojewody, który wspiera idę
samorządności i mamy nadzieję
że nie dopuści do tego aby podjęte zostały decyzje z pominięciem głosu społecznego.”

Podczas konferencji prasowej

(oddalonej ok. 600 m od skraju lasu) w
Kamionkach. Natomiast w gminie Mosina
– oddalenie linii od wsi Daszewice.
Zalety rozwiązania:
1. Relatywnie krótki czas realizacji –
Kórnik do połowy roku a Mosina do końca
listopada są w stanie uchwalić MPZP

Na pytania dziennikarzy prasy, radia i telewizji odpowiadali
nie tylko burmistrzowie ale także
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku Michał Stecki.

Dzień później, już po zamknięciu tego
wydania Kórniczanina pani burmistrz Ewa
Springer oraz wiceburmistrz Hieronim Urbanek spotkali się z Wojewodą Wielkopolskim
informując go o wspólnych działaniach
obu gmin.
Opr. ŁG

Legenda:

Warunki dzierżawy i projekt umowy
dzierżawy do pobrania w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Referacie Gospodarki
Nieruchomościami (pok. 204,).

Przebieg po starej trasie
Wariant C
Wspólne stanowisko samorządów
Mosiny i Kórnika

Kryteria oceny ofert:
Zamawiający będzie oceniał oferty
wg następującego kryterium: cena
czynszu - 100%.
Zastrzega się prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
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W kameralnych wnętrzach Kórnickiego Ośrodka Kultury odbyła się XX
sesja w tej kadencji Rady Miejskiej w
Kórniku.
Wynikająca z potrzeby zmiana miejsca
obrad radnych zbiegła się przypadkowo z
momentem uchwalenia statutu nowej placówki, która niedawno powstała w naszej
gminie. W statucie KOK-u czytamy między
innymi, że do zadań i działalności statutowej
Kórnickiego Ośrodka Kultury należy: „merytoryczna i metodyczna pomoc samorządom
lokalnym w rozwijaniu aktywności kulturalnej,
animowanie samoorganizacji społecznego
ruchu kulturalnego, kultywowanie i rozwijanie regionalnych i środowiskowych wartości
kulturalnych, popieranie i promowanie innowacji w kulturze, współtworzenie warunków
do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego
i artystycznego, prowadzenie działalności
poradniczej, konsultacyjnej oraz różnych form
doskonalenia w zakresie amatorskiego ruchu
artystycznego, warsztatów, zarządzania itp.,
organizowanie stałych form doskonalenia
instruktorów i nauczycieli prowadzących
amatorskie zespoły artystyczne,
prowadzenie impresariatu artystycznego, organizacja imprez o
zasięgu gminnym, regionalnym i
ponadregionalnym, pomoc merytoryczna innym organizatorom
w tym zakresie, animowanie
form i metod pracy z młodzieżą
trudną i zagrożoną, prowadzenie
działalności wydawniczej, wydawanie publikacji, materiałów
metodycznych i druków ulotnych
z zakresu kultury, współpraca ze
społecznymi ogniwami kultury,
stowarzyszeniami i związkami
twórczymi, wymiana zagraniczna zespołów oraz prezentacja
dorobku kulturalnego gminy,
podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych.”
Radni podjęli także uchwałę, która wprowadziła kilka zmian w budżecie na 2008 rok,
przyjętym na końcu ubiegłego roku. Już w
drugim miesiącu bieżącego roku napłynęły
pozytywne informacje dotyczące dochodów
do gminnego budżetu. Nowe szacunki wskazały, że z tytułu podatku od nieruchomości
osób prawnych do miejskiej kasy wpłynie
ponad 1 100 tys. zł więcej niż dotychczas
przewidywano. Podobnie z tytułu podatku
od nieruchomości i podatku rolnego osób fizycznych wpłynie o 270 tys. zł więcej. Łącznie
suma dochodów budżetowych jest już zbliżona do 50 milionów i pewnie w trakcie roku po
kolejnych zmianach przekroczy tę kwotę.
Na co wydamy nadprogramowe pieniądze? Poza przewidzianymi w pierwszej
kolejności wydatkami, o których pisaliśmy w
styczniu, planuje się między innymi zwiększenie wydatków w kwocie 200 tys. zł z przeznaczeniem na prace melioracyjne. O taką samą
kwotę zwiększono wydatki na modernizację
wodociągu w Robakowie i Dachowie. Suma

335 tys. zł przeznaczona zostanie na utwardzenie drogi powiatowej, która biegnie ulicą
Jeziorną w Szczytnikach. Ponad 920 tys. zł
będzie wydane na utrzymanie i utwardzenie
dróg. Za sumę 94 tys. zł powstanie chodnik
i oświetlenie na ulicy Poznańskiej w Robakowie. 80 tys. zł otrzyma OSP w Kórniku
na wyposażenie samochodu ratownictwa
drogowego. Pokaźną rezerwę inwestycyjną
w kwocie 300 tys. zł zabezpieczono między
innymi na modernizację budynku, w którym
miałby powstać Środowiskowy Dom Samopomocy (o sprawie informujemy w dalszej
części naszego dwutygodnika). Wprowadzono także zadania, których wcześniej nie
przewidziano w budżecie. Są to: budowa
oświetlenia w Pierzchnie-Huby (34 tys. zł),
na ulicy Śremskiej w Kórniku-Bninie (21 tys.
zł), w Czmońcu (24 tys. zł), w Kamionkach
na ulicy Rogalińskiej i Polnej (70 tys. zł), budowa parkingu przy cmentarzu (150 tys. zł),
modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ulicy Wspólnej 29 w Szczytnikach
(20 tys. zł), modernizacja Rynku w Kórniku I
etap, w tym projekt (400 tys. zł). Radni zadecydowali o założeniu i przystąpieniu gminy

Przystanki

się w miejscowościach Pierzchno, Celestynowo, Orkowo – Czmoniec – Radzewo na
rzecz spółki Wodociągi Kórnickie i Usługi
Komunalne z siedzibą w Kórniku. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, sieć ta została
przekazana kórnickiej komunalce w związku
wykonywaniem przez nią statutowej działalności dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i obsługi sieci wodociągowych. Przekazanie aportem powyższej sieci zwiększa
wartość udziałów gminy Kórnik w spółce.

Radni podjęli także dwie uchwały wnoszące skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze
wojewody, stwierdzające nieważność uchwały nr XIV/131/2007 i XVIII/185/2007.
Ostatnią uchwałą jaką zajęli się miejscowi rajcy to zmiana określenia zasad
nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości
gruntowych, ich wydzierżawiania lub najmu
na okres dłuższy niż 3 lata oraz bonifikat od
cen sprzedaży nieruchomości gminnych.
W uzasadnieniu tej uchwały dowiadujemy
się, że „ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 roku
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) został
zmieniony zapis art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy
o samorządzie gminnym. Zgodnie ze zmienionym zapisem tego przepisu,
do czasu określenia przez radę
zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości, gdy
po umowie na czas oznaczony
do 3 lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość, dokonanie takiej czynności przez
burmistrza wymagałoby każdorazowej zgody rady. Względy
praktyczne przemawiają za
tym aby do zmienianej uchwały
wprowadzić zasadę, na mocy
której burmistrz będzie mógł
wydzierżawiać lub wynajmować
Znajdą się pieniądze na nową nawierzchnię nieruchomości w drodze bez
ul. Jeziornej w Szczytnikach przetargowej, wyłącznie przy
zawieraniu kolejnej umowy na
Kórnik do Stowarzyszenia Gmin Mikrore- czas oznaczony do 3 lat, której przedmiogionu Wielkopolskiego Parku Narodowego tem jest ta sama nieruchomość. Jednakże
z siedzibą w Puszczykowie. Rajcy wszczęli w przypadku zainteresowania osób trzecich
także procedurę przystąpienia do sporządze- nieruchomością, która miałaby być przednia miejscowego planu zagospodarowania miotem kolejnej umowy, zawieranej na czas
przestrzennego dla terenu położonego w oznaczony do 3 lat, burmistrz zobowiązany
obrębach Bnin i Błażejewko – rejon ulicy będzie przeprowadzić przetarg”.
Lipowej i Śremskiej.
Po zakończonej części roboczej radni
Rada Miejska w Kórniku postanowiła ob- zgłaszali liczne interpelacje i zapytania.
jąć patronatem obchody 90. rocznicy Wybu- Radny Adam Lewandowski zgłosił interpelachu Powstania Wielkopolskiego. Z inicjatywy cje w sprawie monitoringu, budowy zatoczki
czonków Komisji Oświaty (w tym szczególnie autobusowej przy ulicy Dworcowej w Kórniku
aktywnego w tym temacie Bogdana Wesołka) i miejsc parkingowych przy ulicy Krasickiego,
kórnicka RM obejmie pieczę nad koordynacją Andrzej Regulski w sprawie oświetlenia na
obchodów. „Kórniczanin” również przyłącza ulicy Wyspiańskiego, Małgorzata Walkowiak
się do tej szczytnej idei upamiętnienia zasług z prośbą o budowę bezpiecznego pobocza
mieszkańców Kórnika, Bnina i okolic w pierw- przy drodze serwisowej w Skrzynkach,
szym i jedynym zakończonym zwycięstwem Bogdan Wesołek w sprawie utrudnienia
polskim powstaniu narodowym. Redakcja wyjazdu z osiedla SKR w Bninie, boiska przy
obejmie patronat medialny nad obchodami. ulicy Lipowej i nieprzejezdnych ulic w Bninie.
Więcej szczegółów inicjatywy przedstawimy Radny Maciej Marciniak skierował pytanie do
za dwa tygodnie.
przedstawicieli władz, dotyczące możliwości
Samorządowcy zagłosowali również za ewentualnego przejęcia trzeciego bloku w
przekazaniem w formie aportu sieci wodo- Dziećmierowie od Polskiej Akademii Nauk.
ciągowych wraz przyłączami znajdujących
ŁG i BM
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Radni obradowali w KOK-u

za blisko
i za małe ronda

Uwaga na autobus!

Rozjechane znaki

WIEŚCI SOŁECKIE
CZMOŃ
Sołtys Jerzy Rozmiarek poinformował,
że w bieżącym roku we wsi zakładana będzie sieć gazowa. Już teraz trwają prace
przygotowujące do tej inwestycji.
Sołtys powiedział nam również, że 25
procent tegorocznego budżetu sołeckiego
planuje się przeznaczyć na kulturę. Między innymi z okazji Dnia Kobiet zostanie
zorganizowany wyjazd do teatru, a na
Dzień Dziecka przygotowane upominki
dla najmłodszych. Resztę środków postanowiono przeznaczyć na ogrodzenie
boiska, które będzie oddane do użytku
w tym roku.

7 marca 2008 r.

KONARSKIE
W tym roku nadal będą trwały prace
związane z rozbudową boiska i placu zabaw dla dzieci we wsi. Wokół tego terenu
posadzone będą liczne drzewa liściaste i
iglaki. Z kolei przy drodze do Bnina powstanie jednostronna alejka z klonów.
Sołtys Józef Bartkowiak poinformował,
że świetlica wiejska zostanie wyposażona w
komputer wraz z dostępem do Internetu.
DACHOWA
W Dachowie młodzież doczekała się
swojego klubu działającego w świetlicy. Jest
on czynny w soboty w godzinach 16-20.
Sołtys Przemysław Pacholski poinformował,

Przebudowa „trasy katowickiej” trwa
pełną parą. Gotowe już odcinki służą kierowcom. Nowa nawierzchnia, nowoczesne
rozwiązania, piękne wiadukty, ronda i drogi
serwisowe podwyższyły komfort dojazdów.
Nie jest jednak idealnie ... Radny Michał
Stecki zwrócił nam uwagę na problemy
z wjazdem na S-11 od strony Robakowa
i Borówca. Po pierwsze ronda, które powstały przy wjeździe są zbyt małe. O tym,
że tak jest dowodzą staranowane znaki i
poniszczona kołami ciężarówek zieleń. Także autobusy mają problem z pokonaniem
ciasnych okręgów.
Drugą bolączką jest usytuowanie przystanków tuż za wjazdem na drogę szybkiego ruchu. Tym bardziej źle jest w chwili
obecnej, gdy z powodu zamknięcia jednej
nitki S-11 autobusy jadące do Poznania
nie mogą korzystać z zatoki. W godzinach
szczytu robi się naprawdę niebezpiecznie.
Poruszające się z dużą prędkością pojazdy
włączające się do ruchu od strony Robakowa zamiast na wolny pas trafiają czasem
na tył autobusu. Sytuacja nieco się poprawi
w momencie zakończenia prac modernizacyjnych na pobliskim wiadukcie, jednak i tak
wydaje się, że przystanki znajdują się zbyt
blisko skrzyżowania. Czy nie można było
zastosować innych rozwiązań?
Apelujemy do kierowców o zachowanie
niezbędnych środków bezpieczeństwa.
Kolejną niedogodnością, którą zauważył
radny z Borówca jest brak miejsc parkingowych w okolicy przystanków. Oddalenie
wielu zabudowań od trasy i brak połączeń
autobusowych w głąb osiedli zmusza
mieszkańców do podwożenia samochodami osobowymi pasażerów wysiadających
w Robakowie. Gdzie jednak mają czekać
kierowcy tychże aut skoro nie pomyślano o
miejscu do parkowania. W okolicach kładki
dla pieszych jest sporo terenu, który nada
się na miejsce postoju. Liczymy, że ktoś z
decydentów zauważy ten problem. ŁG
że świetlica została wyposażona w stół do
ping-ponga i grę piłkarzyki. Zakupiono do
niej także nagłośnienie. Sołtys powiedział
nam, że planuje się stworzenie przy świetlicy mini boiska do piłki nożnej. Mieszkańcy
mogliby tam również spotykać się przy grillu
i organizować dożynki wiejskie.
Dachowa tak, jak wiele innych wsi boryka się z problemami drogowymi. W tym
roku będzie przygotowana dokumentacja
na budowę chodnika na ulicy Poznańskiej.
Rada Sołecka i mieszkańcy wsi najbardziej
czekają na utwardzenie ulicy Okrężnej,
decyzję czy w 2008 roku ulica Kręta zostanie wyłożona gruzobetonem oraz wykonanie oświetlenia na ulicy Wiatrakowej
i Okrężnej.
Zebrał: Robert Wrzesiński
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Zapraszamy do
udziału w konkursie

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:
- wykonanie projektów wszystkich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowlanego,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

ELLMED
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)
czynne:

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

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

ZAPRASZAMY

DO NOWO OTWARTEGO SKUPU

- złomu i metali kolorowych
- akumulatorów
- makulatury i butelek
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
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codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 5/2008

„Gotowanie
w Europie”
Zapraszamy do udziału w organizowanym co dwa lata przez partnerską
gminę Königstein w Niemczech konkursie
„Europejska nagroda młodzieżowa”. W
konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z gminy Königstein oraz jej gmin
partnerskich. W 2005 roku gmina Kórnik
dołączyła do grona gmin partnerskich
Königstein, stąd zaproszenie dzieci i młodzieży z naszej gminy do wzięcia udziału
w konkursie.
Tegoroczny temat konkursu brzmi:
„Gotowanie w Europie”. Nagroda główna
wynosi 1500.00 euro. (Nagrodę może
otrzymać jedna osoba lub zespół, a
także może być podzielona między kilku
uczestników). Przewidywane są również
nagrody pocieszenia.
Na konkurs można zgłosić:
- prace pisemne w języku niemieckim
(wypracowania szkolne nie będą brane
pod uwagę);
- krótkie filmy i prezentacje (do 15
minut) na płytach CD, DVD;
- prace plastyczne (technika dowolna)
- prace fotograficzne;
- prace muzyczne;
Dla ułatwienia podajemy punkty, które
mogą ułatwić opracowanie tematu:
- Przyzwyczajenia żywieniowe (np.
miejsce posiłków, czas posiłków itd.)
- Przygotowanie posiłków (np. sposób
przygotowywania posiłków)
- Przepisy regionalne (np. przysmaki
kulinarne z różnych krajów występujące
w naszej
kuchni, porównania kuchni na świecie)
- Preferencje dotyczące spożywanych
napojów (napoje alkoholowe i bezalkoholowe)
- Sport i jedzenie
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
1. od 6 do 9 lat
2. od 10 do 13 lat
3. od 14 do 17 lat
4. od 18 do 21 lat
Prace prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w
Kórniku do dnia 15.03.2008 roku. Przy
składaniu prac prosimy o wypełnienie
karty zgłoszeniowej.
Po wstępnej weryfikacji prac przez
specjalnie powołaną Komisję najlepsze
z nich zostaną przesłane do Urzędu Miejskiego w Königstein.
Uroczystość rozdania nagród odbędzie się 9 maja 2008 roku w Königstein.
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Wielu mieszkańców terenów wiejskich
boryka się z nie lada problemem. W okresie
wiosny i jesieni posesje i drogi zamieniają
się w bagniska. Nawiązując do popularnej u
nas ostatnio czeskiej piosenki, na ostatnim
zebraniu wiejskim w Kamionkach grupa
właścicieli niżej położonych posesji nazwała
się „ludźmi z bagien”. Dobrze, że potrafią
zachować dobry humor, lecz sytuacja jest
poważna. Smutną prawdą jest to, że wiele
domów a nawet osiedli nigdy nie powinno
powstać, gdyż zaprojektowano je w podmokłym terenie. Sami mieszkańcy przyznawali
się, że gdyby oglądali swoje przyszłe posiadłości wiosną, a nie latem nigdy by ich nie
kupili. Wydawanie pozwoleń na budowę w
terenach zalewowych, podmokłych, obok
cieków wodnych nie powinno mieć miejsca.
A do tego poziom wód gruntowych przy
zaniedbanej melioracji podnosi się. Ale jak
temu zaradzić? Okazuje się, że nie jest to
takie proste. Ostatnimi czasy urzędnicy w
UM Kórnik starają się ograniczać zabudowę
takich terenów. Wiadomo, że mieszkaniec,
który topi się w błocie najpierw będzie się

skarżył w Urzędzie Miejskim. Ale nawet i
opór urzędnika często nie pomaga.
Bulwersujący przykład to działka na
pograniczu Borówca i Kamionek, położona nad rzeczką w łączniku ekologicznym.
Właściciel wystąpił do „gminy” o warunki
zabudowy (nie ma tam planu zagospodarowania, a tylko studium). Magistrat kilkukrotnie odmawiał. Ostatecznie jednak decyzją
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
warunki zostaną wydane, co umożliwi staranie się o pozwolenie na budowę. Dom w
łączniku ekologicznym! Kolegium uznało
widocznie, że prawo własności jest święte,
a właściciel może robić na swoim terenie
to, co tylko chce.
Nie jest tak, że samorząd jest zupełnie
bez winy. Możliwe jest wprowadzenie skutecznych zasad ochrony przed zabudową
terenów. Trzeba do tego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania. Dla
tego bardzo ważne jest by powstawało jak
najwięcej dobrych planów! A te powstają,
ale i na to potrzeba czasu.
Mieszkańcy, którzy już się wybudowali
muszą uzbroić się w cierpliwość. Potrzeba
wielu działań w zakresie udrażniania rowów
i cieków wodnych. Niezbędne jest budowanie sieci kanalizacji deszczowej. A na to
wszystko potrzeba dużych pieniędzy. ŁG

AKTUALNOŚCI

REKLAMY

50

%

Ludzie
z bagien

Powiat rozdaje dotacje
Na przełomie lutego i marca Zarząd
Powiatu Poznańskiego przydzielił dotacje
na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach oraz
na wsparcie realizacji zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki oraz
kultury fizycznej i turystyki na 2008 rok.
W pierwszym przypadku dotację w
wysokości 19 250 złotych przyznano Instytutowi Dendrologii PAN w Kórniku na prace
przygotowawcze do wykonania projektu
budowlanego drugiej części parku zabytkowego, wchodzącego w skład zespołu
zamkowego w Kórniku.
Pięć ofert z gminy Kórnik z dziedziny
kultury i sztuki oraz kultury fizycznej zdobyło
uznanie komisji konkursowej, która przydzielała kolejne dotacje. ZHP Hufiec Kórnik
im. Tytusa hr. Działyńskiego otrzymał 1 850
złotych na organizację VIII Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego „Wpisani w

historię”. Z kolei z puli pieniędzy na kulturę
fizyczną aż 13 000 złotych w sumie uzyskał
Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”
Kórnik. Kwota ta będzie przeznaczona na
organizację: XI Ogólnopolskiego Wyścigu
na Rowerach Górskich o Puchar Burmistrza Kórnika, IX Mistrzostwa Powiatu
Poznańskiego w Kolarstwie Górskim dla
dwóch kategorii wiekowych: żak i młodzik,
XXXI Wielkiego Festynu Rowerowego dla
Dzieci w wieku 2 do 12 lat, IV Ligii Tenisa
Stołowego, Strzeleckiej i Rzutu Lotką
Powiatu Poznańskiego 2008, a także na
cztery zgrupowania szkoleniowe dla dzieci
i młodzieży w sekcji kolarskiej.
Drugą organizacją, która otrzymała
sportowe dofinansowanie z powiatu jest
Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe „Kotwica”. Dotacja w wysokości 3 000 złotych
wspomoże organizację szkoleń dla dzieci i
młodzieży uzdolnionej sportowo. BM

9

Najlepsi sportowcy
Wielkopolski wybrani
Wielki Bal Sportowca, jedna z ważniejszych imprez naszego regionu, miała w tym
roku wyjątkowo uroczystą oprawę. 1 lutego b.r.
odbyła się bowiem pięćdziesiąta, jubileuszowa, edycja Plebiscytu na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski roku 2007. W
organizację uroczystości włączył się również
powiat poznański, który od lat wspiera inicjatywy związane ze sportem, starając się stworzyć
jak najlepsze warunki do jego uprawiania.
– Kultura fizyczna to niezwykle ważny
obszar życia społecznego. Osiągnięcia
sportowców z naszego regionu powinny
być zauważane i doceniane. Propagowanie
aktywnego trybu życia należy do jednych z
ważniejszych zadań, w którego realizacji ma
swój udział także samorząd lokalny. W naszym
regionie działa 12 ośrodków sportu i rekreacji,
uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia
i organizacje pozarządowe. Nowoczesne,
dobrze wyposażone hale sportowe, stadiony
czy pływalnie sprawiają, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Powiat wspiera, również
finansowo, młodych sportowców i trenerów,
którzy promują nasz region na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Uznanie dla
wyróżniających się sportowców to doskonała
motywacja do dalszej, skutecznej, rywalizacji
– powiedziała obecna na balu Ewa Dalc, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego.
Najlepszymi sportowcami minionego roku
zostali: Krzysztof Kasprzak (żużel), Eleonora
Dzikiewicz (siatkówka), Bogna Jóźwiak (szermierka), Paweł Baraszkiewicz (kajakarstwo),
Agnieszka Bednarek (siatkówka), Krzysztof
Ludwiczak (jeździectwo), Damian Ławniczak
(kick boeing), Edyta Krysiewicz (koszykówka),
Julia Michalska (wioślarstwo) i Henryk Synoracki (sporty motorowodne). Laur najlepszego
trenera zdobył Zbigniew Rachwalski (hokej
na trawie); na dalszych miejscach uplasowali
się Czesław Czernicki (żużel) i Aleksander
Wojciechowski (wioślarstwo). Sportowcami
półwiecza zostali Szymon Ziółkowski (lekka
atletyka) oraz Rafał Szukała (pływanie) i Artur
Wojdat (pływanie).
Karolina Korcz,
Gabinet Starosty

Nagrody dla Powiatu
Poznańskiego
W organizowanym przez Stowarzyszenie Europa Nasz Dom – Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, pod
auspicjami Przewodniczącego Sejmowej
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa oraz Przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki
Narodowej, konkursie pn. „Polska wolna od
azbestu” Powiat Poznański zajął II miejsce.
Otrzymał certyfikat oraz nagrodę pieniężną w wysokości 20.000 zł.. W rywalizacji
uczestniczyły gminy i powiaty z całej Polski.
Głównym celem organizacji Konkursu było
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poruszenie problemu szkodliwości azbestu,
negatywnego wpływu i skutków ubocznych
jego występowania i w szczególności jego
bezpiecznego usuwania. Nagrody wręczał
Andrzej Janusiewicz - Główny Inspektor
Ochrony Środowiska, Jacek Baranowski
- prezes Stowarzyszenia „Łódzkie bez
azbestu” oraz Jacek Piechota - prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
„Program likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego” został również doceniony
przez kapitułę konkursu pn. „Wielkopolski
Gospodarczo-Samorządowy HIT 2007”. 17
lutego 2008 roku, podczas uroczystej gali
w auli UAM statuetkę i dyplom honorujący
przedsięwzięcie odebrał Janusz Napierała
- Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego,
odpowiedzialny za realizowanie zadań z

zakresu ochrony środowiska. Pierwsze takie
przedsięwzięcie w kraju zdobyło uznanie
jury licznych konkursów. Kampania pomaga
osobom fizycznym w usuwaniu azbestu.
Powiat poznański wspiera finansowo
inicjatywę, wyróżniając się znacząco na tle
innych samorządów powiatowych. Od 2006
r. realizuje bowiem program likwidacji wyrobów zawierających azbest, dzięki któremu
przez dwa lata unieszkodliwiono ponad 1000
ton takich wyrobów. Program skierowany
jest głównie do osób fizycznych, które mogą
otrzymać dofinansowanie w wysokości 70
% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
W 2008 roku Starostwo Powiatowe zamierza kontynuować
realizację programu.
Usuwając w takim
tempie azbest od
osób fizycznych w
naszym powiecie,
program można zakończyć w ciągu 16
lat, tj. do roku 2024,
czyli grubo poniżej
terminu wyznaczonego dla Polski,
który przypada na
koniec grudnia 2032
r. Planowana jest
również szeroka akcja informacyjna na
temat szkodliwości
azbestu oraz moż-

liwości uzyskania w tym względzie przez
mieszkańców powiatu finansowej pomocy
ze strony Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Katarzyna Strzyż,
Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z
Zagranicą

Agata Sybila

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa

Z wizytą w muzeach
tyflopedagogicznych
w Czechach i Austrii
Zorganizowany przez Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach wyjazd do muzeów
tyflopedagogicznych w Czechach i Austrii,
odbył się w dniach od 3 – 6 lutego 2008
roku. Pracownicy Ośrodka, przedstawiciele
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a także
pełnomocnik do Spraw Niepełnosprawnych
Studentów Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, będący uczestnikami wyprawy, odbyli
pouczającą podróż po historii tyflopedagogiki. Poznając urządzenia konstruowane
na potrzeby niewidomych ludzi, z przełomu
kilku ostatnich wieków, mieli niepowtarzalną
okazję zrozumienia znaczenia pracy, jaką
wykonali tyflopedagodzy, w zakresie przystosowania środowiska i ułatwiania życia
osobom z tą niepełnosprawnością. Członkowie wyprawy obejrzeli, a także wypróbowali
w działaniu, pełne pomysłowości narzędzia i
pomoce naukowe umieszczone w gablotach
obu muzeów. Zarówno nauczyciele tyflopedagodzy, jak i pozostali uczestnicy, wzbogacili swoją wiedzę o nowe doświadczenia
i przemyślenia w tym kierunku.
Wyjazd do muzeów tyflopedagogicznych
w Czechach i Austrii pozwolił poszerzyć jego
uczestnikom wiedzę dotyczącą życia i funkcjonowania niewidomych od XVIII wieku.
Ponieważ w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Dzieci Niewidomych w
Owińskach ma powstać podobne muzeum,
gromadzące największą w Europie (i chyba
na świecie) kolekcję map dla osób niewidomych, niezwykle ważne było zobaczenie jak
wyglądają najważniejsze muzea tyflopedagogiczne w innych krajach Europy.
Joanna Czopik,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Uwaga
Podatnicy
W drugiej połowie lutego Urząd Miejski
w Kórniku wysłał do podatników decyzje
w sprawie wymiaru podatków: rolnego, od
nieruchomości i leśnego.
W tym roku do decyzji dołączony jest
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.

133 lata
od pierwszego wydania
Ponad miesiąc temu minęły 133 lata
od momentu wydania przez Zygmunta
Celichowskiego pierwszego numeru
„Kórniczanina”.
Celichowski był osobistym sekretarzem hr. Jana Działyńskiego, następnie
bibliotekarzem i w końcu plenipotentem
majętności kórnickich. Będąc oddanym
służbie społeczeństwu postanowił wydawać dwutygodnik pod nazwą „Kórniczanin”. Pierwszy numer „Kórniczanina”
wydano 1 lutego 1875 roku. Pismo
wychodziło regularnie co dwa tygodnie
przez prawie cały rok 1875. Jego objętość nie przekraczała czterech stron.
Niestety nie jest znany nakład czasopisma. Gazetę drukowano wówczas w
Poznaniu w Drukarni J. I. Kraszewskiego
przy placu Wilhelmowskim. Czasopismo
miało przede wszystkim zajmować się

sprawami bieżącymi dwóch sąsiadujących ze sobą miast, czyli Kórnika i Bnina
oraz okolic. Założyciel pisma zwraca na
to uwagę ze względu na to, że jak sam
pisze w pierwszym numerze: „Pragniemy
wpływać głównie na najbliższe nasze
otoczenie, poruszać sprawy miejscowe,
być pismem – jak to mówią – lokalnem
czyli miejscowem”.
Po 11 miesiącach ukazywania się dwutygodnika, jego pomysłodawca zawiesił
działalność wydawniczą, jak twierdził ze
względów osobistych, a także z powodu
niewielkiego zainteresowania ze strony
społeczeństwa.

HISTORIA / INFORMACJE

Z POWIATU

KRÓTKO
Z POWIATU

113 lat później, w maju 1988 roku,
mimo licznych trudności ponownie wznowiono wydawanie „Kórniczanina”, który
gości w Państwa domach do dziś.
BM

Daty ważne dla Podatnika:
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

nr 5/2008

7 marca 2008 r.
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MEGALUX

Profesjonalne sprzątanie obiektów

ZATRUDNIĘ

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

TEL. 061 876 83 38 lub 516 325 888

Mężczyzna lat 43
pozna panią
w wieku 30-40 lat.
Tel.

784318838

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

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

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

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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

Nawet łaskawa dla nas w tym roku
zima, nie uchroniła dróg przed powstawaniem na nich licznych dziur i wyrw. O
uszkodzenie auta wówczas nie trudno.
Jeżeli doszło do znacznego zniszczenia
możemy starać się o odszkodowanie
od zarządcy drogi, na której doszło do
takiego zdarzenia.

Wielokrotnie pisaliśmy już o złym stanie
dróg na terenie gminy Kórnik. Niestety okres
zimowo-wiosenny to czas, w którym dziury
na drogach pojawiają się jak „grzyby po
deszczu”. Kierowcy niejednokrotnie jadąc
podziurawioną jezdnią, muszą pokonywać
trasę jak tor przeszkód, a o uszkodzenie
pojazdu wtedy nie trudno. Jeśli dojdzie do
urwania zawieszenia, zniszczenia koła w
dziurze, urwania miski olejowej lub innych
uszkodzeń to wówczas właściciel auta ma
prawo starać się o odszkodowanie.
Podanie o odszkodowanie składamy w
odpowiedniej instytucji, odpowiedzialnej za
stan określonych dróg. Przez gminę Kórnik
przechodzą drogi wojewódzkie, jak i powiatowe oraz gminne. Jeśli do uszkodzenia
pojazdu doszło na drodze wojewódzkiej
to podanie należy złożyć w Wielkopolskim
Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
(tel. 061 826-53-92). W przypadku dróg
powiatu poznańskiego odpowiednie dokumenty składamy w siedzibie Zarządu Dróg
Powiatowych, ul. Piaskowa, Koziegłowy
(tel. 061 812-70-90). Kiedy do zniszczenia
samochodu dojdzie na drogach gminnych
to wniosek o odszkodowanie kierujemy do
Referatu Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej UM w Kórniku, Pl. Niepodległości 1
(tel. 061 8170-411).
Jakie dokumenty powinny być dołączone do podania o odszkodowanie? Ważne,
aby wśród nich znalazł się protokół policji
i zdjęcia obrazujące szkodę i miejsce zdarzenia. To zwiększa szanse na pozytywne

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

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344
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rozpatrzenie wniosku. Poza tym duże
znaczenie ma również opis zdarzenia, jego
lokalizacja, ksero dowodu rejestracyjnego,
prawo jazdy właściciela pojazdu, protokół
rzeczoznawcy wyceniającego szkodę. Wiarygodność podnosi również oświadczenie
ewentualnego świadka zdarzenia. Złożenie
wniosku nie jest jednoznaczne z wypłatą
pieniędzy.
Barbara Morasz

RODZAJE DRÓG W GMINIE KÓRNIK
DROGI WOJEWÓDZKIE:
- nr 434 Kostrzyn - Kórnik (III s.),
Kórnik - Śrem (II s.)
- nr 433 Swarzędz - Gądki (III s.),
- nr 431 Kórnik - Mosina (III s.).
DROGI POWIATOWE:
- Świątniki - Zbrudzewo (II s.),
- Kórnik - Prusinowo (II s.),
- Radzewice - Kórnik (II s.),
- Kamionki - Gądki (III s.),
- Kórnik - Jeziory Wielkie (III s.),
- Gądki - Szczodrzykowo (IV s.),
- Mościenica - Kórnik (IV s.),
- Radzewo - Czmoń (IV s.),
- Runowo - Trzebisławki (IV s.),
- Dworzyska - Radzewo (IV s.),
- Czmoń - Kaleje (IV s.),
- Krajowa „11” - Koninko (IV s.),
- Kromolice - Trzebisławki (IV s.),
- Borówiec - Mościenica (VI s.),
- Biernatki (VI s.),
- Dębiec (VI s.),
- Mieczewo - Dworzyska (VI s.),
- Kromolice (VI s.),
- Koninko - Kamionki (VI s.)

Dom Samopomocy?

Wiele wskazuje na to, że taki dom zostanie utworzony na terenie naszej gminy.
Dąży do tego Gminny Rzecznik Osób
Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie
„Klaudynka”.
W naszym środowisku lokalnym funkcjonują osoby niepełnosprawne, dla których świat
kończy się na czterech ścianach domu. Środowiskowy Dom Samopomocy miałby stać się
dla nich oknem na świat. To jednak nie jedyna
funkcja, jaką mógłby spełniać. - To właśnie tu
osoby te uczyłyby się codziennych czynności
np. przygotowywania posiłków, samodzielnego ich spożywania itp. - powiedziała nam Anita
Wachowiak, Gminny Rzecznik Osób
Niepełnosprawnych. - Taki dom to też
przygotowanie do utworzenia warsztatów
terapii zajęciowej - dodaje.
Placówka, która najprawdopodobniej
powstanie na terenie gminy Kórnik byłaby lokalną, jednostką dziennego pobytu (8 godzin),
przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi.
Środowiskowy Dom Samopomocy zapewniałby opiekę psychologiczną, terapeutyczną,
rehabilitacyjną, pielęgniarską, logopedyczną.
Do takiej placówki ludzi kieruje opieka społeczna. Z informacji uzyskanych od Gminnego
Rzecznika Osób Niepełnosprawnych wynika,
że ponad 25 osób z naszej gminy korzystałoby
z oferty wspominanego ośrodka.

AKTUALNOŚCI

Jak uzyskać odszkodowanie Czy powstanie
Środowiskowy
za uszkodzone auto?

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33

POZOSTAŁE DROGI TO DROGI
GMINNE.
Środowiskowe Domy Samopomocy powołuje wojewoda. Wniosek o utworzenie placówki składa gmina w urzędzie wojewódzkim.
Działalność domu finansowana jest z funduszy
województwa, natomiast nadzór nad placówką
sprawuje gmina. Taka placówka musi mieć
swoją siedzibę. Powinien być to budynek wolny od barier architektonicznych, o powierzchni
minimum 200 m². Stowarzyszenie „Klaudynka”
zaproponowało dom Sióstr Miłosierdzia Bożego, który znajduje się w Kórniku przy ulicy
20 Października. Budynek ten jednak nadal
ma niewyjaśnioną sytuację własnościową.
Obecnie prawo do własności rości sobie Skarb
Państwa. Jak zakończy się ta sprawa na razie
nie wie nikt. Pani rzecznik oraz stowarzyszenie
zapewniają, że są otwarte na inne propozycje
umiejscowienia placówki. W gminnym budżecie zarezerwowano pieniądze na adaptację i
remont istniejącego budynku.
Placówka ta prawdopodobnie rozpoczęłaby działalność już na początku przyszłego
roku. Barbara Morasz
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Miejsce na Twoją
reklamę

KARCHER
CZYSZCZENIE:
WYKŁADZIN I DYWANÓW
TAPICERKI MEBLOWEJ
I SAMOCHODOWEJ

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

Tel.

a

603 613 479

FIZJOTERAPIA - MASAŻ
ELEKTRO-AKUPUNKTURA
BIOTRON, KOLOROTERAPIA
ŚWIATŁOTERAPIA

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

Tel: 0604 261 739

Restauracja Biała Dama ma zaszczyt poinformować
Mieszkańców Gminy Kórnik o wyróżnieniu, jakie
organizatorzy Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług
przyznali naszej firmie.
W oparciu o opinie konsumentów zostaliśmy odznaczeni zastrzeżonym godłem „Najlepsze w Polsce”.
Czujemy dumę z wyróżnienia, lecz nie zamierzamy
spoczywać na laurach. Wręcz przeciwnie – jesteśmy tym
bardziej zmobilizowani do ciągłego podnoszenia jakości
naszych usług.
Mamy nadzieję, że nasza
Restauracja, która już od
lat istnieje w samym sercu Kórnika, będzie miejscem rodzinnych spotkań
okolicznych mieszkańców
oraz przybywających do
naszego pięknego miasta
turystów.

tel. (61) 819-01-46

Tel.

SPECJALISTA Z UKRAINY
Gabinet Kórnik ul. Poznańska 22
pn-pt 1000 - 2100
506 504 878
sob 1000 - 1800

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

Przyjdź do nas!

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

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

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

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

8,5%

KÓRNIK

Drogi Podatniku, możesz sam zdecydować na jaki cel przekażesz 1% swojego

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

podatku! Nie pozwól aby decyzję podejmowało za Ciebie państwo! Możesz wesw formularzu PIT nazwę naszej organizacji Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” oraz nasz
numer KRS:0000131398
potrzebują Twojej pomocy.
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pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

SKLEP

PARYS
BIELIZNA
Oferuje bogaty asortyment:
• biustonoszy (wszystkie rozmiary),
• bielizny damskiej i męskiej,
• artykułów pończoszniczych,
• kostiumów kąpielowych,
• piżam i koszul nocnych,
• podomek

przeć osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów. Pomożesz nam wpisując

Więcej o nas na stronie internetowej www.klaudynka.org.pl. Nasi podopieczni

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

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

7 marca 2008 r.

oraz:
• bieliznę pościelową,
• ręczniki (eleganckie komplety ręczników)

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik

REKLAMA

REKLAMA

nr 5/2008

7 marca 2008 r.

Długo oczekiwana skarbnica wszechstronnej wiedzy o naszej okolicy już niebawem trafi do rąk czytelników. W przeddzień
uroczystej promocji monografii „Z dziejów
Kórnika i Bnina” rozmawiamy z jej redaktorem prof. Jerzym Foglem

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

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

AUTO-MERC
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

• Fachowa obsługa • Najlepsza
jakość • Najlepsze środki
myjące i piorące • Sprzęt firmy
KARCHER • Pranie tapicerki
welurowej i skórzanej • Poczekalnia kawa gratis dla każdego Klienta
CZYNNE:
pon.-sobota 8.00-20.00
niedz. 9.00-15.00 (na telefon)

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ
JEST DOKŁADNOŚĆ I SZYBKOŚĆ!

Kórnik, ul. Stodolna 1,
tel. 601-402-641,
889-303-193
nr 5/2008

Jaka jest geneza dzieła?
Bogata historia i wielkie walory przyrodnicze i kulturowe naszego Dwumiasta
– Kórnika i starszego Bnina – same w
sobie stanowią wystarczający powód by
je spisać, opracować i uwiecznić. Jako
rodowity Kórniczanin „z dziada, pradziada”
już od lat zauważałem potrzebę powstania
takiej książki. Będąc związanym ze środowiskiem kórnickich regionalistów często
spotykałem się z pytaniami mieszkańców:
dlaczego nasze dzieje nie zostały jeszcze
spisane?
Szeroko w kraju i za
granicą znane są Zamek
Kórnicki ze swoim bogatym muzeum i sławna Biblioteka Kórnicka. Są to
niewątpliwie perły polskiej
kultury, jednak to nie tylko
z nimi związane są dzieje
Kórnika i Bnina.
Trzeba tu wspomnieć,
że niemal wszystkie sąsiednie miasta doczekały
się już dawno szerszych
opracowań na swój temat.
W 2002 roku, za kadencji
burmistrza Zbigniewa Kalisza, czas był najwyższy,
by zająć się i u nas tym
tematem. Podjąłem takową
inicjatywę, w wyniku której
powierzono mi funkcję redaktora mającej powstać
monografii. Choć jestem
archeologiem przyszło mi
wyręczyć w tej pracy historyków.
Odważne założenia monografii robią
wrażenie. Czy praca nad tak szerokim
spektrum tematów nie była trudna?
Muszę przyznać, że miałem chwile, w
których chciałem nawet zrezygnować. Cel,
jaki sobie wraz ze współautorami obraliśmy
był ambitny. Założyliśmy przedstawienie
całości historii Dwumiasta od czasów
najdawniejszych po współczesność, na tle
historii Wielkopolski i kraju oraz szerokie
omówienie interdyscyplinarnych czynników
wyróżniających naszą okolicę. Na początku myślałem, że zajmie to najwyżej rok.
Z biegiem czasu wydawało się to jednak
syzyfową pracą. Głównym problemem była
potrzeba zaangażowania niemal czterdziestu autorów. Wielu z nich wywiązało się z
powierzonych zadań wzorowo i w terminie.
Jeden z autorów – dr Marian Woźniak zmarł
nagle, ale jego zadanie dokończył syn
– mgr Maciej Woźniak.. W kilku przypadkach, z różnych przyczyn autorzy zwlekali
z realizacją opracowań lub nawet zrezy-
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gnowali z dalszej pracy. Powodowało to
potrzebę szukania nowych autorów, ciągłe
odsuwanie w czasie zakończenia procesu
redakcyjnego, dezaktualizację gotowych
już artykułów. Na szczęście burmistrz
Jerzy Lechnerowski dwukrotnie nie przyjął
mojej dymisji. Perturbacje z zachowaniem
terminów zmusiły nas jednak do wydania
w pierwszej kolejności co prawda większej,
ale tylko części materiałów. Reszta znajdzie
się w tomie drugim. Muszę tu podkreślić,
że mimo moich początkowych obaw nie
było żadnych problemów z finansowaniem
dzieła. Dzięki panu burmistrzowi oraz życzliwości Rady Miejskiej w Kórniku dwóch
ostatnich kadencji autorzy mogli otrzymać
skromne honoraria, a do rąk czytelników
trafia 500-stronicowy tom dużego formatu,
o bogatej szacie poligraficznej.

Kiedy możemy się spodziewać tomu
drugiego i co w nim znajdziemy?
Pozostałe tematy są już opracowane
przez autorów i trwają ostatnie obróbki
korektorskie i redakcyjne. W tomie drugim
znajdą się rozdziały dotyczące fauny,
okresu pod zaborem pruskim, gospodarki
Dwumiasta w okresie międzywojennym,
dziejów parafii kórnickiej oraz okolicznej
architektury i sztuki. Co istotne znajdą się
w nim także indeksy nazwisk i nazw geograficznych dla obu tomów oraz bibliografia
historyczna Kórnika i Bnina.
Co wyróżnia tę monografię od podobnych tego typu dzieł?
Wyróżnikiem, poza oczywiście konkretnym tematem, jest formuła, jaką zaproponowaliśmy. Dzieło jest interdyscyplinarne,
czyli poza kanwą historyczną znajdziemy w
nim całą otoczkę geograficzną, biologiczną
i botaniczną, omówioną od czasów najdawniejszych i ściśle warunkującą osadnictwo.

Czytelnik będzie mógł poznać także wyniki
badań z zakresu archeologii, etnografii,
historii sztuki oraz nazewnictwa.
Wiele podobnych monografii ogranicza
się do obszaru samych miast. U nas nie
tylko znajdują się opracowania dotyczące
okolicznych wsi, ale również, tam gdzie
było to wskazane, dziedziną naszego zainteresowania był teren znacznie większy
niż obszar gminy. By zgłębić szczegółowo
pewne wątki naszych dziejów, od tematów
przekrojowych wyodrębniliśmy pięć tzw.
tematów wydzielonych. Nie próbowaliśmy
konkurować z innymi publikacjami na temat
Kórnika i Bnina. Staraliśmy się natomiast
objąć opracowaniem szczególnie te tematy,
które dotychczas nie znalazły się w szerzej
dostępnych materiałach drukowanych.

KULTURA

REKLAMY

Długo oczekiwana publikacja

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

Mimo obszerności
monografii nie da się
ostatecznie zamknąć
dziejów Kórnika i Bnina
w dwóch nawet największych tomach. Co dalej?
Liczę na szeroką dyskusję – również na łamach
prasy – odnośnie wyników
naszej pięcioletniej pracy.
Z doświadczenia wiem, że
nawet najwytrawniejszy
autor, mając do dyspozycji
niepełne czasem źródła i
zatarte przez czas ludzkie
wspomnienia, nie ustrzeże
się błędów lub nietrafionych interpretacji.
Być może już w tomie
drugim uda się niektóre
kwestie sprostować, wyjaśnić, rozwinąć. Wyobrażam sobie, ze ukazane
przez nas luki w wiedzy
wypełnią przyszłe badania
i studia, miedzy innymi w
formie prac magisterskich
czy nawet doktorskich.
Zachęcam więc gorąco do lektury.
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał ŁG

Profesor zwyczajny doktor habilitowany Jerzy Fogel jest archeologiem,
kierownikiem Zakładu Powszechnej Epoki Kamienia i Brązu Instytutu Prahistorii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.
Kierował długofalowymi badaniami
archeologicznymi na półwyspie szyja i
w innych miejscach. Redaktor periodyku
„Folia Praehistorica Posnaniensia”
Z dziada, pradziada, po mieczu i
kądzieli Kórniczanin. Jeden z założycieli
i pierwszy prezes Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego. Współopiekun Ucha
Igielnego.
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Pracują w oświacie, urzędzie, są
radnymi, sołtyskami, prezesami przedsiębiorstw, ale też i zwykłymi osobami,
które borykają się z różnymi problemami – kobiety, bo nich mowa odgrywają
ważną rolę w naszym środowisku.
W przeddzień Święta Kobiet piszemy o
codzienności z jaką się stykają.
Okazuje się, że w gminie Kórnik mieszka więcej kobiet niż mężczyzn. Z danych
z lutego, jakie udało nam się uzyskać w
Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu
Miejskiego wynika, że naszą gminę zamieszkuje 18 878 mieszkańców, w tym
9317 mężczyzn i 9561 kobiet. Przedstawicielek płci pięknej jest o prawie 250 więcej
niż mężczyzn. Najwięcej kobiet mieszka w
samym Kórniku. Kórniczanek jest o prawie
300 więcej niż kórniczan.
Mimo, że włodarzami miasta są panowie
burmistrzowie to pieczę nad gminną kasą
sprawuje pani skarbnik Katarzyna Szamałek. Także w Urzędzie Miejskim w Kórniku w
przeważającej większości pracują kobiety.
Na 65 osób zatrudnionych w magistracie,
aż 48 to właśnie panie.
Na czele kórnickiej Rady Miejskiej stoi
Irena Kaczmarek. To pierwsza w historii
kobieta na stanowisku przewodniczącej
tego kórnickiego organu samorządowego.
Pani Irena zapytana, czym jest dla niej
praca w samorządzie odpowiedziała nam,
że to przede wszystkim służba.
– Pracując w samorządzie, pracujemy
na rzecz drugiego człowieka – stwierdziła
przewodnicząca Rady Miejskiej. – Myślę,
że rozwiązując niektóre społeczne problemy kobietom jest łatwiej niż mężczyznom,
ponieważ posiadamy wrodzoną zdolność
wczuwania się w sytuację innych. Poza
tym, jesteśmy chyba bardziej otwarte niż
nasi koledzy - dodaje. Pani przewodnicząca
przyznała, że ze względu na wieloletnią pracę w szkolnictwie dobrze rozumie problemy
oświaty, dlatego należy do Komisji Oświaty
i Polityki Społecznej, natomiast więcej
trudności sprawiają jej decyzje związane z
planowaniem przestrzennym.
– Decyzje planistyczne muszą być
przemyślane i przedyskutowane, aby nasza gmina rozwijała się gospodarczo, ale
zachowała też swoje walory turystyczne –
powiedziała Irena Kaczmarek.
W Radzie Miejskiej zasiadają jeszcze
trzy kobiety. Jedną z nich jest Małgorzata
Walkowiak, od 14 lat sołtys Kamionek. W
wyborach samorządowych w 2006 roku po
raz pierwszy powierzono jej funkcję radnej.
Pani Małgorzata uważa, że kobiecie łatwiej
rozwiązać różne problemy społeczne, zorganizować życie kulturalne miejscowości.
- Kobiety mają inne spojrzenie na pewne
sprawy i zwracają uwagę na te elementy,
które u mężczyzn są na dalszym planie np.
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estetyka jakiegoś miejsca – powiedziała
Walkowiak.
Kobiety angażują się także w życie
lokalnej społeczności. Częściej niż dawniej
zasiadają w radach sołeckich i zostają sołtyskami. Beata Bruczyńska, od półtora roku
jest sołtyską Skrzynek. Po raz pierwszy
sprawuje taką funkcję. Przyznała, że nie
zastanawiała się wcześniej czy weźmie
udział w wyborach sołeckich. - To był po
prostu impuls - tak komentuje swoją decyzję
o przystąpieniu do wyborów. Powiedziała
nam, że nie łatwo być sołtysem, ze względu
na to, że czasami odczuwa opór ze strony
niektórych mieszkańców.
- Ale mimo to, staram się zintegrować
nasze lokalne środowisko - dodaje. Pani
Beata stwierdziła, że kobiety starają się
analizować i próbują osiągnąć kompromis w
trudnych sytuacjach, natomiast mężczyźni
są raczej bardziej porywczy i zdecydowani. Sołtys Skrzynek przyznała, że cenne
są dla niej spotkania w Akademii Kobiet
Aktywnych. - Tam uczymy się pisać pisma
urzędowe, tworzyć projekty i wspieramy się
nawzajem – informuje pani Beata.

– Nawet to, że urodziłam drugie dziecko
i mam więcej obowiązków nie przyczyniło
się do tego, że mniej czasu poświęcam
bieżącym sprawom wsi, której jestem sołtysem.. Myślę, że dzięki temu mam jeszcze
większą mobilizację do pracy – dodaje.
Okazuje się, że panie z naszego środowiska podejmują również wyzwania w
dziedzinach rzadziej kojarzonych z płcią
piękną. Beata Urbaniak, od trzech miesięcy
piastująca stanowisko prezesa Kórnickiego
Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOMBUS” jest dobrym tego przykładem. Stoi
na czele firmy o profilu, który wydawałoby
się, że stanowi raczej męską domenę. Poza
tym, na 80 osób zatrudnionych w „KOMBUS-ie” tylko 8 to kobiety. Beata Urbaniak
stwierdziła jednak, że radzi sobie, jako prezes przedsiębiorstwa. – Koledzy doradzają
mi w wielu sprawach, ale często podejmuję
decyzje sama, nie zawsze takie, jakby tego
oczekiwali – powiedziała nam prezes. Zdarza się także, że interesanci, którzy dzwonią
do firmy czasami myślą, że rozmawiają z
niewłaściwą osobą. - Nierzadko, gdy odbieram telefony słyszę, że rozmówca prosi

jeszcze raz o połączenie z prezesem. Kiedy
informuję, że został połączony z właściwą
osobą to wyczuwam zdziwienie i zaskoczenie, że kobieta kieruje przedsiębiorstwem
autobusowym – stwierdziła.
Wszystkim paniom z naszej gminy
życzymy wiele radości i wytrwałości w podejmowanych przez nie wyzwaniach.
Barbara Morasz
JAKA JEST GENEZA DNIA KOBIET ?
W świadomości społecznej Polaków
panuje przekonanie, że obchodzony 8 marca
Międzynarodowy Dzień Kobiet został wymyślony przez komunistów. I faktycznie, w PRL,
a jeszcze bardziej w Związku Radzieckim,
był on jednym z najbardziej celebrowanych
świąt. W rzeczywistości jego początki, choć
wywodzące się z szeroko pojętych tradycji
lewicowych, nie miały z komunizmem nic
wspólnego. Dzień ten po raz pierwszy obchodzony był w Stanach Zjednoczonych. Jego
geneza ściśle związana jest z walką kobiet
o równouprawnienie, lepsze warunki pracy i
życia. Zaczęła się ona w XIX wieku, w związku z uprzemysłowieniem i pracą zawodową
kobiet. W 1857 roku, kobiety zatrudnione w
nowojorskiej przędzalni bawełny zorganizowały strajk i domagały się krótszego dnia pracy oraz takiego samego wynagrodzenia za
pracę, jakie otrzymywali mężczyźni. W USA
Dzień Kobiet po raz pierwszy obchodzono
20 lutego 1908 roku, kiedy to miały miejsce
wielkie demonstracje na rzecz politycznych i
ekonomicznych praw kobiet, a przede wszystkim na rzecz przyznania kobietom prawa do
udziału w wyborach.
Propozycja ustanowienia Dnia Kobiet
jako święta o charakterze międzynarodowym
przedstawiona została przez amerykańskie
delegatki na II Międzynarodowym Kongresie
Kobiet – Socjalistek, który odbył się w dniach
26 – 28 sierpnia 1910 roku w Kopenhadze.
W krajach europejskich – w Niemczech,
Austrii, Danii i Szwajcarii Międzynarodowy
Dzień Kobiet po raz pierwszy obchodzono 19
marca 1911 roku. Szczególnie dramatyczny
przebieg miał Dzień Kobiet w rosyjskim
Piotrogrodzie (obecnie Sankt Petersburg) w
1917 roku. Krwawo stłumiona demonstracja
pracownic przemysłu tekstylnego, przerodziła
się w rozruchy, na skutek których car Mikołaj
II zmuszony został do abdykacji. Powołany
następnie Rząd Tymczasowy przyznał
kobietom prawa wyborcze. Wydarzenia te,
nazwane później Rewolucją Lutową, zaczęły
się, według obowiązującego wówczas w Rosji
kalendarza juliańskiego w dniu 23 lutego, natomiast według kalendarza gregoriańskiego
ich początkiem był dzień 8 marca. Na pamiątkę tych właśnie wydarzeń od 1918 roku
Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony
jest w tym dniu. W Polsce Święto Kobiet
zauważono dopiero po II wojnie światowej.
W dniu tym, w okresie PRL, kobietom w zakładach pracy składano życzenia i wręczano
prezenty (rajstopy, mydło, kawę, pojedynczego tulipana lub goździk). Centralne obchody
Międzynarodowego Dnia Kobiet zlikwidowano w Polsce w 1993 roku.
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INFORMATOR DLA OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Na jakie udogodnienia może liczyć
uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podczas sprawdzianu bądź
egzaminu gimnazjalnego?
Wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi możemy wyróżnić:
• niewidomych,
• słabo widzących,
• niesłyszących,
• słabo słyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową,
• z przewlekłymi chorobami somatycznymi,
• z głębokim i znacznym upośledzeniem.
Są to grupy uczniów, którym należy
zapewnić takie warunki i formy nauczania,

aby były one jak najlepiej dostosowane
do ich specyficznych potrzeb. Potrzeby
te muszą być poparte opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia musi
zostać złożona w szkole do końca września
roku szkolnego, w którym odbywa się dany
egzamin.
Uczniowie z dysfunkcjami mogą skorzystać z pełnego dostosowania warunków
egzaminacyjnych lub tylko z częściowego
tzn. np. uczeń może skorzystać tylko z
dostosowanego zestawu egzaminacyjnego
lub/i dodatkowych urządzeń (nie przeszkadzających innym zdającym) we wspólnej
sali i w regulaminowym czasie.

RODZAJ
DYSFUNKCJI

UDOGODNIENIA

uczniowie niewidomi

● zestaw zadań dostosowany w piśmie Braille’a
● możliwe wydłużenie czasu sprawdzianu bądź egzaminu nie więcej niż o 50% czasu
regulaminowego
● oddzielna sala – gdy wydłużono czas pracy
● dodatkowe wyposażenie (zgodnie z zaleceniem poradni) maszyny do pisania pismem
Braille’a lub specjalnie dostosowane komputery lub kubarytmy oraz folie z przyborami
do rysowania
UWAGA: uczeń, który nie opanował pisma Braille’a, może korzystać z pomocy lektora –
członka zespołu nadzorującego

uczniowie słabo
widzący

● zestaw zadań dostosowany – czcionka 16 lub 24 pkt
● możliwe wydłużenie czasu sprawdzianu bądź egzaminu nie więcej niż o 50% czasu
regulaminowego
● oddzielna sala – gdy wydłużono czas pracy
● dodatkowe wyposażenie (zgodnie z zaleceniami poradni)

uczniowie z trudnościami w uczeniu się
(niepełnosprawni
w stopniu lekkim)

uczniowie z mózgowym porażeniem
dziecięcym

uczniowie słabo słyszący i niesłyszący

uczniowie ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się
(z dysleksją)

uczniowie niepełnosprawni ruchowo

uczniowie z przewlekłymi chorobami
somatycznymi

● zestaw zadań dostosowany do możliwości intelektualnych
● możliwe wydłużenie czasu sprawdzianu bądź egzaminu nie więcej niż o 50% czasu
regulaminowego
● oddzielna sala – gdy wydłużono czas pracy
● uczeń może korzystać z pomocy nauczyciela wspierającego przy odczytywaniu poleceń i
zapisywaniu odpowiedzi, jeżeli w opinii poradni określono taki sposób nauczania
● dodatkowe wyposażenie (zgodnie z zaleceniami poradni)
● zestaw zadań dostosowany lub standardowy w zależności od stopnia porażenia
● możliwe wydłużenie czasu sprawdzianu bądź egzaminu nie więcej niż o 50% czasu
regulaminowego
● oddzielna sala – gdy wydłużono czas pracy
● dodatkowe wyposażenie (zgodnie z zaleceniami poradni)
● odpowiednio przystosowane stanowisko pracy (właściwa wysokość pulpitu, podpory
rąk itp.)
● uczeń może korzystać z pomocy nauczyciela wspierającego przy odczytywaniu poleceń i
zapisywaniu odpowiedzi, jeżeli w opinii poradni określono taki sposób nauczania
● możliwe wydłużenie czasu sprawdzianu bądź egzaminu nie więcej niż o 50% czasu
regulaminowego
● oddzielna sala – gdy wydłużono czas pracy
● członek zespołu nadzorującego jeden raz przekazuje treść informacji z pierwszej strony zestawu egzaminacyjnego najlepszymi dla ucznia metodami (fonogesty, język migowy)
● dodatkowe wyposażenie (zgodnie z zaleceniami poradni)
● zestaw zadań standardowy
● możliwe wydłużenie czasu sprawdzianu bądź egzaminu nie więcej niż o 50% czasu
regulaminowego
● oddzielna sala – gdy wydłużono czas pracy
● członek zespołu nadzorującego jeden raz głośno odczytuje informacje z pierwszej strony
zestawu egzaminacyjnego oraz teksty i treści zadań, uczeń w tym czasie śledzi wzrokiem
odczytywany tekst
● uczeń może pisać odpowiedzi lub rozwiązania drukowanymi literami
● rozwiązania zadań otwartych są punktowane z zastosowaniem zmodyfikowanych
kryteriów
● dodatkowe wyposażenie (zgodnie z zaleceniami poradni)
● zestaw zadań standardowy
● możliwe wydłużenie czasu sprawdzianu bądź egzaminu nie więcej niż o 50% czasu
regulaminowego
● oddzielna sala – gdy wydłużono czas pracy
● dostosowanie warunków organizacyjnych: uczeń może korzystać z pomocy nauczyciela
przy zapisywaniu odpowiedzi
● dodatkowe wyposażenie (zgodnie z zaleceniami)
● zestaw zadań standardowy
● możliwe wydłużenie czasu sprawdzianu bądź egzaminu nie więcej niż o 50% czasu
regulaminowego
● oddzielna sala – gdy wydłużono czas pracy
● dostosowanie warunków organizacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza
● dodatkowe wyposażenie (zgodnie z zaleceniami poradni)

W następnym numerze opublikujemy
informację o udogodnieniach egzaminu
maturalnego.
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Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
(Tel. 61 8 190 219, 515 229 671)

Drogowcy
odpowiadają
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w odpowiedzi na email z
dnia 18.02.08 r, w sprawie rozmytych skarp
rowów na obwodnicy m. Kórnika, informuje,
że budowa ta jest na bieżąco monitorowana przez nasze służby i te usterki są nam
znane.
Wykonawca obwodnicy został już zobowiązany do ich usunięcia w sprzyjających
warunkach atmosferycznych.
Nadmieniamy, że na w/w zadanie obowiązuje trzyletni okres rękojmi.

INFORMACJE

KULTURA

Nie boją się
wyzwań

Z poważaniem
Z – ca Dyrektora
Krzysztof Jóźwiak
Stanowisko firmy Skanska SA i wyjaśnienie sytuacji sygnalizowanej Czytelnika:
W polityce i strategii Skanska SA,
wysoka jakość świadczonych usług jest
kluczowym elementem w budowaniu długoterminowych i dobrych relacji z naszymi
Klientami.
Skanska jest jedną z wiodących firm
na polskim rynku budowlanym, obecną
w jego wszystkich segmentach: budownictwie ogólnym, drogowym, mostowym,
kolejowym i hydrotechnicznym. Projekty
realizujemy terminowo, dbając jednocześnie o najwyższą jakość świadczonych
usług. Obwodnica Kórnika jest inwestycją potwierdzającą wysoki standard
usług świadczonych przez Skanska.
Sygnalizowana przez Państwa Czyte l n i k a s ytuacj a ni e ma zw i ązku z
rzetelnością i fachowością. Jest ona
spowodowana przyjętym rozwiązaniem
projektowym, które zakłada odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni drogi
do rowów bezpośrednio po skarpie rowu.
Rozwiązanie takie, do czasu pełnego
„ukorzenienia” się trawy, może powodować wymycia, które już w trakcie eksploatacji drogi muszą być naprawiane. W
przypadku opisywanym przez Czytelnika,
zjawiska tego nie można było uniknąć.
Jego negatywne skutki zostaną wyeliminowane w trakcie kolejnych napraw.
Ze zjawiskiem wymywania mamy
zwykle do czynienia po intensywnych
opadach deszczu, na łukach drogi przy
jednostronnych spadkach nawierzchni.
Dotyczy to w szczególności inwestycji
oddawanych do użytkowania bezpośrednio po ich wybudowaniu. Wymywanie skarp można ograniczyć stosując
ścieki krawędziowe, które kanalizują
odpływ wody z nawierzchni i tym samym
zabezpieczają skarpy rowów. Jest to
rozwiązanie droższe, a jego zastosowanie w żadnym stopniu nie zależy od
wykonawcy robót.
Z wyrazami szacunku
Maria Kowalska
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tel. 061 8170 352

Miejsce
na Twoją
reklamę

TEL:

509 831 858
Wykonam
różnego rodzaju
prace
w ogrodzie:
• pielęgnacja zieleni
• zakładanie trawników
• układnie bruku itp. …

0601 405 059

CIESIELSTWO

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

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

• KRAWCOWE
• PANIĄ
DO PRASOWANIA
zatrudnię

Kórnik

tel. 691 780 678

Miejsce
na Twoją
reklamę

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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KANCELARIA
Finansowa

tel. 669 846 043

Poszukuje :
- Recepcjonistkę
- Kucharza
- Kelnerów
- Pomoc kuchenną
- Pokojową
Tel.: (061) 813-21-12
lub 0515 088 787

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

518 277 882

664-702-493

Kontakt telefoniczny

Hotel Rodan

Miejsce
na Twoją
reklamę

w związku z rozwojem
zatrudni:

♦ pokojówki
♦ kucharzy
♦ recepcjonistów
♦ kelnerów

Układanie
płytek i usługi
murarskie
Paweł Rozmiarek Skrzynki

tel. 509 518 955

♦ praktykantów
CV prosimy przesyłać:
e-mail:
info@hotel-rodan.pl
ul. Poznańska 5 D
Skrzynki,
62-035 Kórnik

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

Tel. 061 825 02 28,
0605 296 347
Odbieramy dokumenty
w siedzibie klienta
ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

* Dom w centrum Kórnika, 130 m2, sprzedam. Tel. 504 045 075
* Sprzedam czarne PUNTO, 1996 r., poj. 1200, 75 KM, przebieg 178.000. Tel. 504 045 075
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofony+płyty 78obr, skrzypce, militaria, starocie. Przyjadę. Tel. 0601308880
* Szukam do wynajęcia lokalu mieszkalnego w Kórniku, Bninie lub okolicy, o średnim lub niskim standardzie. Tel. 061 2834817 lub 604399 668
* Sprzedam łóżeczko Drewex z szufladą i wyposażeniem (materac, baldachim itd). Stan bardzo dobry. Tel. 600 275 200
* Restauracja „Biała Dama” zatrudni pomoc kuchenną. Tel. 061 8170 216
* Sprzedam ubranka dla dziewczynki (rozmiary 62-74). Bardzo ładne, jak nowe, tanio! Tel. 600 275 200
* Przyjmę do pracy emeryta-rencistę, sprzedaż stolarki budowlanej. Tel. 606 461 245
* Sprzedam 40 działek budowlanych pomiędzy Śremem a Kórnikiem, 70 zł za metr kwadratowy. Tel. 602 676 982
* Sprzedam okno PCV wym. 2330x1400 mm, cena 600 zł. Tel. 691 029 375
* Sprzedam sofę + 2 fotele, tanio oraz inne elementy wyposażenia, Wesoła Ciuchcia. Tel. 783 522 029
* Sprzedam meble aneks kuchenny 240 cm z lodówką lub bez w idealnym stanie. Tel. 783522 029
* Ocieplanie budynków. Tel. 606 136 353
* Szukam pracy jako kierowca kat. B. Tel. 515 07 99 34
* Potrzebna pani do sprzątania domu w Mościenicy. Tel 501 509 849
* Potrzebna opiekunka do chorej starszej osoby w Kórniku. Zgłoszenia: tel. 061 8170 352
* Sprzedam części do poloneza caro. Tel. 692 241 023
* Przyjmę traktorzystę - gospodarstwo rolne Jeziory Wielkie, 9 zł / godz. Tel. 608 339 865
* Bliźniak 1/2 Borówiec 130/420, wewnątrz wykończony 100%, gotowy do zamieszkania. Tel. 602 214 931
* Sprzedam MATIZ rok 1999, przebieg 70 tyś km, serwisowany, drugi właściciel. Tel. 693 726 247
* Sprzedam krzesełka 3-funkcyjne. Tel. 693 726 247
* Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą chorą Kórnik - Okolice. Tel. 609 197 420
* Sprzedam wózek dziecięcy 3-funkcyjny, kolor grafitowo-kremowy, dodatki: parasolka, folia przeciwdeszczowa, 400 zł. Tel. 501-353-974
* Wynajmę halę 1100 m2 przy trasie Radzewice - Śrem na magazyn lub inne. Tel. 602 170 400
* Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku 37,5. Tel. 695 396 526
* Lokal 30 m2, okolice Kórnika na działalność usługowo-handlową wynajmę lub oczekuję propozycji współpracy. Tel. 502 830 475
* Nawiążę współpracę z doświadczoną fryzjerką. Tel. 502 830 475
* Zatrudnię stolarzy. Tel. 604 11 99 64

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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Dostępny i łatwy

Pokrycia dachowe
montaż płyt gipsowych

Uwaga Praca !
Hotel Inter - Szablewski
Mieszczący się
w Dymaczewie Nowym
K / Mosiny

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

REKLAMY

ODDAM W WYNAJEM
LOKAL 30 M2
W KÓRNIKU
NA SKLEP, BIURO
LUB GABINET

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Firma zatrudni
rencistę, emeryta II
lub III grupy
na stanowisko
Stróża nocnego.
Kórnik i okolice.
Zgłoszenia:

7 marca 2008 r.

Ilość edycji ogłoszenia
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W dniu 24 lutego br. odbył się już szósty Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej.
Tym razem konkurs odbył się w Kórnickim Ośrodku Kultury.
Organizatorem imprezy był Urząd
Miejski w Kórniku. Celem konkursu jest
kształcenie muzyczne dzieci, popularyzacja
piosenki jako formy uzewnętrznienia wartości estetycznych i kulturowych, prezentacja umiejętności
artystycznych oraz
promocja młodych
wokalistów i zespołów wokalnych.

Władze samorządowe reprezentowali burmistrz Jerzy Lechnerowski
i przewodnicząca
Rady Miejskiej Irena
Kaczmarek.
Występy uczestników oceniało czteroosobowe jury w składzie: p. Jerzy Cepka
– przewodniczący komisji, p. Agnieszka
Kiepuszewska – studentka Dyrygentury, p.
Jacek Podbielski - muzykolog
i p. Sławomir Animucki – kierownik
Kórnickiego Ośrodka Kultury.
Pan Jerzy Cepka dziękując młodym
artystom za udział, stwierdził, że konkurs
był na wysokim poziomie, a najbardziej
wyrównana grupą pod względem poziomu
była grupa średnia.

Konkurs został przeprowadzony w
trzech grupach wiekowych i w dwóch kategoriach wykonawczych: soliści i zespoły
wokalne.
- w najmłodszej grupie wiekowej (7-10
lat) w kategorii soliści I miejsce zajął
Błażej Biernacki, II miejsce zajęła Julia
Auguścik, a III miejsce Jan Nowak. Jury
przyznało także trzy wyróżnienia: Patrycji
Rybce, Patrycji Pudysiak i Kindze Michalskiej.
- w grupie średniej (11-12 lat) w
kategorii soliści I
miejsce zajęła Patrycja Wybieralska,
II miejsce Kinga
Kondracka, III miejsce Oliwia Ratajczak. W tej grupie
wiekowej wyróżnienia otrzymały:
Beata Norkiewicz,
Marianna Duda i Kinga Hoza.
- w najstarszej grupie wiekowej (1315 lat) w kategorii soliści, w której wzięło
udział najmniej uczestników, I miejsce
zajęła Marysia Taciak, II miejsce zajęła
Ania Jabłońska, natomiast III miejsce
zajęły dwie uczestniczki: Zuzanna Zięta i
Anna Woźnicka.
W kategorii zespoły wokalne jury przyznało wyróżnienie zespołowi „Triolki” – Adriannie Przybył, Danieli Sarmow, Joannie
Niewiedział. MMB

Z myślą o

sześciolatkach
W dniu 22 lutego 2008 r. w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kórniku odbyło się spotkanie pracowników
poradni z przedstawicielami przedszkoli i
szkół podstawowych, które mają oddziały
dla dzieci 6-letnich. Tematem spotkania
była problematyka ryzyka dysleksji i form
współpracy z przedszkolami. W miesiącach styczeń-marzec 2008 r. pracownicy
poradni spotkali się z rodzicami dzieci
6-letnich, aby przybliżyć im problematykę ryzyka dysleksji. W spotkaniach
wykorzystano multimedialną prezentację, przygotowaną przez Ewę Głąbałę,
pedagoga poradni.
Miłym akcentem piątkowego spotka-

Szanowni Państwo!
Minął miesiąc odkąd objąłem kierownictwo Kórnickiego Ośrodka Kultury. W
tym czasie moje działania skoncentrowały
się na dostosowaniu budynku do potrzeb
funkcjonowania instytucji kultury, zakupie
niezbędnego wyposażenia, opracowaniu
Statutu instytucji, zawarciu umów z artystami mającymi wziąć udział w tegorocznej
edycji Dni Białej Damy oraz na zapoznawaniu z liderami życia kulturalnego gminy
Kórnik.
Stoły, krzesła już są, w mini kuchni można przygotować kawę, w trakcie XX sesji
Rady Gminy Kórnik został zatwierdzony
statut Kórnickiego Ośrodka Kultury. Wróciła
też podpisana umowa z gwiazdą drugiego
wieczoru Białej Damy .
Jednak najistotniejsze, że poznałem
wielu zapaleńców z Kórnika i z sąsiadujących sołectw, których aktywność, pasja

wicieli przedszkoli i szkół przez Krystynę
Janicką i Hannę Straus z Kórnickiego
Towarzystwa Pomocy Społecznej programów komputerowych „Opis przedszkolaka”. Programy zostały zakupione
ze środków własnych Towarzystwa jako
materiały wspomagające edukację małego dziecka.

Małgorzata
Smolarkiewicz-Maliszewska
Kierownik Poradni

ZAPRASZAMY NA VI FESTIWAL
MŁODYCH MUZYKÓW
W Niedzielę Palmo-

RECENZJE
KSIĄŻEK
Przedstawiane pozycje książkowe
dostępne są w Bibliotece Publicznej
w Kórniku
DLA DOROSŁYCH
HENRI LOEVENBRUCK
„SYNDROM KOPERNIKA”
„Syndrom Kopernika” to głośny
thriller polityczny
napisany przez znanego francuskiego
pisarza, autora serii
fantasy „La Moira”,
założyciela i redaktora naczelnego
pisma dla fanów
fantastyki.
Bohaterem powieści jest 36-letni Vigo
Ravel, który choruje na schizofrenię. Tak
przynajmniej brzmi oficjalna diagnoza.
Od dawna cierpi na halucynacje i słyszy
głosy. Nauczył się jednak nie zwracać
na nie uwagi. Jednak tym razem, gdy
stoi przed drzwiami gabinetu swego
psychiatry, szepty nasilają się: „Wszystko wyleci w powietrze!”. Vigo ucieka na
zewnątrz, a chwilę potem gigantyczna
eksplozja niszczy budynek. Początkowo
odbiera to jako wytwór swojej chorej
psychiki, jednak gdy media donoszą o
ataku i setkach zabitych, nasuwają mu
się wątpliwości. Czy przypadkiem nie
wmówił sobie tego wszystkiego? Razem
z policjantką Agnes i grupą hackerów
wpada na ślad niesamowitego spisku,
który sięga do najwyższych kręgów władzy i struktur wojskowych. Jego celem
jest totalna kontrola nad świadomością
ludzi. MG

wą przed każdą Mszą

Dzieci i młodzież grającą na dowolnym instrumencie muzycznym gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie młodych instrumentalistów organizowanym przez Urząd
Miejski w Kórniku. Koncert odbędzie się 12 kwietnia br. Zgłoszenia do 3 kwietnia (czwartek). Szczegóły w regulaminie
lub na stronie internetowej – www.kornik.pl .
Kontakt – Kórnicki Ośrodek Kultury (tel. 618 170 891).
Do zdobycia wiele cennych nagród i wyróżnień.
Życzymy powodzenia.
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Sławek Animucki.

tutti santi na wielkanoc

nia było przekazanie na ręce przedsta-

KÓRNIK 2008

tworzenia, zaangażowanie pozwalają
snuć ambitne plany współpracy. Wspólne
działania są tym o czym marzę najbardziej.
KOK ma służyć innym. To pracujący w nim
instruktorzy mają docierać wszędzie tam,
gdzie dzieje się coś ciekawego. To KOK ma
zapewnić opiekę artystyczną dla wszelkich
przejawów ludzkiej aktywności i to również
w KOK-u mają być prezentowane tej aktywności efekty.
Zwracam się do wszystkich tych, którym
w duszy gra, którzy szukają swojego miejsca w świecie kultury, którzy chcą nadać
jakiś kształt temu co jeszcze niedookreślone, tajemnicze, nieznane. Serdecznie
zapraszam do KOK, na Prowent 6. Tel.
061 8170 891, 0510966103. Zadzwońcie,
przyjdźcie!
Porozmawiamy, pomarzymy, a potem te
marzenia zrealizujemy. Wierzę w to.

KULTURA

KULTURA

VI Konkurs Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej
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Św. oprócz tradycyj-

DLA DZIECI

nych palemek, dostęp-

MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA
„ABC…UCZĘ SIĘ!”

na będzie nasza nowa
płyta. Zapraszamy do
dzielenia się razem
z nami radością ze
Zmarwychwstania!!!!
Dzieci i rodzice
z chóru Tutti Santi

7 marca 2008 r.

Książki z tej
serii wprowadzają w świat
l i t e r, s ł ó w i
cyfr, prezentują sytuacje z
życia codziennego. Wszystkie napisane
są wierszem.
Wzbogacają one słownictwo i rozwijają
inteligencję dziecka. Kolekcja ta oparta
jest na podstawie programowej nauczania przedszkolnego. KK
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1. Restauracja Figaro
2. Centrum Stomatologii – Gabinet Stomatologiczny ELLMED
3. Złotnik G. Błaszak
4. Producent „Plus” Kozanecki-Begier – Słabolepszy
5. Bank Spółdzielczy GS Kórnik
6. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
WODKOM Kórnik
7. Sklep obuwniczy A. Marciniak
8. PPHU Mablo – Styl Duszczak
9. Sklep ABC E. Robińska
10. „Gama – Art.” A. Błaszkowiak – działalność
handlowa
11. Drogeria Lehman – Zwierzyński
12. Galanteria Damska – Ewelina Salonik
13. Księgarnia
14. Kwiaciarnia „Stokrotka” Taciak
15. Kwiaciarnia KKM Krystyna Andracka –
Kaczmarek
16. „APUS” Jolanta Stępniak
17. „Szop – Pracz” – sieć handlowa
18. „Komet” – p. Przybylscy
19. Cukiernia „Łobza”
20. Firma Handlowa T.M. Małeccy Sp. J.
21. Sklep J. Kaczmarek „RUSSEL”
22. Tanie papierosy „Trafika” E. Kapała
23. Bielizna „Parys”
24. Sklep męski „Bretl Bisnett”
25. Apteka „Zamkowa”
26. prywatny Gabinet Stomatologiczny lek.
stom. Magdalena Antosiak
27. Gabinet Kosmetyczny M. Ellmann
28. Salonik Fryzjerski Aleksandra Bednarek
29. Solarium „Studio – Sun” – Sylwia Ryś
30. Urząd Miejski w Kórniku
31. Wideoteka – Butik – Internet – Cafe
Świerzewski
32. Sklep Obuwniczy „Oscar” Kamil Wiącek
33. Biuro – Serwis „KM Partner” Kinga Arkit
34. Kwiaciarnia „SWAT” Artur Kotecki
35. Salon Fryzjerski „VIVA” J. Piasecka
36. Sklep Monopolowy M.T. Andrzejczak
37. Klasa IIa – p. Wojtkowiak
Klasa IIIb – p. Piasecka
Klasa IVb – p. Karpińska
Klasa Va – p. Toboła, p. Dłubała
Klasa VB – p. Pańska
Klasa Vc – p. Kowalewska
Klasa VIb – p. Serwatkiewicz
Klasa VIc – p. Piasecka
38. SKLEP RTV i AGD „7” Aneta Mądra
39. MECHART z. j. Poznań
40. p. M. Wawrzyniak
41. „KASOS MEDIA” p. K. Idkowska
42. Restauracja „Cezar” W. Budasz Koszuty
43. Restauracja „Podróżnik” K. Sroczyński
Koszuty
44. Hurtownia Kosmetyków p. W. Powązka
45. Surówki G. D. Sznura
46. Kwiaciarnia „Płomyk” p. Walerczyk
47. Auto Myjnia P.H.U. Goniec
48. p. H. Jakubowska i E. Konik
49. Radny Powiatu Poznańskiego p. Marek
Serwatkiewicz
50. Restauracja „Biała Dama”
Przewodniczący Rady Rodziców
Maciej Małecki

Rada Rodziców przy SP nr 2 im. Teofili z
Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku
Serdecznie dziękuje Sponsorom za pomoc w
zorganizowaniu Zabawy Karnawałowej.
- Stacja Paliw LOTOS Kórnik-Bnin
- Przetwórstwo Rolno-Spożywcze Grzegorz
Sznura
- Sklep Spożywczy M. Pepel
- Kwiaciarnia „Stokrotka” R. Taciak
- Gabinet Kosmetyczny „JOANNA: J. Witkowska
- Kwiaciarnia I. Matelska
- P.H.U. MAT-BUD R. Wdowczyk
- „U MICHAŁA” K. Łuczak
- STUDIO „SUN” S.Ryś
- P. Ewelina Kapusta
- FIRMA ZŁOTNICZO - JUBILERSKA G.
Błaszak
- Sklep Wielobranżowy a b c E. Robińska
- „MATI” M. Scholz
- Kwiaciarnia „PŁOMYK” P.Walerczyk
- TROPIKAL SUN A. Borowiak
- SKLEP WIELOBRANŻOWY J. Kurminowska
- „GAMA ART.” Działalność Handlowa A.
Błaszkowiak
- SKLEP ODZIEŻOWY P. Maciejewska
- SALON URODY SOLARIUM I. Kilanowska
- P.H.U. „ELTON” T. Dominiak
- Bielizna „TRIUMPH” E.Dominiak
- Sklep Odzieżowy N. Taciak
- SKLEP DROGERYJNO-CHEMICZNY A.
Zwierzyński , M. Lehmann
- DORI D. Maniszewska
- „OSW Błażejewko” sp.z o.o.
- P. Ewelina Domagała
- MiR Duda s.c.
- Restauracja Pizzeria CASABLANKA
- KOMET Runowo
- Sklep Spożywczy M.Żak
- Salon Fryzjerski A.Nowak
- ALPO W. Poprawski
- BIG BOX E.J. Gałka
- Gabinet Kosmetyczny M. Ellman
- FIRMA HANDLOWA HS
- ESTER E. Liebner Handel Produkcja
Usługi
- P. Tomasz Leski
- PPHU MEBLO-STYL W.A.Duszczak
- Salon Fryzjerski „DARIA” D.Matela
- P.Kamila Musielak
- P.Jolanta Siejak
- P.Katarzyna Przewoźna
- P.Maria Bartkowiak
- PPHU Szpak Grzegorz
- KORD-Pol P.W. Kordas Henryk
- Kwiaciarnia „u AGATY” A. Wolna
- Sklep „Parys”
- Biuro Serwis „KM Partner” K.Arkit
- Zakład Fryzjerski I. Łopińska
- Kwiaciarnia M.Nawrocka
- Sklep Mięsno-Wędliniarski I.Kleczewska
- TEKASZ T.Szczepaniak
- P.Tadeusz Kuźma
- SADOWNICTWO P.Jańczyk
- Kwiaciarnia „AZALIA”
- „OSKAR” Kamil Wiącek

-GOLDEN M.Ryś-Kwiatkowska
Rada Rodziców przy Gimnazjum im.
Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku
serdecznie dziękuje wszystkim sympatykom
i darczyńcom za pomoc w zorganizowaniu
zabawy karnawałowej.
1. Centrum Stomatologii „Ellmed” – M. Ellman
2. Kancelaria Notarialna J. Jaśkowiak
3. Hurtownia Kosmetyków W.J. Powąska
4. „APUS” J. Stępniak
5. TFP Sp. z o.o. L. Kuźnicka – Tylenda
6. Bank Spółdzielczy Kórnik
7. „Komet” P.J. Przybylscy
8. Apteka Lewicka – Nowak ul. Średzka
9. Sklep „ABC” Ewa Robińska
10. Kwiaciarnia „Stokrotka” R. Taciak
11. Pasmanteria „Smyk’ E. Kerber
12. Księgarnia Kórnik R. Hyżak
13. GAMA – Art. Anna Błaszkowiak
14. Sklep MEBLO – STYL W. Duszczak
15. MINI MAX H. Słabolepsza
16. Producent Plus P. Słabolepszy Sp.
Jawna
17. Sklep SHOP – PRACZ – sieć handlowa
18. Handel hurtowy – Teresa Rosińska
Kórnik
19. Galanteria męska – BRETT BISNETT
20. PHU ELTOM – T. Dominiak
21. Euro – Astar Kórnik
22. Firma Złotniczo – jubilerska – G. Błaszak
23. Kwiaciarnia „Płomyk” – E. Walerczyk
24. MAR- PIEK P. Kowalewski
25. Surówki Grześkowiak
26. Cukiernia P. Kaczmarek
27. Drogeria Lehmann – Zwierzyński
28. Zakład fryzjerski R. Fludra
29. Blacharstwo Samochodowe Z. Grzelak
30. Restauracja Biała Dama
31. Sklep Nina Taciak
32. Sklep Elegant Z. Maciejewska
33. ART. – PLAST N.A. Maciejewscy
34. Sklep PARYS M. Zawieja
35. Sklep wielobranżowy Krause Alina
36. Sklep wielobranżowy Obuwie – Odzież
A. Marciniak
37. Pasmanteria „DUET” Jerzy Reiek
38. Solarium Studio SUN – Sylwia Ryś
39. „Świat Kwaszonek” U. Przychodzka
40. Pracownia Złotnicza K. Buszkiewicz
41. Salon fryzjerski A. Bednarek
42. Sklep RUSSEL J. Kaczmarek
43. Gospodarstwo Rolne Z. Zwiernik
44. „TEKASZ” Teresa Szczepaniak
45. Sklep Ewelina Kapusta
46. Sklep. „Golden” M. Ryś – Kwiatkowska
47. Pizzeria PICCOLO Kórnik G. Szpak
48. Salon fryzjerski M. Zwierzyńska
49. Salon Urody „Sylwia”
50. Kwiaciarnia K. Andracka – Kaczmarek
51. Kwiaciarnia B. Małecka
52. „REM – TECH” PHU Paweł Krakowiak
53. Wideoteka „BUTIK”
54. KASOS MEDIA Katarzyna Idkowska
55. Sklep ogólnospożywczy R. Kuberacka
56. Urszula Sobczak
57. Sebastian Kudła
58. Marian Bosiadzki
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Kronika
kryminalna
Nie dostosowali prędkości
19 lutego w Czmoniu, kierująca peugeotem
nie dostosowała prędkości do panujących
warunków na drodze i zderzyła się z fiatem.
Do podobnej sytuacji doszło w tym samym
dniu w Kórniku, gdzie kierowca hundaya
zderzył się z fiatem i następnego dnia na
krajowej „jedenastce” w okolicach Kórnika,
gdzie kierujący ciągnikiem siodłowym renault
zderzył się z fordem.
Zderzył się z przyczepą
21 lutego w Gądkach, kierujący samochodem
marki mercedes, podczas wykonywania manewru omijania zderzył się z przyczepą.

Śmiertelny wypadek
22 lutego, około godziny 5.30 na prostym odcinku drogi numer 434 prowadzącej z Kórnika
do Śremu doszło do tragicznego wypadku.
46-letni kierowca jadący mercedesem zaczął
wyprzedzać jadącego przed nim opla. Podczas wykonywania tego manewru mężczyzna
potrącił idącego poboczem drogi pieszego, a
następnie uderzył w wyprzedzany pojazd.
Wypadek zakończył się dachowaniem auta w
pobliskim rowie. Kierowca mercedesa poniósł
śmierć na miejscu. Kobietę, która prowadziła
opla i pieszego zabrało pogotowie. Potrącony mężczyzna walczy o życie w jednym z
poznańskich szpitali.
Droga przez kilka godzin była zablokowana. Policjanci zorganizowali dla kierowców
objazdy.

Odnaleźli skradzioną hondę
23 lutego funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku odnaleźli w miejscowości
Czołowo,
skradzioną wcześniej hondę. Pojazd niestety
nie posiadał już wszystkich części.
Kradzieże
• 18 lutego zgłoszono kradzież w Kamionkach
narzędzi o wartości 2 670 zł,
• 21 lutego powiadomiono kórnicki komisariat o kradzieży w Borówcu samochodu
renault,
• 23 lutego miejscowy komisariat powiadomiono o kradzieży w Szczytnikach cementu
budowlanego, wartość strat 546 zł,
• 25 lutego zgłoszono kradzież w Gądkach
artykułów spożywczych oraz oleju napędowego, wartość strat 29 500 zł.
Opr. BM

INFORMACJE

INFORMACJE
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Rada Rodziców przy Szkole nr 1 w Kórniku
im. Tytusa Działyńskiego składa serdeczne
podziękowania za okazaną pomoc w organizacji Balu Karnawałowego, który odbył się 5
stycznia 2008r. w lokalu Biała Dama. Sponsorami imprezy byli:

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
Mandat za nieprawidłowe parkowanie
W okresie od 19 lutego do 3 marca strażnicy
miejscy ukarali 17 kierowców za nieprawidłowe zaparkowanie swojego pojazdu w
Kórniku, w tym 5, którzy pozostawili auta
na miejscu dla osób niepełnosprawnych nie
posiadając do tego uprawnień.
Ukarali za zaśmiecanie
19 lutego patrol SM ukarał mandatem
kierowcę pojazdu (mieszkaniec Książa) za
zaśmiecanie drogi w Kórniku.
Przewieźli do schroniska
W ciągu ostatnich dwóch tygodni strażnicy
pochwycili trzy bezpańskie psy, które następnie przewieźli do schroniska.

Mandat za brak umów
20 lutego patrol SM ukarał mandatem właścicielkę posesji w Pierzchnie za brak umów na
wywóz śmieci i ścieków. Kilka dni później, 26
lutego mandat otrzymali właściciele posesji
(mieszkańcy Kórnika i Pierzchna) za brak
umowy na wywóz śmieci oraz wyrzucenie
wszystkich swoich śmieci do kontenera przeznaczonego do segregacji odpadów.
Ukarani za spożywanie alkoholu
21 lutego strażnicy ukarali mandatami 2
mieszkańców Dachowej za spożywanie alkoholu tuż przy sklepie, w miejscu publicznym.
Sprawa osoby sprzedającej alkohol trafi do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kórniku.

Interweniowali w Robakowie
22 lutego patrol SM interweniował w Robakowie w związku ze zgłoszeniem o porzuconym
przy drodze oborniku. Właścicielka posesji,
z której pochodził obornik została ukarana
mandatem.
Skontrolowali kierowcę i ukarali
mandatem
28 lutego patrol mieszany (policjant i strażnik) zatrzymał do kontroli kierowcę pojazdu
(mieszkaniec Dąbrowy koło Śremu), którego ukarano mandatem za niebezpieczną
jazdę.
Zebrała: BM

UWAGA MIESZKAŃCY!
Ze względu na zanotowaną w ostatnim czasie serię włamań do domów jednorodzinnych, w szczególności w miejscowościach
Kórnik, Borówiec, Kamionki podczas nieobecności domowników w godz. 16-21, Komisariat Policji w Kórniku zwraca się z uprzejmą
prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na osoby obce kręcące się wokół domów, obserwujące je, domokrążców itp.
Wszelkie informacje proszę kierować pod numery telefonów Komisariatu Policji w Kórniku 061-8170-204 lub 061 841-30-30,
997. Zapewniamy pełną anonimowość.
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R-kursuje w dni robocze / s-kursuje w dni nauki szkolnej / W-kursuje w niedziele i św.

09:40
17:50
15:55
14:15
13:15
11:15
09:30
08:30
06:35
Kórnik, Rynek

07:50

06:32
Kórnik, Prowent
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Przez cały zimowy sezon przygotowawczy chłopcy roczników 1996 i 1997 rywalizowali o powołania do reprezentacji, która
wystąpi w tegorocznych eliminacjach do
Mistrzostw Świata Dzieci Danone Nations
Cup. Krajowym etapem turnieju, którego
finały pod patronatem Zinedina Zidane’a
odbędą się latem we Francji, będzie rywalizacja w Pucharze Mlecznego Startu.
Ponieważ zawodnicy wykazali olbrzymie
zaangażowanie, trenerzy postanowili
wystawić w turnieju dwie reprezentacje.
Kryteria wyboru, które brali pod uwagę
ustalając skład, to przede wszystkim mobilizacja oraz obecność na treningach i chęć
podnoszenia umiejętności piłkarskich. Wybór był bardzo trudny. Ostatecznie składy
poszczególnych drużyn przedstawiają się

następująco.
Kotwica Kórnik I
Filip Siejak I
Wojciech Krzak
Adam Koszałka
Filip Siejak II
Filip Graczyk
Patryk Kuberacki
Hubert Kaczmarek
Bartosz Sobkowiak
Tomasz Siejek
Dawid Marciniak
Konstanty Kalisz
Adam Gulczyński
Kotwica Kórnik II
Dawid Wąsowicz
Adam Cukrowski
Bartosz Kotecki
Mateusz Kędziora
Piotr Fogt
Sebastian Grząślewicz
Sławomir Ratajczak
Maciej Konował
Szymon Szymański
Piotr Jasiewicz
Aleksander Pietkiewicz
Szczepan Napieralski
Od 10 marca szkółka rozpoczyna treningi
na boiskach Ośrodka Sportu i Rekreacji na
Błoniach. Dzięki uprzejmości Burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego oraz Kierownika

Ośrodka Sportu i Rekreacji Jana Wójkiewicza
w tegorocznym budżecie gminy Kórnik przeznaczono kwotę 12 tysięcy złotych na szkolenie piłkarskiej młodzieży. Pozwoli to choć
w części sfinansować i zrealizować program,
który tej wiosny zakłada zajęcia treningowe
dla grupy 60 chłopców od poniedziałku do
czwartku, w blokach 2 razy po półtorej godziny
( każda grupa wiekowa odbędzie 2 treningi tygodniowo) oraz udział 2 drużyn w rozgrywkach
ligowych i okazjonalnych turniejach. Program
szkoleniowy przyjęty przez trenerów pracujących w kórnickim klubie oparty jest na doświadczeniach szkółki piłkarskiej Ajaxu Amsterdam
oraz znanej angielskiej metody Coervera,
stosowanej powszechnie w angielskich klubach Premiership. Od początku marca opiekę
nad wszystkimi grupami wiekowymi przejął
Michał Rokicki, którego wspomagać będą
Dawid Tórz, Dariusz Andrzejczak i Zbigniew
Grześkowiak.
Wszystkich chętnych urodzonych w latach 1996-2001 , którzy chcieliby podnosić
swoje piłkarskie umiejętności pod okiem
wykwalifikowanych trenerów, serdecznie
zapraszamy na treningi szkółki – codziennie
od poniedziałku do czwartku o godzinie
17.00 na boisko Ośrodka Sportu i Rekreacji
na Błoniach. Zajęcia są bezpłatne.
Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc organizacyjnie bądź dobrymi pomysłami ambitne
działania szkółki zapraszamy do kontaktu pod
numerem 0-601-96-12-21. ZG
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14:00
11:50

Kolejny sukces odnieśli młodzi piłkarze
trenujący w szkółce piłkarskiej przy Kotwicy
Kórnik. W turnieju chłopców rocznika 1998
rozegranym w ubiegłą sobotę w Środzie
Wlkp. nasi reprezentanci zajęli pierwsze
miejsce wygrywając wszystkie spotkania.
Królem strzelców turnieju został Karol
Siejak – zdobywca 12 bramek. Znakomicie
spisał się również nasz bramkarz Arkadiusz
Pawlikowski, którego w całym turnieju przeciwnicy pokonali tylko dwukrotnie.
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Młodzi piłkarze
odnoszą sukcesy

KÓRNICKI BIEG PAPIESKI
21:37
2 kwietnia 2008 (środa) o godz.19 30 na stadionie kórnickim odbędzie się bieg poświęcony
Janowi Pawłowi II.
Zadanie, jakie czeka uczestników biegu,
to przebiegnięcie w systemie sztafetowym
21 kilometrów 370 metrów.
Dystans ten symbolicznie nawiązuje do godziny
przejścia JP 2 do domu Ojca (21:37).
Uczestniczyć w tym spotkaniu może każdy,
kto lubi choć trochę biegać
i chcewyrazić hołd Wielkiemu Polakowi.
Ze względu na późną porę zakończenia biegu,
młodzi uczestnicy powinni być
pod opieką dorosłych.
Uczestnikom zapewniamy ciepłe napoje,
domowe wypieki, a po zakończeniu
gorącą grochówkę.
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Już dziś swój udział w biegu zadeklarował
Pan Burmistrz Jerzy Lechnerowski,
a także policjanci, strażnicy miejscy, strażacy,
harcerze i ministranci. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy dyplom.
Na spotkanie biegowe zaprasza OSiR w Korniku
oraz Stowarzyszenie Biegowe "Brylant-Kórnik".
Wszelkie pytania na temat biegu można kierować
pod numer
tel. 0 604 640 306.
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Najlepsze grupy aerobikowe szkół
naszej gminy startowały w mistrzostwach
powiatu poznańskiego w aerobiku
grupowym, które odbywały się dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w
Swarzędzu a dla szkół podstawowych
w Szczodrzykowie. Niezwykle wysoki a
jednocześnie wyrównany poziom reprezentowały zespoły gimnazjalne (8-10
osób)a stawką był awans do zawodów
rejonowych. Nasze najlepsze grupy
aerobikowe z gimnazjów w Kórniku i
Robakowie wśród 13 występujących
zajęły kolejno 6-7 miejsca i niestety
nie awansowały wyżej. Występujące w
grupie szkół ponadgimnazjalnych „ Kórniczanki) z Liceum ogólnokształcącego
w Kórniku pod kierunkiem Iwony Rauk
wygrały rywalizację z Zespołem Szkół
nr 2 w Swarzędzu i zdobyły mistrzostwo
powiatu. Chociaż konkurencja nie była
duża, to pokonanie zespołu swarzędzkiego jest dużym sukcesem, bowiem
ten zespół miał już medale mistrzostw
Polski w formacjach tanecznych. Na
sukces liceum zapracowały oprócz
trenerki: Marta Pucek, Marta Hołderna,
Ewa Stachowiak, Ewelina Walkowiak,
Olga Zielazek, Anna Zielazek, Sylwia
Borowczyk, Marta Perdoch, Magda Milecka i Ewelina Wdowczyk. Rywalizację
szkół podstawowych w Szczodrzykowie
obserwowali : burmistrz Jerzy Lechnerowski, członkowie Zarządu Szkolnego Zrzeszenia Sportowego Powiatu
Poznańskiego :prezes Tadeusz Rauk,
Jerzy Cepka, Wanda Pawlak, organizator
sportu szkolnego w Kórniku Anna Rauk
oraz dyrektorki gospodarza imprezy
Barbara Pietrala i Małgorzata Siekierska. Imprezę zorganizowali nauczyciele
z Szczodrzykowa pp. Barbara Jańczyk,
Dariusz Śmigielski, Michał Pawłowski
( oprawa muzyczna)z pomocą swoich
uczniów. W trakcie imprezy wystąpiły
pary taneczne z kórnickiego liceum: Ewa
Stachowiak i Tomasz Zwierzyński oraz
Marta Hołderna z Krzysztofem Durczakiem, a także wystąpiły grupy taneczne
z Robakowa i Szczodrzykowa. W rywalizacji powiatowej bardzo dobrze wypadły
nasze szkoły podstawowe. Dziewczęta
p. Barbary Jańczyk z Szczodrzykowa
wytańczyły trzecie miejsce a dziewczęta p. Katarzyny Pucek z SP Kórnik
zajęły czwarte miejsce. Medale brązowe
oraz pamiątkowe statuetki ufundowane
przez Starostwo Powiatu Poznańskiego
mistrzostw wywalczyły: Paulina Starzak,
Maria Kujawa, Luiza Bejma, Honorata
Zawal, Marta Abraszkiewicz, Weronika
Tomczak, Jagienka Żurawska, Aneta
Stróżyńska . Szkołę z Kórnika reprezentowały: Marianna Frąckowiak, Agnieszka
Ptak, Marta Przybył, Urszula Biernacka,
Małgorzata Król, Sonia Dolska, Kamila
Olejnik, Julia Kłosowicz. Obydwie szkoły
oraz kórnickie licealistki awansowały do
Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski w
Aerobiku Grupowym.

KOSZYKÓWKA W REJONIE

W finale Rejonu Poznań-Zachód
mistrzostw szkół gimnazjalnych w koszykówce dziewcząt reprezentacja Gimnazjum w Kórniku walcząca w Międzychodzie zajęła trzecie miejsce .Gimnazjum
Kórnik zostało pokonane przez gimnazjalistki z Opalenicy 33:14 i wygrało z
Grodziskiem 33:26. Niestety w trakcie
meczu kontuzji nabawiła się jedna z najlepszych kórnickich gimnazjalistek Beata
Zwierzyńska , co spowodowało znaczne
osłabienie zespołu. W zawodach punkty
zdobyły: Weronika Szmańda-17, Marta
Lehmann- 7, Beata Zwierzyńska-6, Anna
Łuczyszyn i Kinga Zwierzyńska po 4 oraz
Anna Zwierzyńska, Agnieszka Waszak,
Iza Antoniewicz po 2 pkt.
Z kolei dziewczęta Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku zajmując drugie
miejsce w Półfinałach Rejonu Poznań
–Wschód ( m.in. pokonały ZSE Śrem)
awansowały do finału. Punkty w turnieju
zdobyły: Marta Pucek- 21, Natalia Wujek i
Katarzyna Szefner po 16, Anna Misterska
-6 i Hanna Misterska-6, Hanna Dębska-3.
Już po trzech dniach odbył się w Jarocinie finał rejonu Poznań- Zachód gdzie
licealistki wywalczyły czwarte miejsce.
W turnieju finałowym Marta Pucek zdobyła 15 pkt, Natalia Wujek 12, Katarzyna
Szefner 5, Hanna Dębska- 3 i Anna
Misterska 2 pkt.

RYWALIZACJA
SZACHISTÓW
W WOJEWÓDZTWIE

W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
Gimnazjady i Licealiady w organizowanych przez Szkolny Związek „Wielkopolska” odbyły się zawody wojewódzkie w
szachach. W Zbąszyniu reprezentacja
Szkoły Podstawowej w Kórniku pod
kierunkiem Małgorzaty Achtabowskiej w
składzie: Stanisław Pietrowski, Wiktor
Ptak, Zuzanna Zięta i Alicja Starosta
wywalczyła 12 miejsce.
Drużyna z Liceum Ogólnokształcącego
w Kórniku w składzie: Mateusz Płończak,
Hubert Górka, Przemysław Walaszczyk i
Małgorzata Rozmiarek zajęła 16 miejsce.
Indywidualnie najlepszym szachistą był
Dominik Płończak, który zajął pierwsze
miejsce. Startowali także gimnazjaliści
, szachiści z Kórnika i zajęli drużynowo
30 miejsce.

AEROBIK
SZCZODRZYKOWA
W FINALE

Kolejny raz zespół tańca nowoczesnego „Kórniczanki” wystąpił w aerobiku
drużynowym, tym razem w zawodach
rejonowych w Jarocinie. Dziewczęta pokonały zespoły z powiatów: wrzesińskiego,
jarocińskiego, śremskiego, średzkiego,
gnieźnieńskiego m.in. ZS ze Śremu, LO we
Wrześni, Liceum z Trzemeszna ( w sumie
7 szkół)i ostatecznie zajęły trzecie miejsce.

Pierwsze i drugie miejsce zdobyły szkoły z
Jarocina, które były nieco faworyzowane,
bowiem w komisji były m.in.4 nauczycielki
z Jarocina. Dziewczęta z Kórnika wykonały
układ bezbłędnie i w ocenie instruktorek z
innych szkół spoza Jarocina wykonując
niezwykle atrakcyjny układ choreograficzny zasłużyły na wyższe miejsce. Słowa
uznania dla Iwony Rauk instruktorki i
choreografa licealistek. Z kolei w Szczodrzykowie spotkały się najlepsze zespoły
szkół podstawowych z powiatów: wrzesińskiego, jarocińskiego i poznańskiego ,
by walczyć o finał wojewódzki w aerobiku.
Gratulacje dla Barbary Jańczyk z Szczodrzykowa , której zespół zajął drugie miejsce i awansował do Finałów Mistrzostw
Wielkopolski ( 1.04.2008) a dziewczęta
Katarzyny Pucek z Szkoły Podstawowej w
Kórniku uplasowały się na piątym miejscu
w rejonie.

PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW
WIELKOPOLSKI W TENISIE
STOŁOWYM

W Objezierzu nasze najlepsze pary
w tenisie stołowym startowały w Rejonie Poznań-Zachód, by awansować do
finałów wojewódzkich. Dziewczęta z
Szczodrzykowa Dominika Zych i Wiktoria Żegleń wśród 9 najlepszych szkół z
powiatów: Grodzisk, Szamotuły, Nowy
Tomyśl, Oborniki, Międzychód, i powiatu
poznańskiego ziemskiego zajęły piąte
miejsce. Również chłopcy z Radzewa:
Konstanty Kalisz, Sebastian Stempniak,
Filip Siejak zajęli piąte miejsce a w mistrzostwach startowało 12 szkół z wyżej
wymienionych powiatów. Z tych zawodów
do finałów wojewódzkich awansowały
tylko dwie szkoły.

POWIATOWY FINAŁ
SIATKÓWKI GIMNAZJÓW

Reprezentacja dziewcząt z Gimnazjum
w Kórniku po raz pierwszy startowała w
finałach mistrzostw powiatu poznańskiego w siatkówce. Poza zasięgiem
była drużyna gospodarzy z Murowanej
Gośliny , które są ubiegłorocznymi mistrzyniami województwa i również wygrały
tegoroczne mistrzostwa powiatu. Nasze
siatkarki musiały także uznać wyższość
reprezentantek z Stęszewa a także z
Suchego Lasu i ostatecznie zajęły czwarte miejsce. Mistrzami naszej gminy są
gimnazjaliści z Robakowa i oni startowali
w mistrzostwach powiatu, które odbyły
się w Murowanej Goślinie. Gospodarze
wygrali mistrzostwa ale bardzo dobrze
wypadli siatkarze Pawła Pawlaczyka z
Gimnazjum w Robakowie.
Zajęli drugie miejsce i awansowali do
półfinału Rejonu Poznań – Wschód. Gimnazjum w Robakowie 14 marca 2008 będzie
gospodarzem imprezy i mamy nadzieję,
ze awansują do finałów rozgrywek. W
zawodach wystąpią mistrzowie z powiatów:
wrzesińskiego, śremskiego i poznańskiegoziemskiego. ARA
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PORADNIK
budowlany

miejscowościami kursuje autobus szkolny.
Jest też kościół, poczta i bank.

Dom
w cenie mieszkania
Na terenie gmin sąsiadujących z
Poznaniem można stać się właścicielem domu za cenę porównywalną z
3-pokojowym mieszkaniem w mieście.
Przy Lesie w Kamionkach
Na rozleglej polanie przylegającej
bezpośrednio do dużego kompleksu leśnego w Kamionkach Przedsiębiorstwo A.
Grzegorczyk realizuje osiedle Przy Lesie.
Inwestor przygotował łącznie 277 działek o
powierzchni od 770 do 1150 m kw.
Prace w Kamionkach rozpoczęły się w
2003 r. Inwestor wykonał sieć energetyczną,
wodociągową i gazową wraz z przyłączami, a drogi osiedlowe zostały utwardzone
i oświetlone. W 2007 r. wspólnie z gminą
oraz już mieszkającymi na osiedlu wykonano podbudowę drogi dojazdowej.
Na osiedlu zamieszkało dotychczas
około 70 rodzin, a kolejne 52 budynki typu
Beryl (o powierzchni 136,4 m kw.) i Turkus
(o powierzchni 139,1 m kw.) są w trakcie
realizacji. W projekcie znajduje się również
garaż. Domy budowane są w technologii
muru trójwarstwowego z pustaków ceramicznych szczelinowych, wełny mineralnej
oraz cegły klinkierowej i pokryte dachówką
ceramiczną. Wnętrze przygotowane jest w
standardzie deweloperskim ze wszystkimi
instalacjami. Inwestor zapewnia również
wykończenie na zewnątrz.
Ceny tak przygotowanych domów
kształtują się w przedziale od 599.280 zł
(bez garażu) do 744.680 zł brutto, czyli od
4.146 zł/m kw. Nabywca może jednak zlecić
inwestorowi całkowite wykończenie domu. I
większość klientów chętnie to rozwiązanie
wybiera, korzystając z pomocy architekta
czy plastyka.
Osiedle położone jest w odległości
18 km od ronda Rataje. Można do niego
dotrzeć trasą katowicką lub ze Starołęki
przez Głuszynę i Daszewice. Kamionki
dysponują dobrą infrastrukturą handlowousługową, w sąsiednich Daszewicach jest
szkoła podstawowa i gimnazjum, a w Borówcu – przedszkole. Między obydwiema
Z Kreislem na Euro
Najbardziej pożądaną przez kibiców
rzeczą są aktualnie bilety na Euro 2008 w
Austrii i Szwajcarii. Dwa z nich na pewno
dostaną osoby, które szczęśliwie wygrają loterię produktową Kreisla „Buduj z
nami z nagrodami”.
Od początku stycznia można kupić
produkty marki Kreisel w promocyjnych
opakowaniach. Aby wziąć udział w lo-
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Na osiedlu Przy Lesie zamieszkało już około 70
rodzin

Domek z bonusem
Osoby, które cenią sobie własną niezależność, kawałek zielonego terenu
do odpoczynku, a równocześnie bliskie
sąsiedztwo za ścianą, chętnie wybierają
dom szeregowy. W Siekierkach Wielkich w
gminie Kostrzyn, w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Swarzędz na Osiedlu Słoneczne
Przedmieście prowadzone są prace przygotowawcze do założenia więźby dachowej na
I etapie inwestycji.
Do końca 2008 r. firma Partner Developer wybuduje tam 51 czteropokojowych domów szeregowych z garażami o powierzchni od 131 do 145 m kw. Przy ich projektowaniu inwestor postawił przede wszystkim
na funkcjonalny rozkład pomieszczeń oraz
energooszczędność. W zależności od pre-

terii, należy sprawdzić wydrukowany na
etykiecie los, który informuje o nagrodzie. Oprócz dwuosobowego wyjazdu
na Euro, można wygrać 10.000 innych,
gwarantowanych niespodzianek, m.in.:
telewizor, laptopy, skuter, koszulki z
podpisami reprezentacji Polski w piłce
nożnej, samochodową nawigację GPS,
kamerę cyfrową. Kupony z napisem
„losowanie” należy nadesłać do siedziby
firmy Kreisel najpóźniej do 10 października 2008 roku.
Jak wiadomo Mistrzostwa Europy w

ferencji klienta proponuje trzy standardy
wykończenia: deweloperski minus, deweloperski oraz deweloperski plus. Za metr
kwadratowy wraz z działką zapłacić trzeba
od 2900 złotych netto. Oferta wzbogacona
jest o unikatowy system płatności 20/80
proc., gdzie 80 procent należności klient
płaci dopiero przed odbiorem domu.
Domy charakteryzują się spójną, ujednoliconą architekturą, co nadaje im estetycznego wyglądu oraz daje możliwość
organizacji ochrony całości kompleksu,
czyli tworzenie tzw. zamkniętych enklaw.
Postępy prac na placu budowy klienci Partner Developer obserwować mogą on-line za
pośrednictwem kamery zamontowanej na
placu budowy. Oferta skierowana jest do
tych osób, które po ciężkim tygodniu pracy
relaksują się wśród zieleni własnego ogródka, nie poświęcając tym samym mnóstwa
czasu na opiekę nad terenem zielonym.
Atrakcją dla klientów jest program
„Partner Bonus” oferujący specjalny system zniżek, promocji i rabatów. Uczestnicy
programu posiadają indywidualne, imienne
karty, które upoważniają do uzyskania
korzyści i przywilejów, co pozwala na znaczące obniżenie kosztów wykończenia i
urządzenia zakupionych domów.
W Siekierkach Wielkich znajduje się
szkoła podstawowa i gimnazjum oraz kościół parafialny. Dogodny i szybki dojazd do
Poznania zapewnia droga międzynarodowa
Poznań-Września, którą w ciągu 15 minut
można dotrzeć do Śródki.

REKLAMA
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MISTRZOSTWA POWIATU
W AEROBIKU

Domy szeregowe w Siekierkach charakteryzują się
spójną, ujednoliconą architekturą

Piłce Nożnej odbędą się już w czerwcu
tego roku, dlatego osoby, którym zależy
głównie na biletach na Euro 2008 powinny
nadesłać kupony do 12 maja. Szczegółowy
regulamin loterii można znaleźć na stronie
internetowej www.kreisel.com.pl
Do produktów objętych promocją należą:
FUGA DE LUX impresja 700, FUGA Ekspresja 703, MULTI 102, SUPER MULTI 103,
UNI-MULTI 101, ELASTI MULTI SPECIAL
104, GRES MULTI 105, EXTRALEP 106,
MAXI MULTI 107, KAMLEP plus 108.
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INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:

34

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

Liceum Ogólnokształcące
im. Generałowej
Jadwigi Zamoyskiej
w Kórniku
zaprasza
do udziału w

Drzwiach Otwartych,

które odbędą się w naszej szkole
15. 03. br. o godz. 10 00.

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477
Koło Gospodyń Wiejskich w Bninie
organizuje Wystawę Wielkanocną
w dniach 15 i 16 marca
w godzinach 15:00-18:00
w świetlicy KGW w Bninie
(ul. Śremska koło bloków)
Serdecznie zapraszamy
mieszkańców Kórnika Bnina
i okolic.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
21-go marca 2008r.
Materiały prosimy dostarczać do 14-go marca 2008r.
nr 5/2008

