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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  
pragniemy życzyć wszystkim mieszkańcom  

Gminy Kórnik, aby były one przepełnione radością  
obcowania z rodziną i przyjaciółmi,  

miłością oraz refleksją  
związaną z tym pełnym zadumy,  

ale jakże radosnym czasem.

     Irena Kaczmarek             Jerzy Lechnerowski
Przewodnicząca                      Burmistrz 

               Rady Miejskiej Gminy Kórnik

oraz Redakcja Kórniczanina
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Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

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

PIZZA PROSTO Z PIECA:
!!! Na Państwa życzenie każdą pizzę specjalnie przygotujemy: !!!  

na ostro • na grubym cieście • przykrytą drugim ciastem 
• mocno wypieczoną lub bladą • z sosem czosnkowym i /lub keczupem

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

SAŁATKA od 8,50 zł,    SPAGETTI od 9,50 zł,    LASAGNE od 12,50 zł,  
TORTELLINI od 14,00 zł,    KEBAB od 9,00 zł

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

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

+48(...)61 8 170 595
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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

PROSTO  Z  RATUSZA

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

TARTAK W BNINIE OFERUJE
WIĘŹBE DACHOWĄ I DREWNO KONSTRUKCYJNE

PODŁOGI I PARKIETY • DREWNO OPAŁOWE

• KOMPLEKSOWA USŁUGA MONTAZU I  DORADZTWA
• PRZECIERAMY,IMPREGNUJEMY I SUSZYMY DREWNO

Do wynajęcia pomieszczenia magazynowe 300 m2

Poszukujemy pracowników

TOFIK

TRąBKA CZY KONICZYNA?

Strategiczne plany budowy drogi Ko-
strzyn-Kórnik były tematem spotkania 
wiceburmistrza Hieronima Urbanka z Mar-
szałkiem Województwa Wielkopolskiego 
Markiem Woźniakiem, które odbyło się 
3 marca w Urzędzie Marszałkowskim w 
Poznaniu. W dyskusji wzięli również udział 
przedstawiciele Wielkopolskiego Biura 
Planowania Przestrzennego i Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. 

Jak już informowaliśmy, istnieje kon-
cepcja budowy dodatkowego węzła na 
autostradzie A2 na terenie Gminy Klesz-
czewo. Od północy, do węzła dochodzić 
ma droga krajowa S5- ważna część trasy 
Gdańsk – Wrocław. Istnieje także możli-
wość powstania drogi stanowiącej prze-
dłużenie S5, biegnącej od nowego węzła 
„Kleszczewo” na A2 do węzła „Kórnik 1” na 
trasie S11. Obecnie decyduje się kwestia 
zastosowanych rozwiązań technicznych. 
W przypadku powstania na autostradzie 
połączenia drogowego typu „trąbka” nie 
będzie możliwości skomunikowania drogą 
wyższego rzędu terenów na południe od A2 
– czyli Gminy Kórnik. Możliwość powstania 
takiej drogi gwarantuje jednak rozwiązanie 
skrzyżowania typu „koniczyna”. 

Wiceburmistrz przedstawił argumenty 
przemawiające za budową drogi – przedłu-
żenia S5 do węzła w Kórniku. Przemawia 
za tym miedzy innymi zaplanowany układ 
sieci komunikacyjnej wokół Poznania, moż-
liwość skomunikowania dużych obszarów 
z autostradą A2 bez potrzeby dojeżdżania 
do węzła „Krzesiny”, a także rozwój gospo-
darczy gminy.

Marszałek wyraził zrozumienie wobec 
argumentów wiceburmistrza i zadeklaro-
wał wsparcie starań samorządu Kórnika 
o wybudowanie na A2 skrzyżowania typu 
„koniczyna”.

Trzy dni później w siedzibie General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
wiceburmistrz Hieronim Urbanek sprawę 
strategicznej drogi przedstawił Andrzejowi 
Patalasowi  i Andrzejowi Lewandowiczowi 
(Autostrada Wielkopolska SA) oraz dyrek-
torowi GDDKiA Markowi Napierale i jego 
zastępcy Markowi Bereżeckiemu. Podczas 

rozmowy zasugerowano, że są szanse na 
powstanie w latach 2014-15 drogi klasy GP 
(szybkiego ruchu) łączącej węzeł na A2 z 
węzłem na S11 w Kórniku. Wymagać to jed-
nak będzie między innymi zmian koncesyj-
nych w umowie z Autostradą Wielkopolską 
SA (od czego uzależnione jest powstanie 
odpowiedniej formy skrzyżowania). 

Kolejne spotkanie dotyczące tego sa-
mego zagadnienie odbyło się 12 marca. 
Wiceburmistrz otrzymał wsparcie wojewody 
Marka Florka w tej sprawie. Wojewoda 
obiecał osobiste spotkanie z Ministrem 
Infrastruktury Cezarym Grabarczykiem i 
przedstawienie propozycji Gminy Kórnik.

   
KANALIZACJA – 104 MILIONY DLA 

BORóWCA I KAMIONEK?

4 marca kolejny raz spotkali się urzęd-
nicy zajmujący się sprawą inwestycji ka-
nalizacyjnych oraz przedstawiciele firmy 
Spochacz, projektującej sieć kanalizacyjną 
w Borówcu. Zakończenie prac projektowych 
nastąpić ma 31 marca b.r. 

Natomiast 17 marca w rozmowie z 
prezesem Aquanet S.A Pawłem Chudziń-
skim omówiono sprawę aplikacji wniosku o 
dofinansowanie z  europejskiego funduszu 
spójności,  budowy kanalizacji sanitarnej. 
Z informacji jakie uzyskano, spółka będzie 
wnioskować o dofinansowanie dwóch 
zadań kanalizacyjnych dla Gminy Kórnik. 
Będą to kolektory główne i sieci wewnątrz-
osiedlowe tylko w Borówcu i Kamionkach, 
których koszt wykonania  szacuje się na 
około 104 miliony złotych. Inne planowane 
wcześniej zadania nie znajda się w zakresie 
wniosków. Dlaczego? Spróbujemy wyjaśnić 
w kolejnym numerze Kórniczanina. 

PARTNERSTWO PUBLICZNO- 
PRYWATNE

Także 4 marca wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek rozmawiał z Arturem Woźniakiem, 
dyrektorem departamentu Agencji Wspie-
rania Inicjatyw Lokalnych. Przedmiotem 
rozmów było realizowanie inwestycji drogo-
wych na osiedlach przy ul.  Droga Kalejska 
oraz ul. Witosa w formule partnerstwa 
publiczno prywatnego.  Ustalono, że na 
podstawie informacji z UM Kórnik dotyczą-

cych dokumentacji projektowej (wykonanej 
w latach 2003/2004) Agencja przygotuje 
propozycje dalszych działań.

PRZEJMą ZOBOWIąZANIA

5 marca wiceburmistrz  omówił z przed-
stawicielami firmy Pinnacle działania, które 
mają doprowadzić do realizacji wszystkich 
inwestycji, do których zobowiązała się 
poprzednio firma KJS. Pinacle wykupując 
firm KJS stała się właścicielem gruntów w 
północnej części gminy i chce wywiązać 
się ze złożonych przez poprzedniczkę 
zobowiązań.

RAZEM O LINII

Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer 
oraz Wiceburmistrz Gminy Kórnik Hieronim 
Urbanek wspólnie przedstawili Wojewodzie 
Wielkopolskiemu Piotrowi Florkowi stanowi-
sko obu gmin w sprawie działań planistycz-
nych w zakresie lokalizacji linii wysokiego 
napięcia 2x400 i 2x200 KV. 

Obie gminy zadeklarowały ścisłe współ-
działanie w realizacji planu przebiegu, 
szczególnie na odcinku granicznym Ka-
mionki - Daszewice. Przedstawiciele 
Mosiny i Kórnika zostali poproszeni przez 
Wojewodę o przygotowanie harmonogramu 
dalszych prac i pisemnego przedstawienia 
wspólnego stanowiska. Po spotkaniu urzęd-
ników odpowiedzialnych w obu gminach za 
planowanie przestrzenne sprecyzowano 
stanowisko i ustalono harmonogram pac 
nad planem.

SPOTKANIE W JELENIEJ GóRZE

Jelenia Góra gościła w dniach 6 i 7 mar-
ca obrady XXIX Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Miast Polskich.

Około 200 delegatów z miast człon-
kowskich dyskutowało przede wszystkim 
na temat spraw ustrojowych dotyczących 
samorządu terytorialnego. Gminę Kórnik 
reprezentował Burmistrz Jerzy Lechne-
rowski.

Delegaci rozpatrzyli sprawozdania za 
działalność Zarządu w minionym roku, 
jak również z wykonania budżetu. Przyjęli 
budżet na rok 2008. 

Goszczący na spotkaniu w Jeleniej 
Górze wicepremier Grzegorz Schetyna 
podkreślał, że rząd pracuje nad reformą 
samorządu. Do najistotniejszych spraw 
zaliczono: uchwalenie ustawy o obszarach 
metropolitalnych, standardy w oświacie i 
służbie zdrowia, zwrot samorządom części 
podatku VAT, zmiany limitów zadłużania się 
samorządów, a także powtarzany od lat po-
stulat likwidacji Agencji Mienia Wojskowego 
i agencji rolnych. Wśród postulatów, które 
przedstawiciele miast polecili szczególnej 
uwadze wicepremiera znalazła się kwestia 
odpowiedzialności gospodarzy miast za 
zarządzanie nimi (np. drogi krajowe, oświe-
tlenie ulic itp.). 

Na temat planów rządu w zakresie za-
gospodarowania przestrzennego i rozwoju 
miast mówił podsekretarz stanu w Minister-
stwie (dokończenie na str. 4)

Skrzyżowanie typu koniczyna

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

(dokończenie ze str. 3)
Infrastruktury, Olgierd Dziekoński. Jego 

resort przygotowuje obecnie trzy pakiety 
ustaw. Pierwszy z nich ukierunkowany jest 
na racjonalizację procesu planowania oraz 
realizację inwestycji. Kolejny pakiet ustaw 
ma służyć realizowaniu zasad zintegro-
wanego rozwoju miast i zarządzania nimi. 
Obecne ustawodawstwo, zdaniem rządu, 
nie służy rozwojowi miast.

Spełnieniu oczekiwań pracowników 
samorządowych ma służyć projekt ustawy 
o pracownikach samorządowych. 

Zgromadzenie Ogólne przyjęło 7 sta-
nowisk (dostępne na stronie www.zmp.
poznan.pl). 19 projektów zmian w ustawo-
dawstwie delegaci skierowali do rozpatrze-
nia przez Zarząd Związku. (informacja na 
podstawie www.zmp.pl)

NOWE AUTOBUSY

Mamy nowe Solarisy. 10 marca odbył 
się odbiór 2 nowych, 15 metrowych  auto-
busów. Pojazdy prosto z fabryki przybyły 
do Kórnika i już jeżdżą na linii 501. Wozy 
mieszczą 190 osób (w tym 40 miejsc sie-
dzących, jedno dla wózka inwalidzkiego) 
i w sumie kosztować będą 2 200 tys. zł. 
Co istotne, tylko za jeden zapłacimy teraz, 
natomiast za drugi dopiero za rok. Kombus 
nabył – tym razem z własnych środków 
kolejny autobus – standardowy 12 metrowy 
Mercedes 405N. Pojazd wyprodukowano w 
1994 roku i po przeglądzie również prze-
mierza już gminne trasy.

SPOTKANIE W CZOŁOWIE

Tematem spotkania wiejskiego w Czoło-
wie były sprawy bieżące wsi oraz problemy, 
które prowokowane są przez działalność 
prostytutek. Gośćmi mieszkańców był 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, radny Jerzy 
Rozmiarek oraz komendant Policji Euge-
niusz Sierański.     

DZIERżAWY FZK

Burmistrz Jerzy Lechnerowski wziął 
udział w posiedzeniu Rady Kuratorów 
Fundacji Zakłady Kórnickie, które odbyło 
się 10 marca. Tematem spotkania były 
szczegóły przetargu na dzierżawę 100 ha 

gruntów będących własnością Fundacji, 
położonych w okolicach Gądek. W komisji 
przetargowej znalazł się przedstawiciel 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, kierownik Re-
feratu Planowania Przestrzennego Sławo-
mir Lepczyński. Ma to ułatwić zachowanie 
spójności planów inwestycyjnych z planami 
zagospodarowania terenu.

MC DONALDS W KóRNIKU?

13 marca do Urzędu Miejskiego w Kórni-
ku przybył przedstawiciel firmy MC Donald’s 
Polska. Na spotkaniu z wiceburmistrzem 
Hieronimem Urbankiem przedstawił on 
plany usytuowania w okolicach skrzyżowa-
nia ul. Woźniaka z obwodnicą restauracji 
sieci „fast food”. Plany te związane są z 
projektami budowy w tej okolicy obiektów 
handlowych. 

AqUANET – SPRAWA HYDRANTóW

Tego samego dnia wiceburmistrz Hie-
ronim Urbanek rozmawiał z wiceprezesem 
Aquanet S.A

Włodzimierzem Dudlikiem. Głównym 
tematem spotkania było omówienie audy-
tów stanu technicznego sieci wodociągowej 
Robakowa Wsi, Dachowej, Biernatek i  Pru-
sinowa. Poruszono także kontrowersyjną 
sprawę hydrantów. W najbliższym czasie, 
zgodnie z wytycznymi Komendy Miejskiej 
Straży Pożarnej w Poznaniu powołany zo-
stanie rzeczoznawca w zakresie p – poż, 
który dokona weryfikacji niezbędnej pod 
względem zabezpieczenia przeciw pożaro-
wego liczby hydrantów w Gminie Kórnik.

RAZEM W SPRAWIE śMIECI

Podczas spotkania, które zorganizo-
wano 14 marca w Urzędzie Miejskim w 
Środzie Wielkopolskiej dyskutowano na 
temat wspólnej gospodarki śmieciami pięciu 
gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto, 
Środa Wlkp. i Kórnik.

Przypomnijmy, że zgodnie z planami  
nasza gmina będzie obsługiwana przez 
Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie. 
Podczas spotkania omówiono sprawy zwią-
zane z usytuowaniem w gminie Środa Wlkp. 
punktu przeładunkowego. Zgodnie z propo-
zycjami istnieje możliwość zorganizowania 

tam sortowni, w tym punktu wyodrębniania 
odpadów organicznych. Szczegółowe usta-
lenia mają być prowadzone w następnych 
tygodniach.

SPOTKANIE WIEJSKIE  
W ROBAKOWIE WSI

Tego samego dnia w Robakowie Wsi 
odbyło się spotkanie mieszkańców z bur-
mistrzem Jerzym Lechnerowskim, radnymi 
Andrzejem Surdykiem i Januszem Wojtu-
siem oraz komendantem SM w Kórniku 
Markiem Kaczmarkiem. Omówiono sprawy 
związane z przejęciem przez Aquanet 
zadań związanych z dostawą wody, czysz-
czeniem rowów melioracyjnych,  funkcjono-
waniem komunikacji miejskiej oraz sprawy 
bezpieczeństwa. Opr. ŁG

                
Młodzież Kórnicka ma zaszczyt  

zaprosić wszystkich mieszkańców  
gminy oraz gości przejezdnych na 

otwarcie wystawy  
„Nasze pasje = Nasz świat” 

poświęconej sztuce wielowymiarowej 
barwnej fotografii i nie tylko. 

Przyjdź i zobacz co jest za horyzontem, 
poznaj Świat naszymi oczami.

Otwarcie wystawy odbędzie się  
4 kwietnia o godzinie 16.00  

w Kórnickim Ośrodku Kultury  
ul. Prowent 6.  

Podczas imprezy nastąpi rozwiązanie 
konkursu fotograficznego i przyznanie 

nagród przez Burmistrza.

Zapraszamy

Organizator:
Klub Inteligencji Katolickiej  

w Poznaniu w ramach konkursu 
grantowego 

"Równać Szanse 2007" rozpisanego 
przez Polską Fundację Dzieci i 

Młodzieży i wsparciu Polsko - Amery-
kańskiej Fundacji Wolności.

Komisja Rozwoju Gospodarczego 
dyskutowała na posiedzeniu 13 marca 
na temat wniosków, jakie złożono w 
sprawie projektu studium zagospoda-
rowania terenów północno-wschodniej 
części Gminy Kórnik. Olbrzymi obszar 
opracowania obejmuje tereny od Konin-
ka poprzez żerniki, Robakowo, Dacho-
wę, Gądki, Szczodrzykowo, Dziećmie-
rowo, Pierzchno, Kromolice i po części 
Skrzynki i Borówiec.

Rady sołeckie już przed kilkoma mie-
siącami przeprowadziły, każda z osobna, 
dyskusje na temat założeń studium. Miesz-
kańcy i instytucje złożyły szereg propozycji, 
do których na ostatnim posiedzeniu usto-
sunkowali się radni. Swoje opinie wyrażała 
także reprezentowana przez architekta 
Stefana Wojciechowskiego Komisja Archi-
tektoniczno- Urbanistyczna działająca jako 
organ doradczy Burmistrza Gminy Kórnik.

Jak informowaliśmy na łamach Kórni-
czanina, na poprzednim posiedzeniu omó-
wiono ogólne założenia ochrony cieków 
wodnych i zagospodarowania terenów 
aktywizacji gospodarczej. 

Dyskusję 13 marca podzielono na kilka 
części, z których każda dotyczyła odręb-
nych obszarów.

Robakowo i Dachowa
Na wstępie dyskutowano o sporej 

wielkości obszarze znajdującym się w 
Robakowie i Dachowej. Położone tam 
grunty rolne powinny być zdaniem miesz-
kańców przekwalifikowane na tereny 
budowlane. Jak tłumaczył jeden z sołty-
sów – brak opłacalności produkcji rolnej 
zmusza rolników do sprzedaży ziemi. Jak 
poinformowano, na podstawie bardzo 

liberalnych przepisów budowlanych na-
stępuje już zabudowywanie tych terenów 
w sposób niekontrolowany. Komisja AU 
zdecydowanie przeciwstawiła się całko-
witemu przeznaczeniu tych gruntów pod 
zabudowę. Dyskutanci zauważyli także, 
że tak wielki obszar bez dróg, kanalizacji i 
innych mediów po ewentualnej zabudowie 
stać się może źródłem wielu problemów 
wynikających z uzasadnionych roszczeń 
nowych mieszkańców. Radni po gorącej 
dyskusji ustalili zapisanie w studium 
„mieszanego” przeznaczenia gruntów pod 
tereny rolnicze i zabudowę. Stworzony ma 
być także szeroki pas ochronny wzdłuż 
gazociągu oraz cieków wodnych. Głów-
nym założeniem studium ma być w tym 
przypadku ochrona jak największej ilości 
terenów zielonych, rolniczych, a za razem 
uporządkowanie tych obszarów, na których 
nastąpiła już zabudowa. 

Niezbędny do tego będzie plan zago-
spodarowania, gdyż jak potwierdził kierow-
nik Referatu Planowania Przestrzennego 
samo studium nie daje podstaw Urzędowi 
Miejskiemu do odmawiania wydawania 
warunków zabudowy terenu. Jedynie plan 
jest skutecznym wyznacznikiem ładu prze-
strzennego.

Nie aktywizować
Szereg wniosków dotyczyło utworze-

nia szerokich ciągów terenów aktywizacji 
gospodarczej wzdłuż planowanego prze-
dłużenia drogi krajowej S5 od węzła na 
autostradzie A2 w Kleszczewie do węzła 
„Kórnik 1” na S11. O takie rozwiązania 
wnioskowały między innymi warszawskie 
władze PAN, reprezentujące właściciela 
części tych terenów.

Radni zdecydowanie poparli wniosek 
Komisji AU oraz Ogólnopolskiego Towa-
rzystwa Ochrony Ptaków o odrzucenie tych 
propozycji. Argumentowano, że tereny te 
są cenne rolniczo i ekologicznie. Przeciw 
inwestowaniu w tym obszarze przemawiał 
także brak pewności powstania oraz brak 
szczegółów dotyczących dokładnego prze-
biegu przedłużenia S5. 

Obserwatorium zabudowane tylko od 
zachodu

Bardziej podzielone były głosy w spra-
wie zagospodarowania okolic Obserwato-
rium Astrogeodynamicznego w Borówcu (a 
dokładniej terenów leżących na pograniczu 
Borówca, Dziećmierowa i Skrzynek). Wnio-
ski mieszkańców zawierały propozycje 
zabudowy lub aktywizacji gospodarczej du-
żych połaci tych ziem. Radni zdecydowali, 
że w studium znaleźć mają się tylko zapisy 
o zabudowie niewielkiej części terenów na 
zachód od obserwatorium. 

Nie dla wiatraków
Niemal  jednog łośn ie  wyrażono 

negatywną opinie wobec propozycji 
budowy we wschodniej części gminy 
fermy wiatraków. Jedynie radny Adam 
Lewandowski wnioskował o dalszą 
dyskusję nad propozycją. Zdaniem 
radnego Romana Genstwy również 
mieszkańcy okolic, gdzie miałyby po-
wstać wiatraki sceptycznie odnosili się 
do projektu.

Runowo z dodatkową zabudową
Ze względu na charakter istniejącej 

zabudowy i wolę stymulacji dalszego pra-
widłowego rozwoju wsi, radni zgodzili się na 
zaplanowanie dodatkowych linii zabudowy 
obok terenów już istniejących zabudowań 
we wsi Runowo. ŁG 

Gorąca dyskusja nad studium
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Na podstawie § 18  
Statutu Gminy Kórnik

zwołuję     
XXI Sesję Rady Miejskiej 

w Kórniku,
która odbędzie się 26 marca 2008r. o 

godz. 13oo w Sali Domu Strażaka w Kórni-
ku, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kwo-
rum i przedstawienie porządku obrad.

 2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XIX Sesji RM.
 4. Informacje Przewodniczącej Rady 

o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Burmistrza z działal-
ności międzysesyjnej . 

 6.  Sprawozdania Komisji Rady z prac 
w okresie międzysesyjnym.  

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

a/  przyjęcia strategii rozwoju Miasta i 
Gminy Kórnik na lata 2008 – 2017,

b/ zawarcia porozumienia międzyg-
minnego z gminami Środa Wlkp., Domi-
nowo,  Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą 
i Zaniemyśl, 

c/ przystąpienia Gminy Kórnik do Sto-
warzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski,

d/ określenia wysokości zobowiązań, 
które przekraczają kwotę określoną na 
zadania inwestycyjne w budżecie 2008 
roku, do której burmistrz Gminy Kórnik 
może zaciągnąć zobowiązania w zakresie 
realizacji inwestycji, 

e/ oddania w użytkowanie wieczyste w 
trybie bezprzetargowym gruntu położone-
go w Kórniku na rzecz osoby fizycznej,

f/ sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości gruntowych dla polepszenia 
warunków zagospodarowania sąsiednich 
nieruchomości,

g/ nadania nazwy ulicy w Kamionkach. 
h/ zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia przedmiotu działania Komisji 
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 
w Kórniku.

i/  zmieniająca uchwałę w sprawie usta-
lenia przedmiotu działania Komisji Budżetu 
i Finansów Rady Miejskiej w Kórniku.

8.  Przekazanie informacji dotyczącej 
przygotowań do obchodów 90-tej rocznicy 
Wybuchu Powstania Wlkp.

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

        12. Zakończenie sesji.                                                               
Przewodnicząca Rady Miejskiej         

Irena Kaczmarek

trZy Pytania do …

BOGDANA WESOŁKA, CZŁONKA  
HONOROWEGO

I ORGANIZACYJNEGO KOMITETU 
OBCHODóW 

90. ROCZNICY  
WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOL-

SKIEGO 

- Dlaczego ta rocznica jest tak ważna 
dla miasta i gminy Kórnik? 

Powstanie Wielkopolskie było jedynym 
powstaniem wyzwoleńczym w historii kraju, 
które zakończyło się zwycięstwem naszych 
rodaków. W zrywie tym uczestniczyli kórni-
czanie, zorganizowani w IV i II kompanię. 
Członkowie kompanii m.in. wzmacniali 
ochronę samego Ignacego Paderewskiego 
czy uczestniczyli w rozbrajaniu niemieckich 
żołnierzy na Dworcu Głównym w Poznaniu. 
Udział kórniczan w powstaniu był sygna-
łem, świadczą-
cym o tym, że 
mieszkańcy nie 
chcieli tylko stać 
na uboczu tych 
ważnych wyda-
rzeń, ale także 
w nich uczestni-
czyć. 

Wśród nas 
nie ma już po-
wstańców, ale 
są ich rodziny, 
które zbierają i 
przechowują do-
kumenty, fotografie z tamtych czasów, 
pielęgnują tradycje rodzinne. 

Mając na uwadze pamięć o mieszkań-
cach naszej gminy, walczących w powsta-
niu Rada Miejska w Kórniku postanowiła 
objąć patronatem obchody 90. rocznicy 
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Obecnie powstał już Komitet Organizacyjny, 
a w maju przewidujemy ukonstytuowanie 
się Komitetu Honorowego.  

- Jakie uroczystości przewidziano z 
tej okazji w naszej gminie? 

Kalendarium obchodów zostało już dopra-
cowane, ale jeszcze nie jest ono ostatecznie 
zamknięte. Każdy kto miałby inne pomysły, 
niż te wysunięte przez radnych na uczczenie 
tej rocznicy lub chciałby udostępnić dokumen-

ty z archiwów rodzinnych może się zgłosić do 
Komitetu Organizacyjnego. 

W marcu radni Komisji Oświaty i Polityki 
Społecznej pozytywnie zaopiniowali wstępne 
kalendarium obchodów 90. rocznicy Wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego. 

W kwietniu uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych z naszej gminy oraz 
członkowie kórnickiego PKPS odwiedzą 
Łomnicę, gdzie znajduje się tablica upamięt-
niająca poległych powstańców Kompanii 
Kórnickiej. W miesiącu tym nastąpi również 
spotkanie dla wszystkich zainteresowanych 
organizacją obchodów rocznicy. W maju 
mieszkańcy będą mogli obejrzeć wystawę 
zatytułowaną „Udział kórniczan w Powstaniu 
Wielkopolskim” i wysłuchać sesji popularno-
naukowej w zamku. We wrześniu i paź-
dzierniku przewidziano udział szkół z terenu 
gminy w uczczeniu pamięci powstańców i 
nadanie nazwy jednej z ulic Kórnika lub Bnina 
upamiętniającej uczestników powstania. W 
listopadzie ZHP Hufiec Kórnik zorganizuje 
wieczór patriotyczny poświęcony Powstaniu 
Wielkopolskiemu. 

Główne uroczystości rocznicowe odbędą 
się 27 grudnia 2008 roku. Rozpoczną się 
Mszą św., następnie odsłonięty zostanie 
pamiątkowy pomnik i złożone będą wiązanki 
kwiatów na cmentarzach w Kórniku, Bninie, 
Tulcach, Głuszynie i Robakowie. W tym dniu 
chcielibyśmy, aby mieszkańcy oflagowali 
swoje domy. Z kolei w styczniu 2009 roku 
miałaby odbyć się uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w Kórniku poświęcona zakończeniu 
obchodów tej rocznicy. 

- Jakie jeszcze inne działania zamie-
rza podjąć Rada Miejska w celu uczcze-
nia 90. rocznicy Wybuchu Powstania 

Wielkopolskie-
go? 

W kwietniu 
bieżącego roku 
powołane zosta-
nie Stowarzy-
szenie Pamięci 
P o w s t a ń c ó w 
Wielkopolskich 
w Kórniku, które 
miałoby spra-
wować pieczę 
nad miejscami 
pamięci związa-
nymi z powsta-

niem. Rozpoczną się również prace 
renowacyjne zbiorowych nagrobków 
powstańców na cmentarzu parafialnym 
w Kórniku oraz Bninie i budowa pomnika 
upamiętniającego udział ludności w tym 
zrywie niepodległościowym. Wiadomo już, 
że pomnik będzie wzniesiony przy Placu 
Powstańców Wielkopolskich w Kórniku. 
Obecnie nie znany jest jeszcze jego osta-
teczny kształt. Chcielibyśmy również ziden-
tyfikować mogiły zmarłych powstańców na 
cmentarzach już wcześniej wymienianych, 
poprzez oznaczenie specjalną tabliczką, 
informującą, że tu spoczywa uczestnik tych 
wydarzeń.  

Myślę, że są to działania, które zdobędą 
społeczne poparcie. 

Rozmawiała: Barbara Morasz

Przepiękny jubileusz 50 rocznicy ślubu 
obchodziło w zeszłym roku kilkanaście 
par małżeńskich zamieszkałych w naszej 
gminie. Złote gody są okazją do uhono-
rowania małżonków z tak imponującym 
stażem. Dnia 17 marca b.r. Burmistrz 
Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski, jako 
przedstawiciel Prezydenta RP odznaczył 
jubilatów medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Uroczystość, w której oprócz 
uhonorowanych i ich rodzin wzięły udział 
przewodnicząca RM w Kórniku Irena 
Kaczmarek oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Katarzyna Obiegałka odbyła się 
w pięknych wnętrzach Zamku Kórnickiego. 
Oto nazwiska par małżeńskich obecnych na 
uroczystości wręczenia medali w dniu

1. Zofia i Stefan Dzielscy
2. Czesława i Józef  Hyżowie
3. Emilia i Kazimierz Banaszakowie
4. Urszula i Kazimierz Ziminiakowie
5. Monika i Franciszek Rumińscy
6. Antonina i Marian Kociałkowscy
7. Krystyna i Stanisław Przymusińscy
8. Ludwika i Stefan Garstkiewiczowie
9. Halina i Feliks Kuźmowie
10. Krystyna i Antoni Odzimkowie 
11. Helena i Horst Dylowie 
12. Helena i Marian Sznurowie (mąż 

zmarł w marcu br., medale odebrała 
żona) 

W imieniu państwa Jana i Agnieszka 
Koralewskich medale odebrał syn. 

Złoty jubileusZ

W związku z organizowaniem uroczystości wręczenia medali 

„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” Urząd Stanu Cywilnego w 

Kórniku prosi o zgłaszanie par małżeńskich zawierających związek 

małżeński w roku 1958. Termin zgłoszenia do 30 kwietnia 2008 

roku, USC Kórnik pokój 12 tel. 061-8170-411 wew. 609.

Plan FunkcjonoWania 
komunikacji miejskiej 

W OKRESIE  
OD 21.03.2008 DO 25.03.2008 

21.03.2008 piątek 
Autobusy kursują wg rozkładu jazdy 

jak w dni robocze, za wyjątkiem kursów 
szkolnych. 

22.03.2008 sobota 
Autobusy kursują wg rozkładu jazdy 

jak w soboty. 

23.03.2008 niedziela I Dzień świąt 
Komunikacja zawieszona, za wyjątkiem 

linii 501, linii 590, linii 592. 
Linia 501 odjazdy autobusów z przystan-

ku Bnin SKR: 7:52, 11:52, 15:52, 19:52 
odjazdy autobusów z przystanku Poznań 

Rondo Rataje : 9:00, 13:00, 17:00, 21:00 
Linia 590 odjazdy autobusów z przy-

stanku Kórnik Rynek: 10:43 
odjazdy autobusów z przystanku Dwo-

rzec PKP: 11:15 
Linia 592 odjazdy autobusów z przy-

stanku Kórnik Rynek: 8:40, 9:40 odjazdy 
autobusów z przystanku Robakowo Szkoła: 
9:10, 10:10 

24.03.2008 poniedziałek II Dzień świąt 
Autobusy kursują wg rozkładu jazdy jak 

w niedziele 
25.03.2008 wtorek 

Autobusy kursują wg rozkładu jazdy 
jak w dni robocze, za wyjątkiem kursów 
szkolnych.

autobus  
na kaPonierę
Bardzo dziękujemy za wsparcie na-

szego protestu, dotyczącego skrócenia 
linii autobusowej 501 (dawniej NB). 
Na nasz apel odpowiedziało kilkaset 
osób. Szczególnie aktywni okazali się 
uczniowie kórnickiego Liceum Ogólno-
kształcącego im. Generałowej Jadwigi 
Zamojskiej. Otrzymaliśmy od nich ponad 
200 podpisów. Wiele podpisów, w tym od 
radnych RM w Kórniku zebraliśmy sami. 
Kilku mieszkańców także zebrało cenne 
podpisy pod apelem. Otrzymaliśmy kilka 
głosów wsparcia internautów. Wśród sy-
gnatariuszy apelu znaleźli się mieszkańcy 
Poznania, Warszawy i innych miast.  

 Jeszcze przez tydzień czekamy na 
listy poparcia z podpisami lub maile 
popierające akcję. Wyślemy je później 
do włodarzy Poznania i Województwa 
Wielkopolskiego. Poparcie społeczne 
zmobilizuje także samorząd i lokalnego 
przewoźnika.

Liczymy, że ci, którzy jeszcze nie 
podpisali apelu zmobilizują się i wesprą 
nasz protest.

Najaktywniejszych członków społecz-
ności gminnej prosimy o zbieranie podpi-
sów i dostarczanie ich do redakcji.

Razem możemy więcej!  ŁG
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na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

poniedziałek - pią tek: 10.00 - 18.00
Kór nik, ul. Po znań ska 22

RE ALI ZU JE MY WSZYST KIE RE CEP TY

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

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

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

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYKONUJą BADANIA USG:
* JAMY BRZUSZNEJ
* TARCZYCY
* JąDER
* PIERSI
* CIążY

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

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
USG  W śREMIE 

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

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwar tek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTEROWE BADANIE WZRO KU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓR NIK
Tel. 0502 773 552

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

USŁUGI INSTALACYJNE  
WOD-KAN, C.O., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

ELLMEDELLMED

STOMATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

W odpowiedzi na prośbę Bur-
mistrza z Kórniczanina nr.4/2008 
dotyczącą wiosennych porządków, 
wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie 
wsi Mościenica". Dnia 8 i 9 marca 
wyposażeni w worki, rękawiczki oraz 
co ważne, dobre chęci przystąpiliśmy 
do pracy. Porządkowaliśmy tereny 
wzdłuż dróg, pobliski las oraz brzeg 
jeziora. Zapełnialiśmy worki tym co 
pozostawili po sobie pseudo - turyści, 
niekulturalni wędkarze i po prostu 
bezmyślni ludzie(choć cisną się na 
usta inne epitety!). Sprzątaliśmy 
także teren wzdłuż ścieżki rowerowej. 
Zdziwił nas fakt, że miasto mając tak 
piękną, oświetloną i jedyną w gminie 
ścieżkę rowerową nie ustawiło na niej 
dostatecznej ilości koszy na śmieci. 

Droga ta wiedzie przecież do hotelu 
Daglezja, na plażę, stadion, ośrodek 
sportu i rekreacji, przystań Tawerna, 
Zwierzyniec z Azaliami i Różanecz-
nikami oraz na ogródki działkowe w 
Mościenicy, co sprawia, że korzystają 
z niej liczni piesi i w coraz większej 
grupie miłośnicy dwukołowego sportu. 
Jest więc  to dukt bardzo uczęszczany, 
a zapewne z nadejściem wiosny i lata 
będzie wręcz oblegany! Zwracamy się 
zatem z gorącym apelem do Włodarzy 
Kórnika o doposażenie ścieżki rowe-
rowej – wizytówki miasta w kosze na 
śmieci i regularne ich opróżnianie.  
Pozwoli to nam odetchnąć z ulgą w 
perspektywie jesiennego sprzątania, 
na które się już umówiliśmy.

Młodzież z Mościenicy

aPel do WłodarZy miastalist W sPraWie 
linii

Dwa tygodnie temu przedstawiciele 
samorządu Kórnika na konferencji pra-
sowej przedstawili wspólne stanowisko 
włodarzy dwóch gmin – Mosina i Kórnik 
w sprawie spornego przebiegu linii wy-
sokiego napięcia. W ostatnim numerze 
Kórniczanina zamieściliśmy treść tego 
stanowiska. Ponieważ konferencja odby-
wała się już podczas zamykania ostatnie-
go wydania, z powodu pośpiechu błędnie 
podaliśmy imię pani burmistrz Mosiny 
Zofii Springer (Przepraszamy!).

Mimo optymizmu wynikającego z połą-
czenia sił dwóch samorządów w dyskusji 
o przebiegu linii wysokich napięć, juz pod-
czas konferencji prasowej usłyszeliśmy, 
że władze gminy zdają sobie sprawę z 
faktu, że również ten przebieg znajdzie 
swoich przeciwników. Uznano jednak, że 
wspólna propozycja minimalizuje nieza-
dowolenie społeczne. 

Do naszej Redakcji dotarł list grupy 
mieszkańców Borówca będący reakcją 
na oświadczenie z przed dwóch tygodni. 
Czują się oni zapomniani i osamotnieni w 
walce z linią. Jak podkreślają jednak „nie 
jesteśmy przeciwko wspólnym pracom 
planistycznym na granicy gmin Kórnik - 
Mosina i oddaleniu linii w las, jednak my 
także wołamy o pomoc!”

Staramy się w miarę możliwości dać 
szansę zabrania głosu wszystkim stronom 
konfliktu, dlatego zadość czynimy prośbie 
grupy mieszkańców i publikujemy ich list 
otwarty do Przewodniczącej Rady Miej-
skiej w Kórniku. ŁG

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Pani  Irena Kaczmarek

 Szanowna Pani, jesteśmy zanie-
pokojeni i oburzeni stanowiskiem zapre-
zentowanym oficjalnie w dniu 5.03.2008r. 
na konferencji prasowej przez Burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego i Radnego Mi-
chała Steckiego w sprawie przebiegu linii 
elektroenergetycznej najwyższych napięć na 
terenie gminy Kórnik, którzy poinformowali 
dziennikarzy o rzekomo uzgodnionej wersji 
jej przebiegu.

Relacja o tym wydarzeniu została 
podana między innymi w TVP Info oraz 
ukazała się w Kórniczaninie nr. 5 (289) z 
dnia  7.03.2008r.

Prezentowane na konferencji prasowej 
stanowisko nie uwzględnia treści Oświad-
czenia przyjętego przez Radę Gminy w 
dniu 11 lipca 2007 roku i sprawia wrażenie, 
że było przedmiotem uzgodnień, a  także 
zostało zaakceptowane przez wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców gminy 
Kórnik. 

Oczekujemy wyjaśnienia, na jakiej 

podstawie takie stanowisko zostało zapre-
zentowane! 

Jest ono bowiem sprzeczne z intere-
sami ponad sześćdziesięciu rodzin, które 

zamieszkują teren Skrzynek i Borówca w 
rejonie przebiegu linii, które to osoby wnio-
sły sprzeciw i złożyły stosowne wnioski do 
Urzędu Wojewódzkiego o uznanie za stronę 
w wyżej wymienionej sprawie. 

Nie wyrażamy zgody na prezentowa-
nie takiego stanowiska przez Radę i jej 
członków, gdyż nie jest ono zgodne z w.w. 
Oświadczeniem Rady, które  zostało ustalo-
ne w konsultacjach społecznych.

Uważamy, że nasz interes jest ewident-
nie pomijany zarówno przez członków Rady 
Miejskiej jak i Burmistrza. Czujemy się po-
krzywdzeni i żądamy odpowiedzi na nasze 
zapytanie o wyjaśnienie prezentowanego na 
konferencji prasowej stanowiska.

Z poważaniem,
Barbara Surma 

Anna Wawrzynowicz 
Iwona Rogozinska-Depa 

 Osoby Reprezentujące mieszkańców 
Skrzynek i Borówca, którzy złożyli u Wo-
jewody Wielkopolskiego wnioski o uznanie 
naszego interesu prawnego w postępowa-
niu administracyjnym.
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W dniu 14 marca otwarto w Szkole 
Podstawowej w Szczodrzykowie Centrum 
Kształcenia Zawodowego. Sala kompu-
terowa wyposażona w 9 stanowisk kom-
puterowych z dostępem do sieci Internet i 
osprzętem multimedialnym słuzyć będzie 
społeczności, szczególnie obszarów wiej-
skich, chcących uzupełnić wykształcenie i 
nabyć nowych umiejętności.

• 50 bezpłatnych szkoleń e-learnin-gowych 
w każdym Centrum 

• Wsparcie doradztwa zawodowego
• Bezpłatny dostęp do Internetu
379 CENTRóW KSZTAŁCENIA W CA-

ŁEJ POLSCE!

Harmonogram otwarcia   
 CENTRUM   w Szkole Podstawowej w 

Szczodrzykowie
Poniedziałek   od 13.30 do 17.00
Wtorek   od 13.30 do 17.00
Środa  od 10.30 do 17.00
Piątek  od 12.30 do 17.00

Aktualna lista kursów 
1. Język polski 
2. Matematyka 
3. Historia 
4. Chemia 
5. Geografia 
6. Biologia 
7. Fizyka 

8. Zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy 
z zakresu ZZL) 

9. Ocena pracowników (cykl szkoleniowy 
z zakresu ZZL) 

10. Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy 
z zakresu ZZL) 

11. System motywacyjny (cykl szkoleniowy 
z zakresu ZZL) 

12. Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu 
ZZL) 

13. Ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z 
zakresu ZZL) 

14. Język angielski 
15.Podstawy technik komputerowych 
16. Użytkowanie komputerów 
17. Przetwarzanie tekstów 

18. Arkusze kalkulacyjne 
19. Bazy danych 
20. Grafika menedżerska i prezentacyjna 
21. Usługi w sieciach informatycznych 
22. Opiekunka dziecięca domowa 
23. Promocja i wsparcie edukacji osób 

niepełnosprawnych

Do końca czerwca zostaną uruchomio-
ne następujące kursy: 
1.    Język niemiecki 
2. Opiekun osób starszych 
3. Administracja systemami komputero-

wymi 
4. Agent ubezpieczeniowy 
5. Asystent bankowości 
6. Broker ubezpieczeniowy 
7. Grafik komputerowy 
8. Handlowiec 
9. Księgowość 
10. Organizator agrobiznesu 
11. Pracownik administracyjny 
12. BHP 
13. Bezpieczeństwo systemów informa-

tycznych 
14. Ochrona danych osobowych 
15. Prawo zamówień publicznych 
16. Edukacja zdalna – szkolenia tworzone 

w systemie e-learning, blended lear-
ning 

17. Przedstawiciel handlowy 
18. Sprzedawca 
19. Telemarketer 

20. Zarządzanie projektami 
21. Zawody przyszłości – nowe formy 

zatrudnienia 
22. Jak zdobyć i utrzymać pracę 
23. Kariera – decyduję, planuję, działam 
24. Zostań e-pr@cownikiem 
25. Oczekiwania pracodawców – autopre-

zentacja 
26. Poradnictwo zawodowe – wsparcie dla 

Twojego sukcesu 
27. A może samozatrudnienie? 

dodatkowe informacje dla zaintereso-
wanych kształceniem na odległość można 
znaleść na stronach: www.4system.com   
www.edukacjaonline.pl oraz

INFOLINIA 0 800 800 005

centra ksZtałcenia  
na odleGłość na Wsiach KóRNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 

AUTOBUSOWE „KOMBUS” 
poszukuje osoby, które chciałyby 

podpisać 

umowę zlecenie do dnia 
20.06.2008 roku na opiekę nad 

dziećmi niepełnosprawnymi  
i dziećmi szkół podstawowych  

i gimnazjum podczas ich  
przewozu do i ze szkół. 

Mile widziani studenci zaoczni.

Kontakt pod numerem telefonu 

0618980666; 0618980665; 
0618980664 

z Panem Jerzym 
Dzilińskim.

Od lutego nowym organem doradczym 
burmistrza jest Komisja ds. Bezpieczeń-
stwa, która dawniej funkcjonowała pod 
nazwą Komisja ds. Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. Poprzednia komisja 
zajmowała się wyłącznie organizacją ru-
chu drogowego na terenie gminy Kórnik, 
w zakresie dróg gminnych i powiatowych 
w granicach administracyjnych miasta. 
Ta powołana prawie dwa miesiące temu 
oprócz tego, że liczy więcej osób, to 
będzie zajmować się także porządkiem 
publicznym i bezpieczeństwem obywateli. 
Ze względu na to zadanie w skład komisji 
weszli także radni i przedstawiciel sołty-
sów. Obecna Komisja ds. Bezpieczeństwa 
działa w składzie: wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek, Mirosław Stachowiak i Robert 
Latanowicz - pracownicy UM, Marek 
Kaczmarek - komendant Straży Miejskiej, 
Eugeniusz Sierański - komendant Komi-
sariatu Policji, Leszek Orlewicz - komen-
dant Ochotniczej Straży Pożarnej, Andrzej 
Regulski i Janusz Wojtuś - radni, Zbigniew 
Tomaszewski - przedstawiciel sołtysów. 
Członkowie tego organu opiniodawczo-
doradczego ustalili, że będą się spotykać 
raz w miesiącu, a w sytuacjach nadzwy-
czajnych częściej. W lutym zajęli się m.in. 
problemem przydrożnej prostytucji, a na 
spotkaniu pod koniec marca poruszą 
temat dojazdu do marketu, który miałby 
powstać przy ulicy Krasickiego. BM

komisja beZ-
PiecZeństWa  

W noWym 
składZie 

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

IN STA LA TOR STWO
RAFAŁ NIEMIR

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

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

Borówiec, ul. Poznańska 83
Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344 

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

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

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

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

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

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

UBEZPIECZENIA

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

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

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

Miejsce na Twoją reklamę

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

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33
Od prawie pół roku sieć super-

marketów TESCO interesuje się halą 
położoną przy ulicy Krasickiego w 
Kórniku. Jednak to czy market zo-
stanie uruchomiony w tym miejscu 
zależy od znalezienia możliwości 
dojazdu do obiektu. 

Blaszana hala powstała przy ulicy 
Krasickiego kilka lat temu. Wówczas 
miała tam również rozpocząć swoją 
działalność handlową jedna ze znanych 
sieci supermarketów. Ostatecznie wy-
cofała się z tej inwestycji. Nieoficjalnie 
mówiono, że przyczyną rezygnacji były 
problemy z dojazdem do blaszaka i 
brak zgody mieszkańców osiedli są-
siadujących z obiektem na hałas, jaki 
spowodowałyby przejeżdżające kilka 
razy dziennie po osiedlowych drogach 
pojazdy z dostawami. 

Pod koniec ubiegłego roku halą za-
interesowała się spółka TESCO, która 
od kilku miesięcy prowadzi rozmowy 
dotyczące wykupu blaszaka i terenu 
do niego przyległego od prywatnego 
właściciela. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że TESCO miałoby zapłacić kilka 
milionów złotych za halę i obszar wokół 
niej wraz z parkingami. To czy jednak 
ostatecznie inwestycja ta zostanie sfi-
nalizowana zależy od znalezienia drogi 
dojazdowej. 

Podczas spotkania, które odbyło się 
pod koniec lutego, wiceburmistrz Hiero-
nim Urbanek i radni Adam Lewandowski 
i Andrzej Regulski rozmawiali z przed-
stawicielami TESCO Polska: Rafałem 
Gałęskim, dyrektorem regionalnym i 
Markiem Kotem, kierownikiem ds. eks-
ploatacji o możliwościach technicznych 
uruchomienia obiektu oraz rozwiązaniu 
kwestii drogi. Inwestora poproszono 

wówczas o rozważenie możl iwości 
współfinansowania budowy ulicy Krasic-
kiego. Obecnie wiadomo już, że TESCO 
odrzuciło propozycję gminy. 

Spółka upiera się, aby kórnicki Urząd 
Miejski zezwolił na dojazd do obiektu 
albo ulicą Hugo Kołątaja albo Staszica 
i Wyspiańskiego. Okazuje się, że pierw-
szy wariant nie wchodzi w grę, bo gdy 
rozpocznie się budowa tunelu na krańcu 
ulicy Dworcowej w stronę Dziećmierowa 
w ramach modernizacji trasy katowickiej 
to wjazd na tą ulicę będzie zamknięty. 
W drugim przypadku samochody do-
stawcze musiałby poruszać się po dro-
gach osiedlowych. Są to drogi o małej 
nośności, nie przystosowane do tego 
typu pojazdów, na których obowiązuje 
ograniczenie prędkości i znajdują się 
progi zwalniające. Skierowanie ruchu 
pojazdów ciężarowych tą drogą mogło-

by spowodować zniszczenie instalacji 
kanalizacyjnej, biegnącej tuż pod nią. 
Wiceburmistrz Urbanek nie ukrywa, że 
wybór tej trasy nie jest odpowiednim 
rozwiązaniem. 

Firma TESCO Polska złoży wniosek 
do Urzędu Miejskiego o umożliwienie 
dojazdu do hali przy ulicy Krasickiego 
właśnie ulicą Staszica i Wyspiańskiego. 
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek poin-
formował nas, że wniosek ten rozpatrzy 
Komisja Bezpieczeństwa na nadzwy-
czajnym posiedzeniu, które odbędzie 
się 25 marca. 

Pod marką TESCO działa obecnie w 
Polsce 257 sklepów, 21 stacji benzyno-
wych, 3 centra dystrybucyjne, ponadto 
do sieci należy 31 supermarketów Sa-
via. Łączna powierzchnia sprzedaży wy-
nosi ponad 535 000 m². Grupa TESCO 
zatrudnia ponad 25 000 pracowników. 

Barbara Morasz

tesco WykuPi blasZak?

ZESPÓŁ MUZYCZNY 2-OSOBOWY  
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Tel. 601 242 112

Księdzu  

Eugeniuszowi Leoszowi  

Proboszczowi Parafii  

p.w. Św. Józefa Rzemieślnika  

w Robakowie, przyjaciołom  

i znajomym,  

Panu Burmistrzowi  

oraz koleżankom i kolegom  

z Urzędu Miejskiego  

w Kórniku  

za wyrazy współczucia  

i uczestnictwo w ostatniej drodze 

mojej Matki 

ś.p.
Marianny Dota

w imieniu rodziny
składa serdeczne  
podziękowania

córka

Podatki 2008
Informuję, że w poniedziałek 7 kwietnia 

2008 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w 
patio (przy Biurze Obsługi Mieszkańca) w 
Urzędzie Miejskim w Kórniku będą pełnić 
dyżur dwaj pracownicy Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Poznaniu. Podczas dyżuru 
będą udzielane informacje i wskazówki 
– jak prawidłowo wypełnić zeznanie po-
datkowe za 2007 rok. W tym dniu istnieje 
możliwość złożenia wypełnionych zeznań 
podatkowych u dyżurujących pracowników 
Urzędu Skarbowego, za potwierdzeniem 
odbioru. 

Przypominam także, że w Biurze Ob-
sługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku można pobierać druki zeznań 
podatkowych za rok 2007 (PIT–36, PIT–37, 
PIT-36 L oraz PIT-38). 

Burmistrz Kórnika 
Jerzy Lechnerowski
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RODZAJ 
DYSFUNKCJI UDOGODNIENIA

uczniowie 
niewidomi i 
słabo widzący

wydłużenie czasu trwania części pisemnej egzaminu w przypadku każdego 	
arkusza o 30 minut;
obecność w zespole egzaminacyjnym tyflopedagoga;	
odczytanie poleceń i tekstów, w razie konieczności, przez członka zespołu 	
egzaminacyjnego w trakcie części ustnej egzaminu z języków;
odpowiedni sprzęt (w zależności od rodzaju wady wzroku): maszyny do pisania 	
alfabetem Braille’a, komputer wyposażony w urządzenia z nim współpracujące, 
tj. linijkę brajlowską, syntezator mowy, jak również pomoce optyczne;
pomoc w czytaniu i pisaniu w sytuacji, gdy zdający nagle stracił wzrok wskutek 	
wypadku lub choroby i nie opanował alfabetu Braille’a;
arkusze egzaminacyjne drukowane alfabetem Braille’a z dostosowanymi 	
elementami graficznymi w przypadku osób niewidomych;
arkusze egzaminacyjne drukowane powiększoną czcionką 16 pkt z 	
dostosowanymi elementami graficznymi w przypadku osób słabo widzących;
właściwe oświetlenie;	

uczniowie 
niesłyszący

arkusze egzaminacyjne dla poziomu podstawowego z języka polskiego, języka 	
obcego nowożytnego, historii i wiedzy o społeczeństwie, dostosowanych do osób 
niesłyszących;
zwolnienie z części ustnej oraz w części pisemnej ze sprawdzania umiejętności 	
rozumienia ze słuchu egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego;
wydłużenie czasu trwania części pisemnej w przypadku arkuszy standardowych do 	
30 minut, z wyjątkiem arkusza egzaminacyjnego II z języka obcego nowożytnego;
obecność w zespole egzaminacyjnym surdopedagoga lub tłumacza języka 	
migowego;
zdawanie części ustnej z języka polskiego w języku migowym lub przygotowanie 	
prezentacji na piśmie.

uczniowie słabo 
słyszący korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu.	

uczniowie ze 
specyficznymi 
trudnościami  
w uczeniu się 

pisanie pracy na komputerze lub maszynie do pisania, zgodnie ze 	
szczegółową instrukcją dyrektora komisji okręgowej, gdy głębokość 
zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i prawidłowe ocenienie pracy;
odpowiednie dostosowanych kryteriów oceniania pracy.	

uczniowie 
niepełnosprawni 
ruchowo 
(w zakresie 
kończyn 
górnych)

zdawanie egzaminu w domu lub szpitalu, jeśli wymaga tego stan zdrowia zdającego;	
wydłużenie czasu trwania części pisemnej w przypadku każdego arkusza o 30 minut;	
pisanie pracy na komputerze lub maszynie do pisania, zgodnie ze szczegółową 	
instrukcją dyrektora komisji okręgowej;
dyktowanie pracy członkowi zespołu egzaminacyjnego, przy jednoczesnym 	
zapisie wypowiedzi zdającego na kasecie audio, w przypadku gdy zdający nie 
potrafi lub też nie może pisać na komputerze lub maszynie do pisania. 

uczniowie 
niepełnosprawni 
ruchowo 
(w zakresie 
kończyn 
dolnych)

zdawanie egzaminu w domu lub szpitalu, jeśli wymaga tego stan zdrowia zdającego;	
organizacja transportu, jeśli istnieje taka konieczność;	
miejsce pracy dostosowane do jego potrzeb, w przypadku gdy porusza się 	
na wózku inwalidzkim;
dostęp do przystosowanych urządzeń sanitarnych.	

uczniowie  
z przewlekłymi 
chorobami 
somatycznymi

wydłużenie czasu egzaminu o dodatkowe przerwy, o łącznym czasie do 30 	
minut, w przypadku zdawania w szkole;
dostosowanie warunków odpowiednio do specyfiki jego choroby w przypadku 	
zdawania egzaminu w domu lub placówce, w której jest leczony.

uczniowie z 
zaburzeniami 
psychicznymi  
i nerwicowymi 

dostosowanie warunków odpowiednio do specyfiki choroby	

uczniowie z 
zaburzeniami 
płynności mowy 

wydłużenie czasu trwania części ustnej o 15 minut;	
uzupełnienie wypowiedzi, w części ustnej egzaminu, zapisem 	
sporządzonym przez zdającego, w przypadku niemożności udzielenia 
płynnej odpowiedzi, ze względów emocjonalnych lub logopedycznych.

Na jakie udogodnienia może liczyć 
uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi podczas egzaminu maturalnego?

Absolwenci ze specjalnymi trudnościami 
w uczeniu się, chorzy lub niesprawni czasowo 
oraz niepełnosprawni lub niedostosowani spo-
łecznie mają prawo przystąpić do egzaminu 
maturalnego w warunkach i formie dostoso-
wanych do indywidualnych potrzeb psychofi-
zycznych. Możliwe to jest na podstawie opinii 
zamieszczonej w orzeczeniu o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, w którym określony zostaje 
rodzaj i forma niezbędnych udogodnień.

Uczeń, który zamierza skorzystać z prawa 
zdawania egzaminu maturalnego w warun-
kach i formie dostosowanej, składa wniosek 
przewodniczącemu szkolnego zespołu egza-
minacyjnego lub jeśli nie przystępuje do eg-
zaminu maturalnego bezpośrednio po ukoń-
czeniu szkoły, dyrektorowi komisji okręgowej. 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające dysfunkcje zdającego.

Wniosek należy złożyć dyrektorowi szkoły 
do 15 października roku szkolnego, w którym 
odbywa się egzamin maturalny, z wyjątkiem 
wypadków losowych. 

W następnym numerze opublikujemy 
informacje o możliwościach odliczeń podat-
kowych, z których mogą skorzystać osoby 
niepełnosprawne.

Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

(Tel. 61 8 190 219, 515 229 671,  
rzecznik.on@kornik.pl)

NABóR NA STANOWISKO STRAż-
NIKA MIEJSKIEGO

Burmistrz Gminy Kórnik na podsta-
wie art.3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 
1990 roku, o pracownikach samorządo-
wych (Dz. U. nr 142 poz.1593 ze zm.) 
oraz ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o strażach 
gminnych (miejskich) (Dz. U. 123 poz. 
779 ze zm.), ogłasza nabór na stano-
wisko strażnika miejskiego. 

Wymagania stawiane kandydato-
wi na strażnika: 

1. Posiada obywatelstwo polskie. 
2. Korzysta w pełni z praw publicz-

nych. 
3. Wykształcenie co najmniej śred-

nie. 
4. Wiek 21-30 lat. 
5. Cieszy się nienaganną opinią.
6. Jest sprawny pod względem 

fizycznym i psychicznym. 
7. Posiada aktualne badania lekar-

skie i psychologiczne. 
8. Nie był karany sądownie. 
9. Ma uregulowany stosunek do 

służby wojskowej (najchętniej po od-
byciu służby wojskowej).

10. Posiada prawo jazdy min.  
kat. B. 

11. Znajomość języka obcego (min. 
stopień podstawowy). 

Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys (CV) z przebiegiem 
nauki i pracy zawodowej. 

2. List motywacyjny. 
3. Kserokopia dokumentu potwier-

dzającego wykształcenie. 
4. Wypełniony kwestionariusz (druk 

można pobrać w siedzibie Straży 
Miejskiej). 

5. Zaświadczenie przeprowadzo-
nych badań lekarskich i psychologicz-
nych. 

6. Referencje uzyskane od poprzed-
niego i obecnego pracodawcy. 

7. Potwierdzenie o niekaralności. 
8. Klauzula o treści: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w zgłoszeniu dla 
potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku nr 133 poz. 
883 ze zm.)”.

Zgłoszenia wraz z dokumentami 
można składać w jednostce Straży 
Miejskiej w Kórniku 

ul. Poznańska 83, do 30 kwietnia 
2008 roku. 
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Przyjdź do nas!
Pokażemy Tobie jak schudnąć

10 kg w miesiąc!
Rolletic pomaga:

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

       Zapraszamy też na fitness!

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

PROMOCJA – 10 zł

Przyjęcia Weselne w Błażejewku
w Restauracji „Pod Muszelką”  

malowniczo położoną nad brzegiem Jeziora Bnińskiego  
w przepięknym otoczeniu parkowo – leśnym  

zapewniają 
niepowtarzalne wrażenia.

Przyjęcia Weselne w Naszej Restauracji to:
•sala dla 150 gości,

• niepowtarzalna dekoracja sali i stołu weselnego,
• miła i fachowa obsługa,

• atrakcyjne i bogate menu,
• idealna sceneria do zdjęć ślubnych (na miejscu!)

• pokoje gościnne w hotelu „Merkury”,
• apartament dla Młodej Pary (gratis)

 
Na Państwa życzenie zajmujemy się również przygotowaniem

• oprawy muzycznej,
• kompozycji kwiatowych i innych dekoracji,

• specjalnych atrakcji np. pokazu sztucznych ognii.
 

„Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Błażejewko” Sp. z o.o.
w Błażejewku, 62-035 Kórnik

tel/fax. (061) 8170-161, 8170-177, 0603 051 776
www.blazejewko.com.pl,  

e-mail: blazejewko@poznan.home.pl

KM PARTNER BIUROSERWIS 
SKLEP PAPIERNICZY

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

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA  
TELEFONICZNE

DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS
TEL.0-61 898 01 41 
UL. KUŚNIERSKA 2 

62-035 KÓRNIK

KORZYSTNE RABATY DLA FIRM

***ZAPRASZAMY***

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

8,5%

KÓRNIK ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

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

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

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik

SKLEP      

 
BIELIZNA 

PARYS

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

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

oraz tralki gięte

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl

Miejsce  
na  

Twoją  
reklamę

Wystawa nagrobków w środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego  
(przy cmentarzu)

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

Zatrudnimy
ekipę

budowlaną
do prac

remontowych
Kontakt:

063/244-48-50
0601 55 39 72

CIESIELSTWO
Pokrycia dachowe

montaż płyt gipsowych

tel. 669 846 043
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MYJNIA SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

• Fachowa obsługa • Najlepsza 
jakość • Najlepsze środki  

myjące i piorące • Sprzęt firmy 
KARCHER • Pranie tapicerki  

welurowej i skórzanej • Poczekalnia - 
kawa gratis dla każdego Klienta

CZYNNE:
pon.-sobota 8.00-20.00

niedz. 9.00-15.00 (na telefon)

Konkurencyjne ceny!
naszą wizYtówką  

jest DokŁaDnoŚĆ i szYbkoŚĆ!

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

889-303-193

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

     SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!

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

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Nowe godziny otwarcia

Kórnik 
ul. średzka 17

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

AUTO-MERC

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

OŚRODEK  
SZKOLENIA  

ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

 Przewóz towarów niebezpiecznych  
- ADR - wózki widłowe  

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

i dodatkowy dokształcający kierowców  
wykonujących transport drogowy - przewóz osób  

i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).  
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

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

KOMPLEKSOWE  
USŁUGI DEKARSKIE

KOMPLEKSOWE  
USŁUGI DEKARSKIE

Szczodrzykowo
ul. Dworcowa 13, 62-035 Kórnik

Tel. kom. 501 388 292, 660 065 231

RUNOWO 

Iwona Cupryjak, sołtys Runowa poin-
formowała, że w tym roku zaplanowano 
remont świetlicy. Na razie wykonywany 
jest projekt, który uwzględni instalacje 
prądu, gazu itd. 

Pani sołtys jest bardzo zadowolona z 
przebiegu akcji „Sprzątanie świata”, która 
odbyła się w sobotę 8 marca. W sumie 22 
osoby, głównie dzieci i młodzież przystąpi-
ły do porządkowania wsi. Akcja odbywała 
się w godzinach 9-12. Po jej zakończeniu 
wszyscy zostali poczęstowani grochówką 
ufundowaną przez prezesa „Jagrolu” – 
Stefana Jankowiaka, natomiast słodycze 
i napoje zakupiono z funduszy sołeckich. 
Iwona Cupryjak podkreśla, że warto robić 
takie akcje. Wskazuje, iż było to trzecie 
takie sprzątanie, które jest bardzo po-
trzebne dla zaśmieconych miejscowości. 
Panią sołtys cieszy fakt, że z roku na 
rok przybywa osób chcących włączać 
się do tej akcji. – Mieszkańcy Runowa 
są świadomi, że należy dbać o czystość 
swojej miejscowości – stwierdziła Iwona 
Cupryjak. – Nawet znaleźli się tacy, którzy 
wiedząc, że nie będą mogli uczestniczyć 
w sprzątaniu w sobotę, zgłosili się i wyko-
nali prace poprzedniego dnia – dodaje. 

Akcja sprzątania Runowa odbędzie 
się także w dwóch poświątecznych ty-
godniach.

BŁAżEJEWKO

W Błażejewku podzielono już środki 
sołeckie na 2008 rok. Część z nich prze-
znaczona będzie na organizację imprez, 
takich jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, 
spotkanie dla dzieci ze Św. Mikołajem. Z 
okazji Dnia Kobiet 32 panie pojechały do 
„Kinepolis” na film „Mała – Wielka Miłość”. 
Pozostałe pieniądze z budżetu sołeckiego 
zostaną wydane na dokończenie budowy 
placu zabaw dla dzieci.

Mieszkańcy Błażejewka przystąpili 
do porządków wiosennych na posesjach 
oraz sprzątania lasu i brzegu jeziora. 
Opracowano już plan zadrzewień, szcze-
gólnie dla placu zabaw. Nasadzenia będą 
wykonywane wczesną wiosną.

Andrzej Duda, sołtys Błażejewka 
wskazuje, że największym problemem 
wsi jest brak  kanalizacji sanitarnej. Inny 
problem to własność dróg. Błażejewko nie 
posiada dróg gminnych. Istniejące drogi 
są w zasobach Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Poznaniu, a ich dzierżawcą 
jest spółka „Ośrodek Szkoleniowo – 
Wypoczynkowy Błażejewko”. Sprawa ta 
wymaga pilnego załatwienia. 

Niezbędne jest też oświetlenie drogi 
do przystanku autobusowego (przedłu-
żenie istniejącej linii oświetleniowej o 
jeden słup z lampą) oraz założenie dwóch 
lamp na osiedlu przy blokach. Oświetle-
nia wymaga też osiedle Rekreacyjne. 
Koniecznie powinna zostać naprawiona 

nieprzejezdna droga na tym osiedlu, 
czyli ulica Kasztanowa, od strony drogi 
powiatowej. 

Sołtys Duda wskazuje, że we wsi 
brakuje świetlicy, co powoduje, że nie 
można zamontować sieci internetowej 
dostępnej dla mieszkańców pozostałych 
miejscowości.  

CZMONIEC 

Zbigniew Tomaszewski, sołtys Czmoń-
ca  powiedział nam, że zostanie opraco-
wywany plan wodociągowania tej części 
wsi, która jeszcze nie posiada podłącze-
nia do sieci. Chciałby również, aby w tym 
roku stanęła platforma widokowa. 

Sołtys Czmońca poinformował nas, że 
3 maja w ich wsi odbędzie się niecodzien-
ny mecz piłkarski, radnych i urzędników 
z sołtysami i członkami rad sołeckich 
kórnickiej gminy.

BIERNATKI 

W Biernatkach odbyło się wielkie 
sprzątanie. Dzieci uczęszczające na zaję-
cia do świetlicy prowadzonej przez Iwonę 
Jankowiak, w piątek 7 marca posprzątały 
część wsi. 

W miłej atmosferze, w sobotę 8 marca 
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 
Dla pań były torty oraz kwiaty. 

Na terenie boiska, znajdującego się 
we wsi na wiosnę posadzona zostanie 
zieleń. 

Sołtys Anna Plucińska poinformowała, 
że nadal dzieci dojeżdżające do szkoły 
muszą jeździć wydłużoną trasą, wzdłuż 
jeziora. Pojawiło się jednak jedno udogod-
nienie. KOMBUS na wysokości ulicy Dę-
bieckiej postawił przystanek autobusowy. 
Korzystają z niego uczniowie mieszkający 
na początku ulicy Głównej i alei Flensa. 
Do tej pory musieli oni przechodzić przez 
jezdnię trzy razy, by dojść do przystanku, 
a teraz mają bliżej i tylko raz przechodzą 
przez ruchliwą drogę. Okazuje się, że 
Zarząd Dróg Powiatowych nie wykona 
przejścia dla pieszych w tym miejscu, bo 
nie ma chodnika z obu stron drogi. Nale-
żałoby położyć 300 metrów tego chodnika 
na odcinku od ulicy Dębieckiej do posesji 
pani sołtys. Anna Plucińska stwierdza, 
że kórnickie władze wskazują Zarządowi 
Dróg Powiatowych, które odcinki chodni-
ka powinny być wykonane. Uważa ona, 
że zamiast wcześniej dokończyć ten 300-
metrowy odcinek, przystąpiono do realiza-
cji budowy chodnika w Prusinowie. 

Kolejny problem Biernatek to brak 
zgody mieszkańców ulicy Głównej, aby 
przy ich posesjach była wykonana ścież-
ka wiodąca do ulicy Jarzębinowej. Pani 
sołtys wskazuje, że to przedsięwzięcie 
na pewno nie byłoby drogie. Komisja 
Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 
zatwierdziła nawet tę propozycję, ale 
nie akceptują jej mieszkańcy. Na skutek 
braku chodnika, zimą dzieci z ulicy Ja-

rzębinowej nie uczęszczają na zajęcia w 
świetlicy, bo poruszanie się wieczorem 
po nieoświetlonym poboczu  szosy jest 
niebezpieczne. 

Anna Plucińska narzeka na brak 
reakcji firmy Enea na jej zgłoszenie o 
popsutych lampach. Cztery lampy na ulicy 
Głównej aż do lasku od pewnego czasu w 
ogóle nie palą się. Naprawiono tylko dwie 
na ulicy Głównej w kierunku Dębieckiej. 
Brakuje oświetlenia na ulicy Jarzębinowej, 
na której znajduje się tylko lampa, którą 
do tej pory trzeba było włączać i wyłączać 
ręcznie. W lipcu ubiegłego roku popsuł się 
wyłącznik. - Miało zostać zainstalowane 
urządzenie automatycznie zapalające i 
gaszące tę lampę, ale nie zrobiono tego 
do dzisiaj - stwierdziła pani sołtys.  

Anna Plucińska poinformowała, że 
w świetlicy jest już drugi komputer z do-
stępem do Internetu. Niestety pojawił się 
kłopot z przeciekającym dachem w tym 
budynku.- Kiedy solidnie popada, woda 
cieknie przez strych na salę - powiedziała 
Plucińska. - Gdy już wcześniej były pro-
blemy z dachem, wykonawca remontu, 
pan Szczęsny nie chciał go naprawić w 
ramach gwarancji - dodaje. 

SZCZODRZYKOWO

Około 70 pań wzięło udział w trady-
cyjnym spotkaniu z okazji Dnia Kobiet, 
zorganizowanym w piątek 7 marca przez 
Radę Sołecką w Szczodrzykowie. 

W imieniu Rady Sołeckiej wszystkie 
kobiety powitał sołtys Ireneusz Majchrzak. 
Panie obejrzały półtoragodzinny program 
artystyczno-muzyczny w wykonaniu 13 
uczestników zajęć w świetlicy środowi-
skowej. Złożyły się na niego wiersze i 
piosenki o paniach.  

Kobiety zostały poczęstowane pie-
czywem upieczonym przez część mam 
młodych wykonawców występu. Nie 
zabrakło kawy, słodyczy oraz upominków 
– kwiatów ufundowanych przez Radę 
Sołecką. W sumie impreza trwała ponad 
dwie godziny, a uczestniczące w niej 
kobiety były bardzo zadowolone.

Robert Wrzesiński 

PRUSINOWO

Po raz pierwszy Rada Sołecka wsi  
Prusinowo zorganizowała spotkanie z 
okazji Dnia Kobiet. Z zaproszenia sołtysa 
Łukasza Duszczaka skorzystało 20 pań, 
które w sobotę 8 marca spotkały się przy 
lampce wina i ciastku w wiejskiej świetlicy. 
Nie co dzień panie mają okazję spotykać 
się w tak szerokim gronie dlatego korzy-
stając ze sposobności w miłej i rodzinnej 
atmosferze biesiadowały do późnych 
godzin wieczornych. Przy tej okazji panie 
powitały również w swoim gronie nową 
mieszkankę p. Joannę Ignasiak, która 
wraz z mężem i dziećmi zamieszkała na 
nowo powstającym osiedlu „Nad Jezio-
rem” Wszystkim osobom, które wzięły 
udział w imprezie Rada Sołecka bardzo 
dziękuje i ma nadzieję na kontynuowanie 
miłej tradycji w latach następnych. ŁD

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

skleP „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk– blachę cyn ko wa ną

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

oraz inne materiały budowlane

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

Bnin, ul. Śremska 10A tel. (61) 898 03 35

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

PŁYTKI CERAMICZNE

CZYNNE: 
W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  14.00-20.00

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

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

tel. (61) 8171 127
aKOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

Miejsce na Twoją reklamę

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

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

PROMOCJA

KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 57

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

Mężczyzna lat 43  
pozna panią  

w wieku 30-40 lat. 

Tel. 

784318838

Miejsce
na Twoją
reklamę

Grupa młodzieży skupiona przy parafii 
p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku, pod 
kierunkiem ks. Sławomira Ruksa przygoto-
wała spektakl obrazujący paralele pomiędzy 
cierpieniem człowieka a męką Chrystusa. 
Publiczność zgromadzona w salce Domu 
Parafialnego w niedzielę 16 marca, po 
wieczornej mszy zobaczyła szereg scen, na 
przemian dotyczących niebezpieczeństw, 

pokus i tragedii w życiu współczesnego 
młodego człowieka oraz drogi krzyżowej 
Jezusa. Aktorami orz obsługą techniczną 
(światło i dźwięk) byli członkowie przypa-
rafialnej oazy, ministranci, uczniowie ks. 
Sławomira. Zespół już zapowiada kolejne 
przedstawienia. Obiecują, że pomysłów 
im nie zabraknie a zapał jest ogromny. 
Powodzenia. ŁG

PrZedstaWienie  
męki Pańskiej

sZcZodrZykoWo 
PrZyGotoWuje się 

do WielkieGo  
dnia

Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie 
szykuje się do przyjęcia imienia Jana Pawła 
II. Główne uroczystości przewidziane są 
na maj, jednak już teraz kadra i uczniowie 
przygotowali specjalne przedstawienie 
„Polscy Święci Jana Pawła II”. Jak sam tytuł 
wskazuje, głównym motywem spektaklu 

jest przybliżenie postaci polskich świętych 
wyniesionych na ołtarze przez Papieża 
Polaka.

Premiera widowiska odbyła się 23 
lutego podczas Poznańskich Targów Edu-
kacyjnych, a na widowni zasiadł nie kto 
inny jak sławny twórca i animator spotkań 
młodzieży na Lednicy ojciec Jan Góra O.O. 
Szkolnej i gminnej publiczności młodzi 
aktorzy z klas V i VI zaprezentowali się 7 
marca w trakcie rekolekcji wielkopostnych. 
Najprawdopodobniej 5 kwietnia wystąpią 
po raz kolejny – tym razem właśnie na 
Lednicy podczas uroczystości związanych 
z rocznica śmierci Jana Pawła II.

Opiekunami grupy ponad 20 aktorów 
są Aleksandra Chałupka, Małgorzata Piotr 
i Małgorzata Wawrzyniak. ŁG
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Ilość edycji ogłoszenia20
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* Dom w centrum Kórnika, 130 m2,, piętrowy, sprzedam. Tel. 504 045 075
* Sprzedam biurko komputerowe w kolorze jasnego drzewa, stan bardzo dobry, cena 150 zł. Tel. 501 353 974
* Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku 37,5 m2. tel. 695 396 526
* Sprzedam okno PCV wym. 2330x1400mm z parapetem. Tel. 691 029 375
* Do sprzątania domu w Kórniku zatrudnię. Tel. 601 54 03 54
* Pilnie zamienię mieszkanie komunalne o pow. 70 m2 w bloku w Dziećmierowie na spółdzielcze w Kórniku. Tel. 0507 42 42 98
* Sprzedam zestaw wypoczynkowy (2 fotele i tapczan) z ławo-stołem, stan bardzo dobry. Tanio! Tel. 509 949 717. Dzwonić po 17.00
* Zatrudnię murarzy, malarzy, szpachlarzy, płytkarzy – Polska i za granicą. Tel. 600 952 369
* Odzież używana MIX 1 zł/kg – wyprzedaż! Tel. 605 765 695
* Kupię mieszkanie 3- lub 2- pokojowe, najlepiej w Kórniku po przystępnej cenie. Tel. 0604 338 738
* 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 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

KANCELARIA
Finansowa

- prowadzenie wszystkich form 

księgowości

- prowadzenie kadr

- pisanie biznesplanów

- prowadzenie rejestrów VAT dla 

rolników

oferuje swoje usługi

Tel. 061 825 02 28,  
0605 296 347

Odbieramy dokumenty  
w siedzibie klienta

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

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

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

Dostępny i łatwy

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

KREDYT!!!

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

Kupię ziemię rolną 
lub działkę  
budowlaną  

w gminie Kórnik  
lub w gminach 

ościennych.  
Kontakt telefoniczny
518 277 882

Wykonam  
różnego rodzaju 

prace  
w ogrodzie:

• pielęgnacja zieleni
• zakładanie trawników
• układnie bruku itp. …

0601 405 059

Układanie  
płytek i usługi

murarskie
tel. 509 518 955

Paweł Rozmiarek Skrzynki

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

PRZYJMĘ OSOBY  
DO PRACY W SZKLARNI
W DACHOWEJ k/GĄDEK.  
MOżLIWOŚć DOWOZU

tel. 061 819 04 63
lub 502 330 352

CENTRUM PALET Sp. z o.o.
z siedzibą w Kórniku
poszukuje chętnych

do współpracy
w zakresie uruchomienia

punktu serwisowego
i skupu palet

TEL: 0509 474 694

CENTRUM PALET Sp. z o.o.
poszukuje osoby

komunikatywnej ze znajomością 
księgowości i dobrą znajomością 

komputera do pracy w biurze  
Spółki w Kórniku.

Informacje pod nr tel.

606 989 651

ZATRUDNIĘ SPRZąTACZKĘ
NA 1/4 ETATU

Atrakcyjne wynagrodzenie
P.P.H.U „KURAś” Kórnik - Bnin

ul. Armi Krajowej 40A

Tel. 602 111 810

po godz. 17.00
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ksIĄŻek 
Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH

JAMES PATTERSON,  
MAXINE PAETRO  

„PIąTY JEŹDZIEC APOKALIPSY”

W  s z p i t a l u 
miejskim w San 
Francisco giną 
pacjenci. Przyjęci 
na oddział z nie-
groźnymi urazami 
lub chorobami, 
kończą życie. Ta-
jemnicza Nocna 
Zjawa kładzie na 
ich powiekach 
metalowe krążki 
z wytłoczonymi 
kaduceuszami. 

Podejrzenie pada na dość odstręczają-
cego lekarza, ale w tej sprawie nic nie 
jest tak oczywiste, jak można sądzić. Po-
rucznik Lindsay Boxer, szefowa wydziału 
zabójstw, prowadzi równolegle drugie 
śledztwo, które podobnie jak pierwsze 
wygląda na robotę szaleńca-psychopaty. 
Morderca zabija młode, piękne kobiety, 
wykwintnie je ubiera i sadza upozowane 
za kierownicami luksusowych samocho-
dów. MG

JóZEF RATAJCZAK  
„CZEśĆ TATO !”

N a  s t r o -
nach tej ciepłej 
i pełnej humoru 
książki spotkali 
się: mistrz słowa 
Józef Ratajczak 
i mistrz ilustracji 
Bohdan Buten-
ko. Obaj panowie 

zabiorą nas do krainy tatusiów, w której 
czytelnik już jest albo dopiero będzie. 
Książka ta to pomocny przewodnik. 
Czytając ją, każdy tatuś i nie tylko tatuś, 
dowie się, jaką rewolucją w jego spokoj-
nym, dorosłym życiu może być pojawie-
nie się uroczego, zupełnie niespokojnego 
szkraba. Zatem poczytaj tato!

KK

Pozycje książkowe dostępne są w 
Bibliotece Publicznej w Kórniku.

Wielkanocna 
WystaWa  
W bninie 

Prawie 150 osób w ciągu dwóch dni 
odwiedziło II Wystawę Wielkanocną 
zorganizowaną przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Bninie. 

Wystawa dostępna była dla zwiedzają-
cych i kupujących w dniach 15-16 marca w 
świetlicy Koła na bnińskich SKR - ach. Jak 
twierdzą organizatorki, zainteresowanie 
wielkanocnymi specjałami było duże. Część 

wyrobów cukierniczych, stroików i wszystkie 
kartki świąteczne panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich sprzedały już pierwszego dnia. 

Wśród osób, które odwiedziły wystawę 
byli nie tylko mieszkańcy Bnina, Kórnika i 
okolic, ale również uczestnicy poznańskiej 
wycieczki „Podróżnik”. – Panie z Poznania 
chętnie zaopatrywały się w wiejskie jajka – 
powiedziała nam Dorota Bukczyńska. 

Na stołach znalazły się: wielkanocne 
baby upieczone przez Elżbietę Górską, 
Marię Maj, Ewę Zgardę i Dorotę Bukczyńską, 
babeczki do święconki Sabiny Hinc, serniki 
przygotowane przez Marię Menes i Elżbietę 

Górską, mazurki pani Nowak i Mikołajczak, 
baranki z masła zrobione przez Aleksandrę 
Joachimiak i Marię Tyrakowską, kruche 
ciastka upieczone przez  panią Olejniczak. 

Obok wyrobów ciastkarskich pojawiły 
się wiejskie jajka, dostarczone przez Marię 
Kozłowską, miód z pasieki Wiesławy Mikołaj-
czak z Konarskiego i świeczki z pszczelego 
wosku od państwa Socha z Czmonia. 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich pa-
miętały również o ozdobach na wielkanocny 
stół. Świąteczne stroiki wykonały panie: Ber-
nadeta Hinc, Olejniczak, Aleksandra Joachi-
miak, Mieczysława Płocienniak, Pelczyk, 
Kaźmierczak, Włodarz, papierowe kwiaty 
Teresa Lenczewska, ręcznie haftowane 
serwety, koszyczki wykonane przy pomocy 

szydełka, pisanki panie: Gabriela Ginter, 
Janina Grześkowiak, Maria Menes, Alina 
Gatna, Krystyna Wojtuś, papierowe jajka 
pani Wiesława i Lilianna Mikołajczak, ręcznie 
malowane szkło Magdalena Taciak. Pięknie 
prezentowały się również świąteczne kartki 
przygotowane przez Bernadetę Hinc. 

Chętni mogli zaopatrzyć się w bukszpan 
i bazie dostarczone przez Zofię i Marię 
Grząślewicz. 

Panie z KGW w Bninie przyznały, że 
zebrane podczas wystawy pieniądze za-
mierzają przeznaczyć na wycieczkę do 
Ciechocinka. Barbara Morasz

jedno śWięto, 
ale Wiele naZW

Wielkanoc to święta, w których prze-
platają się wątki i symbole różnych epok 
i kultur.  Widać to już w samej nazwie 
świąt, różnej w różnych kulturach. 

Wielkanoc jest najstarszym świętem 
chrześcijańskim, a od siedemnastu wieków 
obchodzonym w pierwszą niedzielę po pierw-
szej wiosennej pełni księżyca. Mieści się w 
przedziale czasowym pomiędzy 22 marca 
i 25 kwietnia, ale nie ma stałej daty, dlatego 
określane jest jako święto ruchome.

Nazwę tego święta, najbardziej typową dla 
ludów słowiańskich, przyjęliśmy od Czechów 
wraz z chrześcijaństwem, a nawiązuje ona do 
cudu zmartwychwstania, który nastąpił nocą.

Zapisy w Nowym Testamencie mówią o 
tym, że gdy Maria Magdalena przybyła do grobu 
Jezusa, świat jeszcze pogrążony był w ciemno-
ściach, a kamień zasłaniający wejście do grobu 
już był odsunięty. Można by też domniemywać, 
że użyto przenośni, porównując życie Chrystu-
sa do światła oświecającego ludzkość, a śmierć 
do nocy, która je zgasiła.

W niektórych językach słowiańskich święto 
określa się jako Wielki Dzień, w innych przyjęto 
nazwę Zmartwychwstanie. Na świecie święto 
to znane jest też jako Pascha, od hebrajskiego 
Pesach, wiosennego Święta Przaśników upa-
miętniającego wyjście Żydów z Egiptu, obcho-
dzonego w pełnię księżyca, w czasie którego 
na ofiarę przeznaczano jednoroczne baranki. 
Jako Hebrajczyk, obchodził to święto Chrystus, 
na nie wraz z uczniami przybył do Jerozolimy 
i święto Pesach stało się tłem męki, śmierci i 
zmartwychwstania Jezusa. Czas, w którym 
zdarzenia miały miejsce, zespolił się z czasem 
równonocy wiosennej i pierwszej wiosennej 
pełni księżyca. 

W innych językach święto nazwano Ostern 
lub Easter (skojarzenie od wschód, w sensie 
wschodu światła po mrokach nocy), choć 
etymologię tej ostatniej nazwy przypisuje się 
również imieniu Eostre (Ostara), celtyckiej 
i starogermańskiej bogini wiosny, świtu i 
płodności, władającej jednocześnie światem 
zmarłych. Ostara występowała w wierzeniach 
słowiańskich jako Pergrubia. Święto ku jej 
czci przypadało również w okresie równonocy 
wiosennej. Zwierzęciem jej poświęconym był 
zając, symbol płodności a darem ofiarnym jajko, 
symbol odrodzenia życia. Legenda opowiada, 
że Ostara znalazła w śniegu rannego ptaka. 
Aby pomóc mu przetrwać zimę, zmieniła go 
w zająca. Transformacja nie w pełni się udała, 
zającowi pozostała tęsknota za lataniem i 
zdolność znoszenia jajek, ale zdołał przeżyć 
zimę i z wdzięczności za ocalone życie ozdobił 
zniesione jajka, malując je na kolorowo i złożył 
bogini w ofierze. Bogini odwzajemniła się obda-
rowując go niezwykłą szybkością, by nie tęsknił 
za skrzydłami, a zdolność znoszenia jajek ogra-
niczyła. Od tej pory zając znosi jajka tylko raz 
do roku, w wigilię pierwszej pełni księżyca po 
wiosennym przesileniu, ale za to kolorowe. W 
dniach święta Ostary pomalowane kolorowym 
barwnikiem jajka ofiarowywano sobie z życze-
niami pomyślności. 

Zebrała: Barbara Morasz

KSIążKI MIESIąCA w Bibliotece Pu-
blicznej filii w Bninie 

Evangelisti V. - cykl książek o inkwi-

zytorze Eymerichu 

Gabaldon D. - Tchnienie śniegu  

i popiołu 

Iles G. - Anioł z Missisipi 

Jenoff P. - Dziewczyna komendanta 

Krenz K. - W ogrodzie Mirandy 

Leżeńska K. - Kamień w sercu 

Reichs K. - Poniedziałkowa żałoba 

Shreve A. - Światło na śniegu 

Skibińska M. - Tronik 

Townsend J. - Granice w życiu na-

stolatków 

Lutowi laureaci konkursu dla dzieci 
na najlepszego czytelnika: 

Zydroń Aleksandra - 93 książki 

Rozmiarek Daria - 55 książek 

Świątynia w Borówcu bardzo często 
jest miejscem szczególnych wydarzeń. W 
Niedzielę 9 marca po mszy św. wieczornej 
wspólnota parafialna mogła wysłuchać 
koncertu znakomitego poznańskiego chóru 
Polihymnia. Zespół pod dyrekcją Tomasza 
Dzięcioła wcześniej uświetnił śpiewem 
liturgię, a potem przedstawił program 
przybliżający słuchaczom nastrój Wielkiego 
Tygodnia. Były to utwory: „In monte Oliveti” 
–Mikolaja Zielenskiego, „Tristis est anima 
mea”, „Crucifigatur” i „Eli!Eli!” Georgiusa 
Deakbardos, Crucifixus Antonia Lottiego i 
„Wierzę” Józefa Świdra. 

Poznański Chór Polihymnia powstał 

w 1983 roku z inicjatywy ówczesnego 
prorektora

Akademii Muzycznej w Poznaniu prof. 
Janusza Dzięcioła.

Bogata działalność koncertowa na 
terenie kraju jak i zagranica przyniosła 
chórowi liczne nagrody na festiwalach i 
konkursach. 

Zespól wielokrotnie występował w Au-
strii, Belgii, Czechach, Holandii, Norwegii 
i Rosji, uzyskując pochlebne recenzje z 
koncertów.

Warto zaznaczyć, ze w chórze śpiewa 
kilku mieszkańców naszej gminy.

Opr. ŁG

koncert W boróWcu

Jak co roku w Niedzielę Palmową chó-
rzystki i chórzyści z TUTTI SANTI wraz z 
rodzicami przygotowali gałązki z wierzby 
i bukszpanu, które za symboliczne „co 
łaska” wręczali przed kościołem przy-
chodzącym na msze święte. Parafianie 
z Kórnika wykazali się wielką hojnością i 
chętnie zabierali ze sobą palemki – symbol 
odradzającego się życia.

Tego dnia można było również kupić 
płytę CD z siedmioma pieśniami chórku. 
To pierwsze profesjonalne nagranie w 

ponadjedenastoletniej historii zespołu, 
zrealizowane w lutym 2008 roku w Kole-
giacie Kórnickiej. Po mszy TUTTI SANTI 
minikoncertem zachęcał do zakupu ich 
płyty. Chętnych nie brakowało i sprze-
dano ok. 300 sztuk. Obecnie CD można 
nabyć w Biurze Parafialnym lub w sklepie 
„Oscypek”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chórku Tutti 
Santi serdecznie dziękuje wszystkim kórni-
czanom wspierającym ich działalność. 

RM

niedZiela PalmoWa  
Z tutti santi
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Jechał na „podwójnym gazie”
7 marca w Robakowie kórniccy policjanci 
zatrzymali kierującego samochodem osobo-
wym, który był nietrzeźwy. Badanie alkoma-
tem wykazało 1,5 ‰ alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Zgłosiła uszkodzenie mienia
7 marca mieszkanka Kórnika zgłosiła uszko-
dzenie drzwi, zamka oraz futryny w zajmowa-
nym przez nią lokalu.

Próbował ukraść paliwo
10 marca na terenie jednego z placów 
budów w Gądkach zatrzymano 50-letniego 
mężczyznę, który zamiast pilnować sprzętu 
budowlanego próbował ukraść paliwo z jednej 
z ciężarówek. Pracownik budowy zauważył, 
że przy zaparkowanym samochodzie cięża-
rowym star kręci się nieznany mężczyzna. 
Już po chwili obserwator nie miał wątpliwości, 
że jest świadkiem próby kradzieży paliwa z 
pojazdu. Chcąc zapobiec przestępstwu wraz 
ze swoimi kolegami zatrzymał majstrującego 
delikwenta. Mężczyzną okazał się jeden 
z ochroniarzy, pracujący na budowie. Na 
miejscu stwierdzono, że zabezpieczenie 
zbiornika zostało zerwane. W stojącym obok 
samochodu kanistrze znajdował się niespełna 
litr ściągniętego oleju napędowego. 
Zatrzymanym zajęli się policjanci z Kór-
nika. Za włamanie i usiłowanie kradzieży 
paliwa grozi mu do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Zatrzymali złodzieja 
11 marca funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Kórniku zatrzymali w Borówcu na gorącym 
uczynku sprawcę kradzieży roweru.  

Kierowca fiesty spowodował wypadek 
17 marca po godz. 7.00 na trasie katowickiej, 
kilkaset metrów od autostrady A2, kierowca 
forda fiesty zajechał drogę autobusowi PKS, 
jadącemu ze Środy Wlkp. w kierunku Po-
znania. Otarł się o bok autokaru, następnie 
zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzając 
w cysternę. Kierowca PKS-u, aby uniknąć 
zderzenia z opisywanym fordem zjechał 
na prawą stronę jezdni i zaczął hamować. 
Autobus przechylił się na bok, zatrzymując 
się na zaroślach. Pasażerowie, musieli wybić 
szybę, aby wydostać się z autokaru. Kierowcy 
cysterny nic się nie stało, a jego pojazd nie 
został uszkodzony. Mężczyzna kierujący 
fordem fiestą, który spowodował wypadek, 
porzucił auto i uciekł. 
Spośród 39 pasażerów, 5 osób odwieziono do 
szpitala, gdzie opatrzono im powierzchowne 
rany kończyn i głowy. Obrażenia nie były 
poważne, dlatego poszkodowanych wypusz-
czono tego samego dnia do domu. 
Po zdarzeniu policjanci rozpoczęli poszukiwa-
nia zbiegłego z miejsca wypadku sprawcy. W 
tym celu użyto psa, który jednak po kilkunastu 
metrach zgubił trop. Mimo to funkcjonariu-
szom udało się ustalić, kto prawdopodobnie 
kierował fiestą. Okazał się nim 
45-letni Krzysztof W. z Mosiny. Mężczyzny 
nie odnaleziono ani w jego miejscu pracy 
ani w domu. Policjanci podejrzewali, że 
sprawca uciekł z miejsca wypadku, bo był 
nietrzeźwy. 
Po zdarzeniu przez prawie dwie godziny trwa-
ły poważne utrudnienia w ruchu drogowym. 
Następnego dnia około godz. 6.00 funkcjona-
riusze zatrzymali sprawcę, który przyznał się 
do spowodowania wypadku. Okazało się, że 
jego auto nie było ubezpieczone. Ze względu 
na to, że mężczyzna był nietrzeźwy (miał 
1,5 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu) 
przewieziono go do izby zatrzymań. Praw-
dopodobnie 19 marca Krzysztof  W. usłyszy 

zarzuty. Policja przypuszcza, że był on pijany 
także w trakcie wypadku, jednak na razie nie 
ma na to dowodów.

Kradzieże 
• 3 marca w Kamionkach włamano się do 
baraków a następnie skradziono z nich sprzęt 
RTV i narzędzia budowlane. Tego samego 
dnia w Dachowie, nieznany sprawca  wyrwał 
dwie kłódki z metalowego stojaka na butle ga-
zowe i ukradł sześć butli gazowych (11 kg),
• 6 marca w Szczytnikach sprawca dokonał 
przecięcia skobla od zamknięcia drzwi wej-
ściowych do budynku będącego w budowie 
i kradzieży z niego klawiatury od systemu 
alarmowego, 
• 7 marca w Robakowie, mieszkaniec 
Kórnika zgłosił kradzież portfela z szafki 
pracowniczej, 
• 10 marca w Kamionkach miała miejsce 
kradzież betoniarki z terenu budowy, 
• 11 marca w Skrzynkach włamano się do po-
mieszczeń biurowych i skradziono komputer 
stacjonarny i wagę laboratoryjną, natomiast 
w Kamionkach dokonano  kradzieży samo-
chodu renault scenie, 
• 13 marca w Kórniku skradziono cztery 
kołpaki oraz przednie logo samochodu 
osobowego, 
• 15 marca w Jaryszkach dokonano kradzieży 
9 sztuk drucianych przęseł opłotowania o 
wartości  3 750 złotych, 
• 16 marca w Kórniku dokonano kradzieży 
samochodu audi a w Borówcu fiata punto. 

Opr. BM

IN
FO

R
M

A
C

JE

K
U

LT
U

R
A

Ukarali za nieprawidłowe parkowanie 
W okresie od 3 do 14 marca strażnicy ukarali 
12 kierowców za nieprawidłowe parkowanie 
w Kórniku. W większości byli to mieszkańcy 
naszej gminy. W jednym przypadku kierowca 
oprócz tego, że pozostawił swój samochód w 
miejscu zabronionym to nie posiadał również 
dokumentów uprawniających do kierowania 
pojazdem. 

Skierowali sprawę do sądu 
4 marca strażnicy miejscy zatrzymali na 
Pl. Niepodległości w Kórniku mieszkańca 
Bnina, który przechodził przez przejście dla 
pieszych w momencie palenia się czerwo-
nego światła. Mężczyzna odmówił przyjęcia 
mandatu, dlatego sprawa zostanie skiero-
wana do sądu. 

Interweniowali w Celestynowie
4 marca patrol interweniował w Celestyno-
wie w związku ze zgłoszeniem o niszczeniu 
polnej drogi przez jazdę po niej ciągnikiem. 
Sprawę wyjaśniono na miejscu. 

Mandat za zanieczyszczanie drogi
5 marca strażnicy ukarali mandatem na 

obrzeżach Kórnika, kierowcę pojazdu za za-
nieczyszczanie drogi publicznej. Mężczyzna 
pozostawił na drodze śmieci. Sprawca zobo-
wiązał się do posprzątania nawierzchni. 

Ukarali za spożywanie alkoholu
5 marca w Szczytnikach ukarano mieszkańca 
wsi mandatem, za spożywanie alkoholu w 
miejscu publicznym. 

Przewieźli bezpańskie psy 
6 i 13 marca strażnicy pochwycili w Kórniku 
i Gądkach bezpańskie psy. Oba czworonogi 
przewieziono następnie do schroniska. 

Ukarali za spalanie niedozwolonych 
odpadów

7 marca w Bninie i 14 marca w Czołowie 
ukarano mandatami mieszkańców tych 
miejscowości za spalanie w ognisku odpadów 
niedozwolonych m.in. plastiku. 

Mandat za brak umów 
10 marca patrol SM podczas kontroli pro-
wadzenia gospodarki śmieciami i ściekami, 
ukarał mandatem jednego z mieszkańców 
Pierzchna za brak stosownych umów. 

Wypisali mandat za parkowanie na 
chodniku

12 marca strażnicy wypisali mandat mieszkance 
Błażejewka za parkowanie pojazdem na chodni-
ku (ulica Szeroka w Kórniku), co spowodowało 
brak możliwości przejścia dla pieszych. 

Interweniowali w Szczytnikach 
12 marca patrol interweniował w Szczytnikach 
w związku ze zgłoszeniem o wyrzuconym na 
pole oborniku, który przeszkadzał sąsiadowi. 
Sprawę wyjaśniono z właścicielem pola. 

Zatrzymali nieletnich palących papie-
rosy 

12 marca na ulicy Stodolnej i 14 marca na 
przystanku autobusowym na ulicy Dworco-
wej w Kórniku strażnicy zatrzymali nieletnich 
palących papierosy, a następnie doprowadzili 
ich do dyrekcji szkoły. 

Zlokalizowali wycięte topole
13 marca patrol SM interweniował w Pierzch-
nie w związku ze zlokalizowaniem wyciętych 
bez pozwolenia 21 topól. O sprawie powia-
domiono Straż Leśną oraz Referat Ochrony 
Środowiska UM. Opr. BM
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już W sPrZedaży 
- Wydanie tej książki ma ogromne 

znaczenie dla naszego miasta i gminy 
– powiedział burmistrz Jerzy Lechne-
rowski, podczas spotkania promującego 
najnowszą publikację historyczną zaty-
tułowaną „Z dziejów Kórnika i Bnina”, 
które odbyło się 11 marca w Kórnickim 
Ośrodku Kultury. 

Po prawie 6 latach od momentu zro-
dzenia się pomysłu stworzenia monografii 
Kórnika i Bnina, pierwszy tom publikacji 
trafił w marcu tego roku do sprzedaży. 

Na spotkaniu promującym książkę, 
oprócz redaktora prof. Jerzego Fogla i 
pozostałych autorów publikacji obecni 
byli m.in. burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
Irena Kaczmarek, przewodnicząca Rady 
Miejskiej, dr Ryszard Wryk, dyrektor Wy-
dawnictwa Poznańskiego, które wydało 
książkę, prof. Bogdan Wal-
czak z UAM w Poznaniu, 
radni, dyrektorzy bibliotek, 
szkół i mieszkańcy. 

Burmistrz pogratulował 
profesorowi Foglowi sfina-
lizowania swoich działań i 
starań w postaci wydanej 
książki, opisującej historię 
Kórnika i Bnina od czasów 
najdawniejszych po współ-
czesność. Ryszard Wryk, 
dyrektor Wydawnictwa Po-
znańskiego opowiedział o 
pracy nad powstawaniem 
publikacji i współpracy z jej 
autorami. 

W końcu głos zabrał 
prof. Jerzy Fogel, redaktor 
książki „Z dziejów Kórnika 
i Bnina”, który przyznał, że praca nad tym 
wydawnictwem po pewnym czasie stała się 
„syzyfową”. Aby powstało to opracowanie 
konieczne było zaangażowanie prawie 40 
autorów. - Niektórzy zwlekali z realizacją 
opracowań, a nawet rezygnowali z dalszej 

pracy. Szukaliśmy nowych autorów i z tego 
powodu termin wydania monografii ciągle 
się wydłużał - przyznał prof. Fogel. – Do 
współpracy zaprosiliśmy nie tylko history-

ków, ale też historyków sztuki, specjalistów 
od flory i fauny, przedstawicieli różnych 
organizacji i związków - dodał. 

Jak twierdzi redaktor publikacji, w 
książce skupiono się przede wszystkim na 
historii Kórnika i Bnina, a zamek i arbore-
tum stanowią jedynie tło do opisywanych 
wydarzeń. – Problematyka „zamkowa” ma 
już ogromną bibliografię, dlatego zdecydo-

waliśmy, że przedstawimy miasto a zamek 
będzie jedynie w tle – tłumaczył.  

W pierwszym tomie znajdziemy m.in. 
informacje na temat: środowiska geogra-
ficznego miasta i gminy Kórnik, świata 
roślin, odkryć archeologicznych na naszym 
terenie, historii dwumiasta od czasów pra-
dawnych do współczesnych, dziejów parafii 
bnińskiej, nazewnictwa wsi, kultury ludowej 
okolic Kórnika. Przeczytamy również o wy-
bitnych postaciach gminy kórnickiej, wśród 
których pojawili się nie tylko Tytus czy Jan 
Działyński, ale także Marcin Kasprzak, 
Kajetan Wincenty Kielesiński, Antoni 
Wróblewski, Julia Molińska-Woykowska. 
Aneksy załączone do tego wydawnictwa 
zawierają: spis właścicieli i burmistrzów 
Bnina i Kórnika, ludności parafii bnińskiej 
z 1809 roku, a także mieszkańców Kórnika 
i okolic poległych w II wojnie światowej i 
zamordowanych w obozach jenieckich w 
ZSRR w 1940 roku. 

Prof. Jerzy Fogel przyznał, że liczy na 
to, że publikacja wywoła dyskusję wśród 
kórniczan na temat faktów zaprezentowa-
nych w dziele. – Jeżeli mieszkańcy mieliby 
jakieś uwagi lub są zdania, że konieczne 

byłyby poprawki w nazwi-
skach czy opisach wyda-
rzeń to jesteśmy otwarci na 
wszelkie propozycje zmian, 
które mogłyby ukazać się w 
drugim tomie – powiedział. 

Redaktor opracowania 
wręczył autorom darmowy 
egzemplarz książki, a przy-
byli na spotkanie promocyj-
ne czytelnicy mogli kupić 
dzieło po specjalnej cenie z 
autografami. 

Książka „Z dziejów Kór-
nika i Bnina” wydana została 
przy wsparciu finansowym 
Urzędu Miejskiego w Kór-
niku przez Wydawnictwo 
Poznańskie w 300 egzem-
plarzach. Publikacja dostęp-

na jest w sprzedaży w naszej redakcji lub w 
sklepie państwa Grzegorowskich w Kórniku 
w cenie 90 złotych. 

Drugi tom monografii najprawdopodob-
niej wydany będzie jeszcze w tym roku. 

Barbara Morasz

ZAPRASZAMY NA VI FESTIWAL  
MŁODYCH MUZYKÓW  

KÓRNIK 2008
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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kórnickie brylanty  
W bieGu „maniacka 

dZiesiątka”
„Nigdy nie rezygnuj z tego, co naprawdę 

chcesz zrobić. Człowiek z wielkimi marze-
niami jest silniejszy od tego, który jest tylko 
realistą” (H. Jackson Brown Jr.), to z pewno-
ścią motto przewodnie naszych kórnickich 
biegaczy z „Brylanta”, którzy licznie stawili 
się na jednej z najważniejszych konku-
rencji biegowych „Maniacka Dziesiątka” w 
sobotę 15 marca na  poznańskiej Malcie. 

Dziesięciu biegaczy stanęło na linii startu 
wraz z niemal tysięczną rzeszą biegaczy z 
całego kraju, by zmierzyć się na dystansie 
10 km wzdłuż jeziora maltańskiego. Liczne 
atrakcje na trasie biegu: zespoły muzyczne 
i tańce przebierańców, zagrzewały spor-
towców do walki podczas biegu. Wszyscy 
nasi biegacze ukończyli bieg bez większe-
go trudu, a najlepszym na tym dystansie 
okazał się Paweł Wojciechowski, który 
na mecie pojawił się już po 35 minutach. 
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich 
kórnickich biegaczy:

Miejsce w 
klasyfikacji 
generalnej

Imie i nazwisko Uzyskany czas na 
mecie

30. Paweł Wojciechowski 00:35:07
342. Dariusz Szymkowiak 00:45:11
398. Maciej Potocki 00:46:30
544. Izabella Moskal 00:49:51
588. Joanna Olejnik 00:51:17
589. Krzysztof Buszkiewicz 00:51:18
679. Bartosz Kurzawski 00:53:53
811. Jacek Kowal 01:00:46
820. Daniel Utrajczak 01:01:55
847. Beata Krystkowiak 01:05:55

sZkółka Piłkarska  
kotWicy

Znakomicie podczas rozegranego w 
Śremie turnieju chłopców rocznika 1999-
2000 zaprezentowali się chłopcy Szkółki 
Piłkarskiej Kotwicy Kórnik. Po pięciu 
zwycięstwach w rozgrywkach grupowych 
w półfinale przyszło im się zmierzyć z 
drużyną żaków Lecha Poznań. Po peł-
nym emocji spotkaniu nasi chłopcy ulegli 
minimalnie późniejszym tryumfatorom 
turnieju - drużynie Lecha 1:2. Mimo 
przewagi w całym spotkaniu drużyna 
Kotwicy natrafiła na przeszkodę nie do 
przebycia – utalentowanego bramkarza 
Lecha Wojciecha Pindura. Na osłodę 
pozostało naszym piłkarzom zwycięstwo 
w spotkaniu o III miejsce oraz tytuł króla 
strzelców zdobyty bezdyskusyjnie przez 
Mateusza Ciapę. Indywidualną nagrodą 
wyróżniono również Mateusza Kruka.

Zespół Kotwicy Kórnik wystąpił w tur-
nieju w składzie:

Radosław Andrzejczak
Mateusz Ciapa
Marcin Garstkiewicz
Krystian Grześkowiak
Mateusz Kruk
Dominik Siwiński
Michał Soszyński
Jakub Tomczak

Na treningach odbywających się od 
poniedziałku do czwartku (od 16 do 17.30 
grupy młodsze i od 17.30 do19 grupy 
starsze) chłopcy przygotowują się już do 
ruszających pod koniec miesiąca rozgry-
wek ligowych. Drużyna młodzików wydaje 
się być faworytem grupy w której poza 
Kotwicą wystąpią także zespoły Polonii 
Środa, Stelli Luboń, Kłosa Zaniemyśl oraz 
Concorda Murowana Goślina. Ciekawie 
zapowiada się również rywalizacja wśród 
Orlików. Szczególnie pasjonująca powinny 
być spotkania Kotwicy z młodzieżową dru-
żyną aktualnego zdobywcy Pucharu Polski 
i Pucharu Ekstraklasy Groclinu Dyskobolii 
Grodzisk. 

Pierwsze ligowe  spotkania już w sobotę 
29 marca – o 13.00 na Błoniach drużyna 
Młodzików zmierzy się z Polonią Środa, 
natomiast o 15.00 drużyna Orlików zagra 
z Tarnovią Tarnowo Podgórne. Wszystkich 
kibiców chłopcy serdecznie zapraszają, 
licząc na gorący doping. Ze swojej strony 
gwarantują nieustępliwą walkę na boisku i 
prawdziwe sportowe emocje !!! ZG

turniej unihokeja  
W rejonie-Wschód

Dobrze wypadli uczniowie Gimnazjum 
w Kórniku, którzy po raz pierwszy star-
towali w finałach rozgrywek  rejonowych 
gimnazjów w unihokeju. W finałach rejonu 
Poznań -Wschód w ramach Gimnazjady  
startowały mistrzowskie szkoły  z powia-
tów: gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, 
jarocińskiego, średzkiego, śremskiego i 
poznańskiego-ziemskiego. Chłopcy prowa-
dzeni przez Krzysztofa Gottschlicka zajęli 
czwarte miejsce i zdobyli kolejne punkty 
do współzawodnictwa sportowego szkół w 
województwie.

siatkóWka PodstaWó-
Wek W PoWiecie

Chłopcy z Szkoły Podstawowej w 
Szczodrzykowie zaskoczyli nie tylko swego 
nauczyciela Dariusza Śmigielskiego, ale 
także uczestników Półfinałów Mistrzostw 
Powiatu w siatkówce. Wygrali swoja gru-
pę i będą walczyć w finale mistrzostw. W 
zawodach, które odbyły się w Paczkowie 
wyprzedzili szkoły z Kobylnicy, Przeźmie-
rowa i Czerwonaka. Nie udało się wygrać 
grupy dziewczętom z Szczodrzykowa, 
które zajmując drugie miejsce w turnieju 
nie awansowały wyżej. Zespół z Szczo-
drzykowa pokonał szkołę z Puszczykowa 
i Tarnowa Podgórnego a przegrał mecz 
z Mosiną, która zajęła pierwsze miejsce i 
awansowała do finału.

GimnaZja nie aWanso-
Wały do FinałuV

Nasze mistrzowskie zespoły z gimna-
zjów: dziewczęta z Kórnika oraz chłopcy z 
Robakowa w półfinałach zawodów powiato-
wych w piłce ręcznej zajęły trzecie miejsca i 
odpadli  z dalszych rozgrywek. Dziewczęta 
musiały uznać wyższość  koleżanek  ze  
Swarzędza i Kleszczewa a chłopcy zostali 
pokonani przez  szkoły z Stęszewa i Dopie-
wa.  

Również dziewczęta z Szkoły Podsta-
wowej w Szczodrzykowie nie awansowały 
do finałów zawodów powiatowych w piłce 
ręcznej. Wprawdzie wygrały mecz z Lu-
boniem  4:0 ale niestety jedną bramką 
przegrały rywalizację z Tulcami ( 7:8 ) i 
ostatecznie zajmą  4-5 miejsce  w powiecie. 
Chłopcy z SP Bnin zostali pokonani przez 
szkoły z Kleszczewa i Kicina i także odpadli 
z dalszych rozgrywek .Brak hali, ogrania się 
na dużym boisku powoduje, że w piłce ręcz-
nej prym wiodą szkoły trenujące na dużych 
halach sportowych np. Tulce, Kleszczewo, 
Buk , Stęszew, Dopiewo czy Mosina.

BRAWO DLA SIATKARZY ZE  SZCZO-
DRZYKOWA

Kolejną niespodziankę sprawili  chłopcy 
p. Dariusza Śmigielskiego z Szczodrzy-
kowa. Po wygraniu Półfinałów Mistrzostw 
Powiatu Poznańskiego grali w finale. 
Mistrzostwa odbyły się w Mosinie i zajęli 
drugie miejsce awansując po raz pierwszy  
do półfinałów zawodów rejonowych. Młodzi 

siatkarze: Damian Achtenberg, Damian An-
drzejewski, Mariusz Waligóra, Adam Holc, 
Szymon Trzepizor, Łukasz Kaźmierczak, 
Bartosz Ławniczak, Szymon Płotkowiak, 
Bartosz Ludziejewski, Adam Waligóra 
wrócili z zawodów z srebrnymi medalami 
i pamiątkową statuetką ufundowaną przez 
Starostwo Powiatu Poznańskiego.

robakoWo W Finale 
rejonu

Siatkarze p. Pawła Pawlaczyka z 
Gimnazjum w Robakowie wywalczyli finał 
Rejonu Poznań-Wschód.  W rozegranych 
w sali SP w Bninie półfinałach zawodów re-
jonowych wprawdzie przegrali z klubowymi 
uczniami z Wrześni ale pokonali mistrzów 
powiatu śremskiego Gimnazjum w Dolsku. 
Awans do dalszych rozgrywek wywalczyli: 
Mateusz Grzelczak, Sebastian Gruchociak, 
Michał Okniński, JakubBortlisz, Michał 
Chmielewski, Mateusz Nanowski, Robert 
Sobolewski, Mateusz Jankowski, Sebastian 
Kapusta, Marek Matysiak i Szymon Piotr. 

turniej Wiosny  
W siatkóWce Pań

Od wielu lat organizowany jest w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Kórniku turniej 
siatkówki dla pań.  Spotykają się drużyny 
dziewcząt z  szkół liceum i gimnazjum w 
Kórniku a najlepszy zespół  ma zaszczyt  
zmierzyć się w siatkówce z Paniami w 
różnym wieku ( od ok.40 do ponad 70 lał). 
Rywalizację wygrały „ Ambitne Żurawie” 
reprezentowane przez nauczycielki wf : 
Wandę Pawlak, Anettę Szarzyńską, Dorotę 
Frąckowiak i Iwonę Rauk. Drugie miejsce 
wywalczyły licealistki – „Taneczne Prze-
biśniegi” w składzie : Marta Pucek, Anna 
Misterska, Anna i Olga Zielazkówne, Hanna 
Dębska, Monika Wojtczak  i Anna Fludra. 
Kolejne miejsca zajęły „Wiosenne Pilateski 
”- najstarsze panie turnieju : Aniela Lis, Zo-
fia Kozłowska, Krystyna Mazanowska, Da-
nuta Arning, Lucyna Kochanka, Anna Rauk 

, dalej drużyna gimnazjalistek  „Wesołe 
Sasanki” : Malwina Bartkowiak, Agnieszka 
Kędziora, Karolina Światek, Marta Bartko-
wiak, Katarzyna Gromadzińska. W turnieju 
grały także ubiegłoroczne absolwentki 
liceum „Gościnne Jaskółki” przegrywając 
minimalnie ostatni set 13:15 ( 1:2): Janina 
Lenczewska, Ewa Profaska, Agnieszka 

Jaskuła i Kamila Pfeifer . Dzięki życzliwym 
sponsorom: Hurtownia Kosmetyków  p.p. 
Powąskich, Kwiaciarnia „ Stokrotka’, Sklep 
Spożywczy „Russel” i p. Zbigniew Michal-
kiewicz-stoisko na targowisku wszystkie 
uczestniczki wracały z miłymi upominkami, 
za co bardzo dziękują. Takie spotkania 
dają uczestniczkom turnieju dawkę ruchu a 
oprócz tego młodszym dziewczętom wzór 
do naśladowania w starszym wieku. ARA

PrZyGotoWania kss  
kotWica kórnik do  

seZonu

Przygotowujący się do nowego sezonu 
piłkarze Kotwicy Kórnik rozegrali kilka spo-
tkań kontrolnych. Wyniki tych potyczek na-
pawają optymizmem przed rozpoczęciem 
rozgrywek w klasie okręgowej. Nasi piłkarze 
rozegrali 5 spotkań oraz uczestniczyli w 
turnieju halowym w Dopiewie (zajęli tam 4 
miejsce na 8 drużyn). Oto wyniki poszcze-
gólnych spotkań:

- TS Skórzewo – KS Kotwica Kórnik  1:2
- KS Kotwica Kórnik – Pogoń Lwówek 1:2
- KS Kotwica Kórnik – Komorniki 5:1
- KS Kotwica Kórnik – TS Skórzewo 3:1
- KS Kotwica Kórnik – FC Poznań 2:0

1/16 Pucharu Polski  
W kórniku

W sobotę 15 marca na boisku KS Ko-
twica Kórnik odbył się mecz 1/16 Pucharu 
Polski, w którym nasz zespół podejmował 
3 ligowy zespół MIESZKA GNIEZNO. Spo-
tkanie było bardzo ciekawe i obfitowało w 
szereg szybkich akcji, szczególnie w wy-
konaniu naszych zawodników. Zakończyło 
się dość dużą niespodzianką, czyli wygraną 
kórniczan 3:1. Nasi piłkarze sprawili tym sa-
mym wiele radości przybyłym kibicom oraz 
nowo wybranemu zarządowi KSS Kotwica 
Kórnik. Warto podkreślić zaangażowanie 
wszystkich zawodników w tym meczu, co 
jest bardzo dobrym prognostykiem przed 
zbliżającym się sezonem. Z taką grą po-
winno być bardzo dobrze. Powodzenia w 
lidze!!!

RM
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   TELEfONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (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 „Zdro wie”
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 Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
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 we te ry na ryj ne
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 KOM BUS
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

Następny numer Kórniczanina ukaże się
4-go kwietnia 2008r.

Materiały prosimy dostarczać do 28-go marca 2008r.

     2 kwietnia 2008 (środa) o godz.19 30  na stadio-
nie 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 otrzy-

ma 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

kórnicki bieG PaPieski 
21:37




