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Wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku

2008!

BUDŻET 2008
Uchwalono jednogłośnie

NB TYLKO DO RATAJ
Fot. Jarek Wojciechowski

Nowy rozkład jazdy i inne zmiany od lutego

STREFA OGRANICZONEGO
UŻYTKOWANIA
Mapa i ograniczenia w nowych strefach

Komitet Monitorujący

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

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

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

Do wynajęcia pomieszczenia magazynowe 300 m2
Poszukujemy pracowników

Dnia 14 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, odbyło się pierwsze
posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2007-2013. Pan Marek Woźniak,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
jako Przewodniczący przedstawił 25-osobowy skład Komitetu. W skład Komitetu
Monitorującego wchodzą przedstawiciele
strony samorządowej, rządowej oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, powołani
uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2007 roku.
Członkiem Komitetu jest m.in. Burmistrz
Jerzy Lechnerowski. Komitet w pierwszej
kolejności będzie ustalał kryteria wyboru,
a także monitorował przebieg realizacji
Programu.
Tablice na rogatkach

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

Przyjdź do nas!

Pokażemy Tobie jak schudnąć

10 kg w miesiąc!

PROMOCJA – 10 zł
Rolletic pomaga:

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

Zapraszamy też na fitness!

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

426/
401/
483/
482/
481/
445/

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

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

MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano .......................................................... 8,50 zł
DONNA - z szynką i pieczarkami ................................................................................................. 13,00 zł
FARMERSKA - z szynką, salami, bekonem i kabanosem .......................................................... 17,00 zł
MEXICANA - z kukurydzą, papryką, fasolą, cebulą, czosnkiem i oliwkami na ostro .................. 17,00 zł
RZEŹNICKA - z szynką, salami, kabanosem, cebulą i pepperoni ............................................... 17,00 zł
DOMOWA – grube ciasto z szynką, salami, bekonem, kabanosem, kurczakiem i pieczarkami .19,00 zł

ODBIÓR WŁASNY = 10% RABATU
Zamów jednorazowo za 35 zł,
a otrzymasz 1L soku owocowego za 1 grosz !!!
367/ SAŁATKA GRECKA - sałatka z sałaty, pomidora, ogórka, cebuli z serem feta i oliwkami ......... 12,50 zł
512/ SPAGHETTI BOLOGNESE - spaghetti z sosem bolońskim ....................................................... 9,50 zł
516/ SPAGHETTI EXTRA - w sosie bolońskim ze śmietaną zapiekane z serem ............................... 12,50 zł
521/ LASAGNE - zapiekanka z mięsem pod beszamelem .................................................................. 12,50 zł
525/ TORTELLINI TRE FORMAGGIO .................................................................................................. 15,00 zł
7/ KEBAB W BUŁCE .............................................................................................................................. 9,00 zł
77/ KEBAB MENU .................................................................................................................................. 15,00 zł

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

W rocznicę
W dniu 27 grudnia br. w rocznicę
Powstania Wielkopolskiego, delegacje
przedstawicieli kombatantów, samorządu,
szkół, organizacji społecznych i kórnickich
firm dla uczczenia zrywu niepodległościowego złożyły wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej związanych z
tym wydarzeniem. W tym samym czasie

Dnia 18 grudnia br. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz Kierownik Referatu
Eksploatacji Infrastruktury Technicznej
Elżbieta Krakowska spotkali się z p. Christianem Gomolcem – autorem koncepcji
architektonicznej tablic wjazdowych.
Obecnie trwają prace nad opracowaniem
projektu technicznego. Tablice powstaną i
zostaną ustawione na drogach wylotowych
z Kórnika wiosną 2008 roku.
Spotkanie z nowym wojewodą
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Urbanek spotkali się z nowym Wojewodą
Wielkopolskim Piotrem Florkiem. Przedmiotem spotkania były dwie sprawy – przebieg
linii elektroenergetycznej w gminie Kórnik
oraz zwiększenie strefy ograniczonego
użytkowania dla lotniska w Krzesinach.
Wojewoda będzie czekał na rozstrzygniecie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
sprawie Studium Zagospodarowania Gminy
Kórnik uchwalonego 30 listopada 2005 roku
i od tego uzależnia dalsze działania.

Dnia 21 grudnia br. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz Wiceburmistrz Hieronim

reprezentujący Samorząd Gminy Kórnik
Bogdan Wesołek złożył wiązankę kwiatów
pod tablicą na szkole w Łomnicy, upamięt-

Grudniowa Sesja RM w Kórniku
28 grudnia od godziny 11:00 trwała ostatnia w roku 2007 Sesja Rady
Miejskiej w Kórniku. Pierwsza część
poświecona była sprawom bieżącym,
natomiast druga – Budzetowi Gminy
Kórnik na rok 2008.
Miłym akcentem było uhonorowanie hm
Krystyny Antkowiak, która do tej pory, przez
wiele lat była komendantką kórnickiego
hufca ZHP. Dyplom i kwiaty z rąk władz
samorządowych były podziękowaniem za
dotychczasowy trud. Krystyna Antkowiak
nadal będzie działać w kórnickim hufcu,
zadania komendanta pełnić będzie jednak
phm Marek Smoliński, któremu na forum
sesyjnym pogratulowano wyboru.
Pierwszą uchwałą w roboczej części
zakończono procedurę wyboru ławnika do
orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy do Sądu Rejonowego w Środzie
Wlkp. W głosowaniu tajnym wybrany został
Ireneusz Majchrzak.
Uchwalono Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2008 r. Przyjęto regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę

nr 1/2008

Kórnik na 2008r., oraz zasad korzystania
ze stołówek szkolnych zorganizowanych
w szkołach prowadzonych przez Gminę
Kórnik. Zgodnie z nowymi przepisami ze
stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie
danej szkoły ale za zgodą dyrektora szkoły
również pracownicy szkoły oraz osoby trzecie niezwiązane z daną placówką. Co jednak istotne, rodzice i opiekunowie uczniów
oraz pełnoletni uczniowie za posiłki spożywane z w stołówce szkolnej przez uczniów
wnoszą opłatę równą wysokości kosztów
surowca przeznaczonego na wyżywienie
i nie więcej niż 100 zł. miesięcznie. Inni
korzystający z posiłków w stołówce szkolnej
ponoszą pełne koszty wyżywienia.
Następnie omówiono dwie skargi.
Pierwsza z nich wróciła pod obrady Rady,
po tym jak Wojewoda Wielkopolski wskazał,
że należy rozstrzygnąć wskazany problem
jednoznacznie. Przypomnijmy, ze na jednej
z poprzednich sesji głosowano już nad
tą skargą i wtedy głosów „za” i „przeciw”
odrzuceniem skargi było tyle samo. Tym
razem wiekszścią głosów skargę na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kórniku wniesioną przez Pa-

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

niającą walki Kompanii Kórnickiej w czasie
powstania.
Posiedzenie zarządu
W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego
odbyło się 3 stycznia 2008 roku posiedzenie
Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski. W spotkaniu brali także udział
przewodniczący komisji, które działają
w ramach stowarzyszenia ( w tym przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
Jerzy Lechnerowski). Stowarzyszenie ma
zamiar wystąpić do Sejmu RP z wnioskiem
dotyczącym zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce. Idąc za
przykładem innych państw Unii Europejskiej
proponuje się wydłużenie kadencji rad miejskich oraz wójtów i burmistrzów do 5-6 lat.
Obecnie przygotowywane jest stanowisko
w tej sprawie. Na posiedzeniu w Urzędzie
Wojewódzkim omówiono także plan działania organizacji na rok bieżący.
Zespoły szkół?
Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz
Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena
Kaczmarek spotkał się 8 stycznia z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów
z naszej gminy. Tematem dyskusji było
stworzenie zespołów szkół. Współistnienie
podstawówki i gimnazjum w jednym budynku, jako spójnej jednostki oświatowej,
będzie procentować skróceniem czasu
dojazdu dzieci na zajęcia oraz pozwoli
oszczędzić pieniądze wydawane na dojazdy szkolne.
By zaistnienie takich zespołów było
możliwe juz w następnym roku szkolnym
niezbędne są konkretne decyzje już w lutym
2008. opr. AL i ŁG
nią Bożenę Majorczyk uznano za zasadną.
Za bezzasadną uznano skargę Ireneusza
Gołębiowskiego. KULISY I USTALENIA
Komisji Rewizyjnej w tej sprawie obszernie
omówił radny Bogdan Wesołek.
Wykreślono z programu sesji i nie omawiano sprawy sprzedaży nieruchomości w
Kórniku.
Uchwałami Rady Miejskiej dokonano
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej w Kamionkach (działki
1071/21 i 1070/158), przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
zabudowy usługowej w miejscowości Dachowa oraz przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku
(działka 69/4)
Kolejne uchwały porządkowały budżet
na 2007 rok. Miedzy innymi zrezygnowano
z emisji obligacji w kończącym się roku,
przenosząc tę możliwość na rok 2008r.
Ustalono także listę wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na
2007 rok niewygasających z upływem roku
budżetowego.
(dokończenie na str. 4)
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Druga część sesji poświęcona została
dyskusji nad założeniami Budżetu Gminy
Kórnik na 2008 rok oraz procedurze uchwalania. Odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji
Budżetu i Finansów RM w Kórniku.
Dalej zacytujemy informacje, które
w swoim wystąpieniu na temat projektu
budżetu przedstawił burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Główne założenia budżetu:
- dochody w wysokości 48 327 102 zł
- wydatki w wysokości 56 934 302 zł
W stosunku do 2007 jest to spadek
o 3,64% po stronie dochodów i wzrost o
8,18% po stronie wydatków.
Dochody
Struktura dochodów przedstawia się
następująco:
DOCHODY

3.
2.

4.

transportu (4,1 % dochodów)
- 1,2 miliona zł - to udział w podatku
dochodowym od osób prawnych (2,5 %
dochodów gminy)
- 1,9 miliona zł - podatek od czynności
cywilnoprawnych (3,9 % dochodów)
- 712.000 zł – podatek rolny (1,5 %
dochodów gminy)
Przyjęty plan dochodów oparty jest na
wymiarze podatków, a także przeprowadzonej analizie wpływów poszczególnych
dochodów.
Wysokość planowanych wpłat z tytułu
podatków i opłat lokalnych jest oszacowane
na podstawie przyjętych przez Radę Miejską stawek podatkowych. W przeważającej
części stawki podatkowe zostały podwyższone o 2,2 % w stosunku do stawek
obowiązujących w 2007r.
Do obliczenia wpływów z tytułu podatku
rolnych przyjęto stawkę 38 zł za kwintal
żyta, tj. 95 zł z 1 ha przeliczeniowego (przy
stawce 58,29 zł za 1 q żyta, określonej
przez Prezesa GUS).
Wydatki
Przy opracowaniu projektu wydatków
założono:

- 35,93 % wydatki majątkowe 20 398 500
zł (było 12 894 855 zł)
Według działów klasyfikacji budżetowej
struktura tych wydatków jest następująca:
- 22,4 % oświata i wychowanie 12 757 691
zł (było 12 238 932 zł)
- 20,7 % transport i łączność 11 808 200 zł
(było 12 379 640 zł)
- 12 % turystyka 7 000 000 zł (było 400
000 zł)
- 10,9 % administracja publiczna 6 178 300
zł (było 5 591 696 zł)
- 10,4 % pomoc społeczna 5 925 900 zł
(było 6 274 969 zł)
- 5,4 % gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 3 125 729 zł (było 4
242 549 zł)
- 3,9 % gospodarka mieszkaniowa
2 228 078 zł (było 3 305 966 zł)
- 2,9 % kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 651 172 zł (było 945 152 zł)
- 1,96 % kultura fizyczna i sport
1 117 524 zł (było 645 810 zł)
- 1,9% rolnictwo i łowiectwo 1 067 000 zł
(było 3 371 722 zł)
- 1,4% bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa 809 730 zł (było 807 264 zł)
- 0,6 % edukacyjna opieka wychowawcza
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
5.
4.
1.

70,34%

2.
3.

14,95%
8,62%

4.

6,09%

dochody od os. prawnych, od os.
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej
subwencja ogólna
dotacje celowe na zadania z
zakresu administracji rządowej
oraz na zadania własne
pozostałe dochody

Na największą pozycję w dochodach
(dochody od osób prawnych i fizycznych )
składają się miedzy innymi :
- podatek od nieruchomości w wysokości ponad 14,5 miliona zł czyli 30,2 %
dochodów gminy, w tym większość, bo
ponad 11,7 mln zł od osób prawnych
- 12 milionów zł - to 36,49% udział w
podatku dochodowym od osób fizycznych
(25,2 % dochodów gminy)
- 2 miliony zł to podatek od środków

22,4%
20,7%
12%
10,9%
10,4%
5,4%
3,9%

3.

2,9%

2.

1,96%
1,4%

1.

0,6%
0,5%
5%
1,9%
WYDATKI

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %
- wzrost wynagrodzeń 6% (w oświacie 9%)
Struktura wydatków przedstawia się
następująco :
- 64,17 % wydatki bieżące 36 535 802 zł
(w 2007r. było 39 734 800 zł)

358 522 zł (było 669 851 zł)
- 0,5 % ochrona zdrowia
290 000 zł (było 287 000 zł)
- 5 % pozostałe 2 616 456 zł (było 763
084 zł)
Ponad 1/3 część (36%) wydatków gminy stanowić będą wydatki majątkowe. W 2008r. planuje
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idzie przybywa jej mieszkańców). W sumie z
tych dwóch tytułów, co roku dochody budżetu
powinny się zwiększać o ok. 3 mln zł.
Można zatem założyć, że w kolejnych
latach gmina uzyska dochody wyższe niż
obecnie o 3 mln w 2008r, o 6 mln w 2009r, i o
9 mln w 2010 (co daje łączną kwotę 18 mln zł.).
Opierając się na tej prognozie, Urząd Miejski
w Kórniku ogłosi w styczniu 2008r. przetarg na
największą inwestycję w najbliższych latach,
tj. centrum rekreacji i sportu (halę sportową i
pływalnię).
Inwestycja rozłożona jest na 3 lata, zgodnie
z załącznikiem WPI (wieloletnich wydatków
inwestycyjnych). Realizując tę inwestycję
pozostają środki w wysokości ok. 5 mln zł
na inne inwestycje. Kluczowym momentem
jest rok 2009, w którym zakładam możliwość
otrzymania 10 - 14 mln zł w ramach WRPO.
Jeżeli gmina nie otrzyma tych środków, to w
2009 roku weźmie kolejny kredyt, do maksymalnej kwoty 10 mln zł, co będzie możliwe bez
zakłócenia płynności finansowej gminy.

2. Modernizacja Prowentu
5 mln zł. (modernizacja budynków Prowent
6,3 i 2)
3. Budowa przepustu między jeziorami
Kórnickim i Bnińskim 8 mln zł. (wykup gruntów,
przebudowa kanału, przebudowa przepustu)
4. Modernizacja rynku w Kórniku
3 mln zł. (chodniki, nawierzchnie ulic, oświetlenie, przeniesienie przystanku autobusowego,
nowy układ komunikacyjny)
5. Modernizacja rynku w Bninie
2 mln zł. (ratusz, odnowa nawierzchni rynku i
ulic sąsiadujących, zmiana oświetlenia)
6. Zagospodarowanie półwyspu Szyja
5-10 mln zł.
Te działania powinny być zapisane w
Strategii Rozwoju Gminy. Są to jednak lata
odległe. Na dzień dzisiejszy powinniśmy mówić o zadaniach bliższych, zamykających się
w perspektywie 5-6 lat.
Po przestawieniu założeń budżetu’08 i
prognoz ekonomicznych na lata następne

oświata i wychowanie
transport i łączność
turystyka
administracja publiczna
pomoc społeczna
gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
gospodarka mieszka
niowa
kultura i ochrona dzie
dzictwa narodowego
kultura fizyczna i sport
bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
edukacyjna opieka
wychowawcza
ochrona zdrowia
pozostałe
odsetki od kredytów,
pożyczek i obligacji
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się wykonać 50 zadań inwestycyjnych.
Po raz pierwszy pojawił się po stronie wydatków Dział 630 – Turystyka. Jest to związane
z przeniesieniem zadania „Budowa centrum
sportowo-rekracyjnego” z Działu 926 – Kultura fizyczna i sport. Uzasadnieniem takiej
propozycji burmistrza jest zamiar uzyskania
dotacji w ramach WRPO na zadania związane
z turystyką (Działanie 6.1).
W propozycji budżetu na 2008 roku
przedstawionej Radzie, planuje się po stronie
wydatków kwotę o 8 607 200,-zł większą niż
wynoszą dochody gminy. Różnica ta pokryta
zostanie przychodami z tytułu obligacji (1,9
miliona zł) i kredytu (8,1 miliona zł) pomniejszonymi o spłatę kredytów i pożyczek z lat
wcześniejszych (w kwocie 1 392 800,-zł).
Łączna kwota przypadających do spłaty w
2008 roku rat wraz z należnymi odsetkami oraz
ewentualną pożyczką krótkoterminową (200
tys.-zł) wynosi 2 676 800 zł, co stanowi 5,54%
planowanych dochodów. Prognozowana łączna kwota długu Gminy Kórnik na koniec 2008

RADA MIEJSKA

RADA MIEJSKA

Budżet 2008
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Wszyscy „za”

roku wyniesie nieco ponad 17,5 miliona zł, co
stanowi 36,30% planowanych dochodów.
Zadłużenie zwiększy się zatem o 8 607 200
zł w stosunku do 31.12.2007r.
Zaproponowany budżet jest kolejnym
budżetem wielu inwestycji. Jest ich co prawda
mniej niż w roku 2007r., natomiast będą to
inwestycje większe (centrum rekreacji i sportu, wykonanie siedmiu dróg, remont ratusza
w Bninie, modernizacja dwóch budynków
socjalnych w Dziećmierowie, wykonanie sieci
gazowej w Czmoniu). Planuje się zrealizować
inwestycje na kwotę 20,4 mln zł, tj 36% budżetu. Jest to suma bardzo duża i w połowie
pochodzić ma z kredytu. Nie jest to jednak dla
gminy niebezpieczne, gdyż w najbliższych
latach przybędzie gminie wiele inwestorów
budujących powierzchnie magazynowe, które
generować będą duże dochody pochodzące z
podatku od nieruchomości (Panattoni, Raben).
W szybkim tempie wzrastają również dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od
osób fizycznych (gmina rozwija się i co za tym
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Centrum rekreacji i sportu to nie jedyne
zadanie, które zamierzamy realizować w
najbliższych latach. Będziemy budować drugi
wielki obiekt: szkołę podstawową, gimnazjum
i przedszkole w północno-zachodniej części
gminy. Dla sfinansowania realizacji tej inwestycji, gmina nie będzie musiała zaciągać
kredytu. Wybudujemy go z własnych środków,
zakładając wzrost dochodów gminy tylko o 2
mln zł rocznie (w latach 2011-2012).
Przewidywane jest także wykonanie kolejnego dużego zadania, którym jest rewitalizacja
miasta Kórnik.
To zadanie planuje się rozłożyć na dłuższy okres, rozpoczynając jednak rewitalizację już w roku 2008 (500 tys. zł. na I etap
promenady) i kontynuując ją w kolejnych
latach: 1 mln w 2009r. i 2 mln w 2010r.,
w zależności od posiadanych środków.
Rewitalizację miasta podzielona winna być
na następujące zadania:
1. Promenada lata 2008-2010
2,5mln zł. (WPI)

nastąpiła dyskusja. Wszyscy radni zgodzili się,
że projekt jest profesjonalnie przygotowany.
Każda z wypowiedzi wyrażała pozytywny
stosunek do przedstawionych propozycji.
Radny Michał Stecki wyraził zadowolenie, że prezentacja długoletnich skutków
finansowych uspokoiła jego obawy w sprawie
możliwości finansowania przez gminę tak
wielkich inwestycji jak kompleks sportowy
z pływalnią czy rewitalizacja. Dodał także,
że jest zadowolony z odważniejszego skorzystania z możliwości kredytowych gminy,
które sam proponował. Zaznaczył także, że
w przyszłości należy zmienić formę podziału
środków budżetowych i zaprosił do dyskusji
na ten temat w najbliższej przyszłości. Radny
Maciej Marciniak zauważył brak w budżecie
znaczących nakładów na upiększenie i rewitalizację miasta. Jego zdaniem burmistrz, choć
opracował dobry projekt, jednak zbyt ostrożnie
oszacował wpływy.
Wszyscy obecni na sesji radni zagłosowali
za przyjęciem uchwały budżetowej. Opr. ŁG
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Takiej liczby inwestycji, jaką w Gminie Kórnik wykonano w roku 2007 nikt
chyba nie pamięta.
Licząc tylko zadania, które z budżetu
gminy wykonały Referaty Inwestycji oraz
Eksploatacji Infrastruktury Technicznej było ich około 100. Do tej już imponującej
liczby doliczyć należy wiele zadań finansowanych z innych środków, przy realizacji
których pracowali kórniccy urzędnicy.

roku. Ale z wykonaniem większości zadań
udało się zdążyć. Przyglądając się rodzajom przeprowadzonych zadań rzuca się w
oczy duża ilość nowych i wyremontowanych
chodników.
Powstały m. in. chodniki w Gądkach (na
ul. Akacjowej), w Konarskim, Kromolicach,
w Bninie (ul. Kasztelana Jarosta, Lipowa,
Konarska) oraz w Kórniku (przy ulicach:
Poznańskiej, Reja, Potulickiej, Patriotów,

I i Borówiec II
- projekt centrum sportowo - rekreacyjne
z infrastrukturą towarzyszącą
Inwestycje „niewygasające”
Nie wszystkie inwestycje udało się
dokończyć w minionym roku. Niektóre
z nich planowane były na kilka lat, inne
napotkały na utrudnienia proceduralne lub

W ostatnim roku wybudowano lub
wyremontowano około 20 chodników

Przebudowywana ze środków europejskich
i budżetu centralnego „trasa katowicka”
wymagała wielu uzgodnień i co ważne
otoczona została siecią dróg serwisowych,
które zaktywizowały tereny dla nowych inwestorów-podatników. Niestety przedłużają
się prace nad odcinkiem Skrzynki- Kórnik.
Prace przewidywane są na rok bieżący, a
skończą się pewnie dopiero w roku 2009.
Jedyną konkretną informacją jaką udało
nam się uzyskać od inwestora są wyniki
procedury przetargowej, w której został
wyłoniony wykonawca
robót: konsorcjum firm:
Lider konsorcjum - Skanska S.A. i Partner – Colas.
Od dziesięcioleci
mieszkańcy Kórnika
marzyli o zmniejszeniu
ruchu pojazdów spalinowych w centrum miasta.
Dzięki nowej obwodnicy
nareszcie udało się. W
realizacji tej inwestycji
dużą rolę odegrał samorząd Kórnika oraz
urzędnicy UM Kórnik.
Chodniki, chodniki, chodniki
Tak jak zapowiadaliśmy w jednym z
numerów naszego pisma, koniec roku 2007
był bardzo pracowity. Długie procedury
projektowe i uzgodnienia zajęły dużą cześć
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13. projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Szczodrzykowie
ponad 24 tys. zł,
14. budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazowych w Czmoniu - 60 tys. zł,
15. budowa trzech tablic przy wjeździe
do miasta Kórnika - ponad 7 tys. zł,
16. projekt rekultywacji składowiska
odpadów komunalnych w Czmoniu - 60
tys. zł,
17. wyposażenie pomieszczeń na Prowencie - 20 tys. zł
18. budowę budynku sanitariatów OSiR

Nowe mieszkania komunalne
w Dziećmierowie

Wróblewskiego, 20 Października z oświetleniem, Jabłońskiego i Dworcowej, Parkowej
z przystankami dla autobusów, Strzeleckiej
i Poprzecznej).
Nie będziemy wymieniać wszystkich
stu inwestycji –ale przypomnijmy te najważniejsze:
- budowa przepustu na drodze wojewódzkiej 434- il. Woźniaka w Korniku
i stabilizacja poziomu wody w jeziorach:
Kórnickie i Skrzynki Duże
- remont drogi z Kórnika do Pierzchna

Jest projekt - ruszy budowa Centrum

- odcinek II
- wymiana dachu w Gimnazjum w
Robakowie
- modernizacja pomieszczeń - Prowent 6
- wodociągi w Pierzchnie, Czołowie
i Czmońcu (współfinansowane przez UE)
- modernizacja bloku w Dziećmierowie
- projekt kanalizacji sanitarnej Borówiec

praktyczne.
Na ostatniej sesji ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy
Kórnik na 2007r. niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Są to:
1. projekt kanalizacji sanitarnej Borówiec I i Borówiec II - ponad 244 tys. zł,
2. budowa ul. Wiejskiej w Robakowie niemal 450 tys. zł,
3. budowa ul. Wyspiańskiego w Kórniku
- ponad 282 tys. zł,
4. projekt chodnika ul. Zamkowa, Armii
Krajowej i Śremska w
Kórniku -10 tys. zł,
5. projekt drogi Robakowo-Dachowa–Nowina–Szczodrzykowo i ul.
Szerokiej w Robakowie
- ponad 85 tys. zł,
6.projekt drogi ul.
Flensa (+ kanalizacja
deszczowa) - 80 tys. zł,
7. zakup dwóch wiat
przystankowych - 34
tys. zł,
8. projekt ul. Mieczewska w Kamionkach
- 30 tys. zł,
9. centrum rekreacji i sportu z infrastrukturą towarzyszącą w Kórniku - 321 tys. zł
10. modernizacja budynku socjalnego w
Dziećmierowie - ponad 361 tys. zł,
11. modernizacja Ratusza Bninie - 120
tys. zł,
12. modernizacja budynków strażnic
OSP - 22 tys. zł,
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w Kórniku - niemal 98 tys. zł.
2008 – rekordowe nakłady
inwestycyjne
Czego jeszcze, poza dokończeniem
zadań „niewygasających” możemy spodziewać się w roku 2008? W budżecie planuje się wydatki majątkowe w rekordowej
kwocie 20 428 500 zł.
Środki te zostaną przeznaczone na
zadania inwestycyjne:
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Poznańskiej i Szkolnej w Borówcu w (1
milion zł)
- budowa chodników w Biernatkach (15
tys. zł), Prusinowie (15 tys. zł), w Kórniku i
Bninie ul. Średzka (100 tys. zł), od ul. Lipowej do ul. Śremskiej (50tys. zł), ul. Kasztelana Jarosta (50 tys. zł), w Kromolicach (50
tys. zł), Żernikach (40 tys. zł) oraz projekt
chodnika w Dachowej (20 tys. zł)
- budowa drogi Dachowa – Nowina
w kwocie 2 milonów zł (w przypadku
nie uzyskania dofinansowania, zadanie
inwestycyjne będzie realizowane tylko
do udziału własnego gminy tj. w kwocie
1 miliona zł)
- budowa drogi Mikołajczyka w Błażejewie 300 tys. zł
- budowa drogi Śremskiej przy blokach
SKR (w tym kanalizacja deszczowa) w
kwocie 600 tys. zł
- budowa drogi Świerkowej w Czmoniu
w kwocie 200 tys. zł
- budowa ul. Asnyka w kwocie 500
tys. zł
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- budowa ul. Staszica od Wyspiańskiego do ul. Stodolnej w Kórniku w kwocie
200 tys. zł
- dokończenie budowy ul. Wiejskiej w
Robakowie w kwocie 300 tys. zł
- modernizacja chodnika od ul. Zamkowej w Kórniku do bloków SKR w Bninie (w
tym projekt) 1 055 tys. zł
- projekt przepustu w Szczytnikach ul.
Szczególna 20 tys. zł
- ul. Poznańska w Kórniku – wykonanie nakładki bitumicznej z odwodnieniem
300 tys. zł

Dokończenie
wodociągowania wsi

- wykonanie nakładki na ul. Jeziornej
w Bninie 150 tys. zł
- budowa promenady spacerowej
wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego (I etap)
500 tys. zł
- modernizacja budynku socjalnego I
w Dziećmierowie 456 tys. zł
- modernizacja budynku socjalnego
II w Dziećmierowie w kwocie 500 tys. zł
(zadanie będzie wykonane pod warunkiem
uzyskania dofinansowania ze środków
pozabudżetowych)
- modernizacja Ratusza w Bninie w
kwocie 500 tys. zł
- modernizacja budynków strażnic OSP
w kwocie 40 tys. zł
- monitoring miasta w kwocie 70 tys.
zł
- budowa miasteczka ruchu drogowego
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie
50 tys. zł
- wymiana okien w Gimnazjum w Robakowie w kwocie 200 tys. zł
- kanalizacja deszczowa ul. Kwiatowa
w Skrzynkach w kwocie 80 tys. zł
- kanalizacja deszczowa ul. Łąkowa w
Szczodrzykowie w kwocie 130 tys. zł
- oświetlenia: w Kórniku ul. Średzka
(110 tys. zł), ul. Zamoyskiego (projekt i
wykonawstwo 60 tys. zł), w Dachowej (80
tys. zł), w Kamionkach os. Wodnik (ul.
Modelarzy, Szybowników, razem 60 tys.
zł), ul. Lotnicza (60 tys. zł), ul. Nowa (40
tys. zł), w Koninku ul. Granatowa – Błękitna – Niebieska (50 tys. zł), w Runowie
(80 tys. zł), ul. Zapomniana w Borówcu
(15 tys. zł)

- budowa sieci gazowej oraz przyłączy
gazowych w Czmoniu 600 tys. zł
- modernizacja budynku świetlicy w
Runowie 50 tys. zł
- rozbudowa bazy kulturalno-sportowej
we wsi Kamionki w kwocie 660 tys. zł (zadanie będzie wykonane pod warunkiem
uzyskania dofinansowania ze środków
pozabudżetowych)
- budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kórniku w kwocie 500 tys. zł
(zadanie będzie wykonane pod warunkiem
uzyskania dofinansowania ze środków

AKTUALNOŚCI
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2007 – rok ponad stu inwestycji

Remonty
w świetlicach

pozabudżetowych)
- centrum sportowo-rekreacyjne z
infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 6
500 tys. zł
- budowa budynku sanitariatów OSiR w
Kórniku w kwocie 100 tys. zł
- budowa wiaty magazynowej na terenie
OSiR w kwocie 40 tys. zł
Zważywszy na działania, które będą
prowadzone jako remonty – spis robi
wrażenie. Samorząd zadecydował, że
rozpoczną się prace nad projektowanym
kompleksem złożonym z hali sportowej
i pływalni. Szczególnie duże znaczenie
ma szybkie ukończenie hali, dzięki której
uczniowie kórnickiej podstawówki i gimnazjum nie będą musieli odbywać części
zajęć gimnastycznych na korytarzach
szkoły. Na pewno nawet nakładem ponad
20 milionów złotych nie rozwiąże się w
ciągu jednego roku wszystkich problemów.
Coroczny wzrost dochodów gminy daje
jednak możliwość ciągłego zwiększania
nakładów inwestycyjnych. Od 2003 roku
kwota przeznaczana rocznie na wydatki
majątkowe gminy wzrasta od nieco ponad 4,5 miliona do ponad 20 milionów
planowanych na rok bieżący. Jak wynika
z doświadczeń lat poprzednich, projekt
budżetu ostrożnie szacuje wpływy, wielce
prawdopodobne jest więc, że i tak pokaźna suma przeznaczona na inwestycje, w
ciągu roku jeszcze wzrośnie. Tego, oraz
sprawnej i owocnej pracy samorządu i
urzędników w 2008 roku wszyscy sobie
życzmy.
Opr.ŁG
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19:55

18:15

18:39

19:52

18:12

18:43

RSW

R

21:29

21:26

21:25

21:21

21:16

21:14

21:11

21:06

21:04

21:02

20:59

20:58

20:57

20:54

R

23:02
23:05
23:07

22:19
22:22
22:24

23:20

22:57

22:14

22:37

22:55

22:12

23:17

22:53

22:10

22:34

22:50

22:07

23:12

22:49

22:06

23:16

22:48

22:05

22:29

22:45

22:02

22:33

R

RSW

R

SW

R

R

SW

R

SW

R

W

R

RSW

R

SW

R

R

RSW

R-kursuje w dni robocze / S-kursuje w soboty / W-kursuje w niedziele i św.

14:27

14:24

14:23

14:19

14:14

14:12

14:09

14:04

14:02

14:00

13:57

13:56

13:55

13:52

RSW

02:58 05:35 05:47 06:35 06:47 07:35 07:47 08:05 08:35 08:47 09:05 09:35 09:47 10:35 10:47 11:07 11:35 11:47 12:07 12:35 12:47 13:35 13:47 14:35 14:47 15:05 15:07 16:00 16:35 17:00 17:35 18:00 18:35 19:00 19:35 21:10 21:35 22:47 23:12 23:42

02:53 05:29 05:41 06:29 06:41 07:29 07:41 07:59 08:29 08:41 08:59 09:29 09:41 10:29 10:41 11:01 11:29 11:41 12:01 12:29 12:41 13:29 13:41 14:29 14:41 14:59 15:01 15:54 16:29 16:54 17:29 17:54 18:29 18:54 19:29 21:04 21:29 22:41 23:06 23:36

Kórnik, Prowent

Kórnik, Bnin SKR

02:52 05:27 05:39 06:27 06:39 07:27 07:39 07:57 08:27 08:39 08:57 09:27 09:39 10:27 10:39 10:59 11:27 11:39 11:59 12:27 12:39 13:27 13:39 14:27 14:39 14:57 14:59 15:52 16:27 16:52 17:27 17:52 18:27 18:52 19:27 21:02 21:27 22:39 23:04 23:34

Kórnik, Rynek

02:56 05:33 05:44 06:33 06:45 07:33 07:45 08:03 08:33 08:45 09:03 09:33 09:45 10:33 10:45 11:05 11:33 11:45 12:05 12:33 12:45 13:33 13:45 14:33 14:45 15:03 15:05 15:58 16:33 16:58 17:33 17:58 18:33 18:58 19:33 21:08 21:33 22:45 23:10 23:40

02:48 05:22 05:34 06:22 06:34 07:22 07:34 07:52 08:22 08:34 08:52 09:22 09:34 10:22 10:34 10:54 11:22 11:34 11:54 12:22 12:34 13:22 13:34 14:22 14:34 14:52 14:54 15:47 16:22 16:47 17:22 17:47 18:22 18:47 19:22 20:57 21:22 22:34 22:59 23:29

Skrzynki

02:54 05:31 05:43 06:31 06:43 07:31 07:43 08:01 08:31 08:43 09:01 09:31 09:43 10:31 10:43 11:03 11:31 11:43 12:03 12:31 12:43 13:31 13:43 14:31 14:43 15:01 15:03 15:56 16:31 16:56 17:31 17:56 18:31 18:56 19:31 21:06 21:31 22:43 23:08 23:38

02:44 05:17 05:29 06:17 06:29 07:17 07:29 07:47 08:17 08:29 08:47 09:17 09:29 10:17 10:29 10:49 11:17 11:29 11:49 12:17 12:29 13:17 13:29 14:17 14:29 14:47 14:49 15:42 16:17 16:42 17:17 17:42 18:17 18:42 19:17 20:52 21:17 22:29 22:54 23:24

Gądki I

Kórnik, Bnin
Rynek

02:42 05:14 05:26 06:14 06:26 07:14 07:26 07:44 08:14 08:26 08:44 09:14 09:26 10:14 10:26 10:46 11:14 11:26 11:46 12:14 12:26 13:14 13:26 14:14 14:26 14:44 14:46 15:39 16:14 16:39 17:14 17:39 18:14 18:39 19:14 20:49 21:14 22:26 22:51 23:21

Gądki III

Kórnik, Bnin I

02:40 05:12 05:24 06:12 06:24 07:12 07:24 07:42 08:12 08:24 08:42 09:12 09:24 10:12 10:24 10:44 11:12 11:24 11:44 12:12 12:24 13:12 13:24 14:12 14:24 14:42 14:44 15:37 16:12 16:37 17:12 17:37 18:12 18:37 19:12 20:47 21:12 22:24 22:49 23:19

02:36 05:08 05:20 06:08 06:20 07:08 07:20 07:38 08:08 08:20 08:38 09:08 09:20 10:08 10:20 10:40 11:08 11:20 11:40 12:08 12:20 13:08 13:20 14:08 14:20 14:38 14:40 15:33 16:08 16:33 17:08 17:33 18:08 18:33 19:08 20:43 21:08 22:20 22:45 23:15

02:33 05:04 05:16 06:04 06:16 07:04 07:16 07:34 08:04 08:16 08:34 09:04 09:16 10:04 10:16 10:36 11:04 11:16 11:36 12:04 12:16 13:04 13:16 14:04 14:16 14:34 14:36 15:29 16:04 16:29 17:04 17:29 18:04 18:29 19:04 20:39 21:04 22:16 22:41 23:11

02:32 05:02 05:14 06:02 06:14 07:02 07:14 07:32 08:02 08:14 08:32 09:02 09:14 10:02 10:14 10:34 11:02 11:14 11:34 12:02 12:14 13:02 13:14 14:02 14:14 14:32 14:34 15:27 16:02 16:27 17:02 17:27 18:02 18:27 19:02 20:37 21:02 22:14 22:39 23:09

02:30 05:00 05:12 06:00 06:12 07:00 07:12 07:30 08:00 08:12 08:30 09:00 09:12 10:00 10:12 10:32 11:00 11:12 11:32 12:00 12:12 13:00 13:12 14:00 14:12 14:30 14:32 15:25 16:00 16:25 17:00 17:25 18:00 18:25 19:00 20:35 21:00 22:12 22:37 23:07

SW

10:57

10:54

10:53

10:49

10:44

10:42

10:39

10:34

10:32

10:30

10:27

10:26

10:25

10:22

R

R-kursuje w dni robocze / S-kursuje w soboty / W-kursuje w niedziele i św.

Koninko, węzeł

Poznań, Rataje
Dworzec
Poznań, Os.
Jagiellońskie
Poznań, Os.
Lecha III
Poznań,
Świątniczki

Linia NB (501) Poznań Rataje Dw. - Skrzynki - Kórnik Bnin SKR

Poznań,
Świątniczki
Poznań, Os.
Lecha III
Poznań, Os.
Jagiellońskie
Poznań, Rondo
Rataje

04:13

02:03

Kórnik, Bnin I

04:08

02:02

04:05

02:00

Kórnik, Bnin
Rynek

RSW

Kórnik, Bnin SKR

SW

Linia NB (501) Kórnik Bnin SKR - SKRZYNKI - Poznań Rataje dw.

NOWY ROZKŁAD JAZDY SKRÓCONEJ LINII NB (501) WCHODZI W ŻYCIE OD 1-GO LUTEGO

TRZY PYTANIA DO...
...BEATY URBANIAK,

NOWEGO PREZESA
KÓRNICKIEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA
AUTOBUSOWEGO
„KOMBUS”

W wyniku konkursu,
17 grudnia nowym prezesem spółki „KOMBUS”
została Beata Urbaniak.
Pani Beata ma 43 lata, wykształcenie wyższe
ekonomiczne. Ukończyła kierunek Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw na Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. Przez 10 lat pracowała w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
w Śremie, następnie przez 4 lata prowadziła
Biuro Rachunkowe. W KPA KOMBUS pracuje
od 5 lutego 2001 roku początkowo na stanowisku głównego księgowego, od lipca 2006 roku
także jako prokurent spółki.

nr 1/2008

łamach „Kórniczanina” zamieszczamy informację na temat nowej numeracji linii i nowego
rozkładu jazdy. Mam nadzieję, że większa
częstotliwość kursów zrekompensuje naszym
pasażerom powstałe niedogodności.
- Od stycznia „KOMBUS” wprowadził
na próbę nowe połączenia z osiedla Północnego w Kamionkach do ronda Rataje
w Poznaniu. Jakie jeszcze nowe linie
planuje uruchomić przedsiębiorstwo w
2008 roku?
Oprócz wspomnianego połączenia sobotnio-niedzielnego na trasie Kamionki
os.Północne – Poznań Rataje, od stycznia
2008 przedłużeniu uległa linia nr 6 na trasie
przejazdu: Kórnik Rynek – Dziećmierowo
- Runowo – Pierzchno – Kromolice – Szczodrzykowo – Dachowa – Robakowo – Gądki
– Koninko H&M – Kórnik Rynek. Pozwoliło to
mieszkańcom tych miejscowości na dojazd do
pracy. Co do innych, nowych połączeń mam
nadzieję, że będziemy dojeżdżać wszędzie
tam, gdzie będzie to konieczne, w tym zakresie
realizujemy zadania własne Gminy Kórnik.

- Przejmując „stery” przedsiębiorstwa
- Otrzymujemy sygnały od czytelników
już od początku musiała Pani zmierzyć o nienajlepszej dbałości KOMBUS-u o
się z naglącymi probleczystość w autobusach i
mami, choćby z prawSkrócenie linii NB ze wzglękrytyczne opinie pod addopodobnym brakiem du na brak  przedłużenia przez resem kierowców, którzy
zgody Poznania na wjazd władze Miasta Poznania zgody zezwalają na spożywanie
autobusów kórnickiego na wjazd Kórnickich autobusów alkoholu przez pasażerów
przedsiębiorstwa do cen- do Ronda Kaponiera nie jest podczas jazdy autobutrum miasta. Czy znana jedyną zmianą w organizacji sem, co wiąże się z mało
jest już ostateczna decyzja komunikacji miejskiej.
komfortowym podróżoOd dnia 1 lutego zmieniają
w tej sprawie i jakie pociąwaniem reszty pasażerów.
gnie ona za sobą skutki się także nazwy (numery) linii Jakie działania zamierza
obsługiwanych przez KOMBUs
dla przedsiębiorstwa i
Pani podjąć, aby poprawić
Linia NB nazywać będzie się
pasażerów?
estetykę wewnątrz po501.
Spółka pod koniec listojazdów i bezpieczeństwo
pada 2007 roku otrzymała
pasażerów podczas jazdy
Obecna
Od 1 lutego
od Urzędu Miasta Poznaautobusem?
nazwa
2008
nia - Wydział Gospodarki
Autobusy wyjeżdżają
NB
501
Komunalnej i Mieszkaniowej
1
590
z bazy czyste, ale z uwa2
560
pismo, w którym poinformogi na panujące warunki
3
580
wano nas, że zgodnie z poliatmosferyczne nie da się
5
502
tyką transportową Poznania i
uniknąć zabrudzeń. Zdarza
6
591
przyjętym „Zrównoważonym
się, że wnętrze autobusu
7
592
Planem Rozwoju Transportu
8
593
zaśmiecają sami pasaże7/8
594
Publicznego na lata 2007rowie. Niemniej dołożymy
10
581
2015” wprowadzono „strestarań, aby krytycznych
11
582
fowanie”, czyli przypisanie
uwag odnośnie czysto12
596
komunikacjom podmiejskim
ści autobusów było jak
13
503
węzłów przesiadkowych. Ma
M
583
najmniej. Jeżeli chodzi o
R
595
to na celu zsynchronizowapasażerów spożywających
nie komunikacji podmiejskiej
alkohol podczas jazdy, nie
z miejskim systemem transportu publicznego. mogę się zgodzić z opinią, że dzieje się
Dla naszego przedsiębiorstwa węzłem prze- to za przyzwoleniem naszych kierowców.
siadkowym jest dworzec Rataje. Posiadane Wypadki takie zdarzają się sporadycznie,
zezwolenie na wjazd do centrum Poznania zazwyczaj podczas ostatnich kursów. Kietraci ważność 15 stycznia 2008 roku i dlatego rowca jest sam, a podchmieleni pasażerowie
dotychczasowy rozkład jazdy będzie obowią- często nie reagują na zwróconą im uwagę.
zywał tylko do końca stycznia.
Zatrzymanie pojazdu i wezwanie do jego
Zdajemy sobie sprawę, że jest to niedo- opuszczenia nie zawsze skutkuje, powoduje
godne dla naszych pasażerów. Aby dostać się natomiast opóźnienie jazdy. Zdarzało się,
do centrum Poznania będą musieli przesiąść że powiadomiony przez kierowcę dyspozytor
się do środków komunikacji MPK Poznań, wzywał na interwencję Policję. Takie sytuacje
decyzja jednak wydaje się być ostateczna. Z zdarzają się wszędzie, nie tylko w naszej
naszej strony zamierzamy zwiększyć z dniem komunikacji. Być może zamontowanie kamer
1 lutego częstotliwość kursów linii NB (501): w autobusach poprawiłoby bezpieczeństwo
w dni powszednie autobusy będą odjeżdżały pasażerów, ale na tą chwilę jest to inwestycja
co pół godziny, w niedzielę co godzinę. Od 1 zbyt kosztowna.
lutego zmianie ulegną też numeracje linii, na
Rozmawiała: Barbara Morasz

Prawie 80 wniosków dziennie o wymianę dowodów osobistych przyjmowali
pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich UM w Kórniku od połowy do końca
grudnia ubiegłego roku.

AKTUALNOŚCI

Na ostatnią
chwilę

Podobnie, jak w wielu miastach w
kraju, również i u nas mieszkańcy postanowili zostawić sprawę wymiany dowodu
tożsamości na koniec roku. Nad tym, jakie
były skutki tej decyzji długo nie trzeba się
zastanawiać. Kilkadziesiąt osób czekających w długiej kolejce w patio kórnickiego
urzędu – taki widok był codziennością w
ostatnim miesiącu starego roku.
- Najwięcej petentów zgłaszało się w
okresie poświątecznym aż do Sylwestra poinformowała nas Katarzyna Obiegałka,
kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.
- Nawet w ostatnim dniu roku aż do
momentu zamknięcia urzędu cały czas
przyjmowaliśmy wnioski - dodaje.

Kórniczanie ociągali się w składaniu
wniosków, a wszelkie działania kórnickiego magistratu, w tym wydłużenie godzin
pracy jednego z referatów do 17.30 nie
przynosiły żadnego rezultatu. Wielu
mieszkańców odłożyło wymianę dowodu
na później, gdy tylko przedłużono okres
ważności tych starych książeczkowych.
Pani kierownik RSO przyznaje, że wiele
osób w grudniu meldowało się, dlatego
też wcześniej nie składali wniosków o
wymianę dowodu osobistego.
Przypomnijmy, że dzięki przyjętej
przez sejm w dniu 7 września 2007 roku
ustawie, wydłużono okres posługiwania
się starymi, książeczkowymi dowodami
osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku.
Każdy kto złożył wniosek do końca 2007
roku powinien otrzymać nowy dokument
przed końcem marca bieżącego roku.
Osoby, które dopiero teraz złożą wniosek
takiej pewności mieć nie mogą.
Barbara Morasz

9

Rozporządzeniem nr 40/07 z dnia 31
grudnia 2007 r. Wojewoda Wielkopolski zmienił rozporządzenie w sprawie
utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania dla lotniska wojskowego
Poznań – Krzesiny w Poznaniu.
Strefa została powiększona, co nie
oznacza, że wszystkie tereny, które znajdowały się w poprzedniej wersji strefy
znalazły się i w nowej.

Ideal

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

Miejsce na Twoją reklamę

PŁYTKI CERAMICZNE

tel. (61) 8171 127

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

tel. (61) 819-01-46

a

603 613 479

Tel. 061 8170 216

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

Ograniczenia w zakresie
przeznaczenia terenu

Sposób korzystania z terenów

Zakaz przeznaczenia terenu pod
budowę budynków mieszkalnych,
szpitali, domów opieki społecznej
i budynków związanych ze stałym
pobytem dzieci i młodzieży,
takich jak szkoły, przedszkola,
internaty, domy dziecka itp., zakaz
tworzenia stref ochronnych „A”
uzdrowiska.

1) Zakaz budowy budynków
mieszkalnych, szpitali, domów
opieki społecznej i budynków
związanych ze stałym pobytem
dzieci i młodzieży, takich jak szkoły,
przedszkola, internaty, domy
dziecka itp., zakaz tworzenia stref
ochronnych „A” uzdrowiska;
2) Zakaz zmiany funkcji
istniejących obiektów niewymagających ochrony akustycznej na
podlegające ochronie akustycznej;
3) Dopuszczalne lokalizowanie
nowych obiektów niewymienionych
w pkt. 1 i niepowodujących
znaczącego zwiększenia emisji
hałasu do środowiska.

Tel.

ZATRUDNI
POMOC KUCHENNĄ

CENY KONKURENCYJNE
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Strefa

MASZYNOWE

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ

Bnin, ul. Śremska 10A

OGRANICZENIA W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGANIA
TECHNICZNE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW ORAZ SPOSÓB
KORZYSTANIA Z TERENÓW W OBSZARZE OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

TYNKI

CZYNNE:

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

– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
Wod-Kan i C.O.
– art. elektryczne

Podstawą do zmian były badania uciążliwości lotniska, wykonane już podczas
eksploatacji nowych myśliwców F-16.
Poprzedni, kontrowersyjny akt prawny
był oparty na nieaktualnych danych i badaniach poziomu hałasu wywoływanego
przez MIGi.
Jak czytamy w informacji prasowej
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nowe
rozporządzenie wprowadza między innymi
ograniczenia dla poszczególnych stref (
szczególnie 3 strefy) w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania
z terenów w obszarze ograniczonego użytkowania, którego powierzchnia całkowita
wynosi około 224 km kwadratowych.
Rozporządzenie wojewody nakłada

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

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

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

strefa 3
strefa 2
strefa 1

AKTUALNOŚCI

REKLAMY

Większa strefa wokół lotniska w Krzesinach

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

nr 1/2008

na organy gmin obowiązek realizacji
polityki przestrzennej uwzględniającej
przekroczenie standardów jakości środowiska, a właścicielom nieruchomości daje
podstawę do żądania odszkodowania z
tytułu ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości i poniesionych szkód od
zarządzającego lotniskiem. Z roszczeniami
można wystąpić w terminie 2 lat od wejścia
w życie rozporządzenia.
Jak czytamy w Gazecie Prawnej (nr
196, 9 październik 2007), z kilku tysięcy
pozwów sądowych jakie zostały wniesione
w związku z powstaniem strefy tylko dwa
zakończyły się orzeczeniami korzystnymi dla mieszkańców. Jak będzie teraz?
Trudno wyrokować do czasu pierwszych
rozpraw. W najtrudniejszej sytuacji znaleźli
się mieszkańcy, którzy wnieśli sprawy o
odszkodowania do sądu, a po zmianie
zasięgu strefy ich nieruchomości nie
znalazły się w jej obrębie. Jeśli sprawa
nie trafiła jeszcze na wokandę, najrozsądniejsze będzie wycofanie wniosku, by
nie stracić kosztów wpisu sądowego. Sąd
bowiem wydając wyrok bierze pod uwagę
stan rzeczy istniejący podczas zamykania
rozprawy. ŁG

nr 1/2008

I

II

III

Zakaz przeznaczenia terenu pod
budowę
szpitali, domów opieki społecznej i
zabudowy związanej ze stałym
pobytem
dzieci i młodzieży, takich jak
internaty,
domy dziecka itp., zakaz tworzenia
obszarów A ochrony
uzdrowiskowej.

Brak ograniczeń w zakresie
przeznaczenia terenu.

1) Zakaz budowy szpitali, domów
opieki społecznej i zabudowy
związanej ze stałym pobytem
dzieci i młodzieży, takich jak
internaty, domy dziecka itp.,
zakaz tworzenia obszarów A
ochrony uzdrowiskowej.
2) Dopuszczalne lokalizowanie
zabudowy mieszkaniowej
pod warunkiem zapewnienia
właściwego klimatu akustycznego
w pomieszczeniach wymagających
ochrony akustycznej.

Wymagania techniczne dotyczące
budynków

Zmiana funkcji istniejących
budynków na niepodlegające
ochronie akustycznej lub
zapewnienie właściwego klimatu
akustycznego w pomieszczeniach
wymagających ochrony akustycznej poprzez stosowanie przegród
budowlanych o odpowiedniej
izolacyjności akustycznej.

Zapewnienie właściwego klimatu
akustycznego
w budynkach z pomieszczeniami
wymagającymi
ochrony akustycznej poprzez
stosowanie
przegród budowlanych o
odpowiedniej
izolacyjności akustycznej.

Dopuszczalne lokalizowanie
wszelkiej zabudowy pod
warunkiem zapewnienia
właściwego klimatu akustycznego
w pomieszczeniach wymagających
ochrony akustycznej.
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

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

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

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

ZAPRASZAMY

DO NOWO OTWARTEGO SKUPU

- złomu i metali kolorowych
- akumulatorów
- makulatury i butelek
znajdującego się przy ul. Mlyńskiej
na terenie firmy T.M. Małeccy.

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

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

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na wniosek rodziców lub opiekunów
prawnych zapewnia się odpowiednią
formę kształcenia na podstawie orzeczenia wydanego przez zespoły orzekające,
powoływane w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, w tym
w publicznych poradniach specjalistycznych. Opinie o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka mogą
również wydawać zespoły opiniujące,
działające w niepublicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, w tym
w poradniach specjalistycznych oraz zatrudniających pracowników posiadających
kwalifikacje określone dla pracowników
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Opinie w kwestii dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb
ucznia, u którego stwierdzono specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom, wydają rów-

Rok 2007
w pigułce

Koniec roku i początek następnego
to z reguły okres podsumowań. Postanowiliśmy przyjrzeć się, czym żył w
ostatnich dwunastu miesiącach Kórnik i
wsie należące do gminy. Wybór tematów
jest oczywiście subiektywny i powstał na
podstawie selekcji informacji opublikowanych w naszym dwutygodniku. W tym
numerze przedstawiamy podsumowanie
pierwszej polowy ubiegłego roku.
STYCZEŃ

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa
radiologicznego
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codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Edukacja osób niepełnosprawnych
jest bardzo ważnym aspektem całego
procesu rehabilitacyjnego. Osoby
niepełnosprawne mogą kształcić się
w placówkach ogólnodostępnych –
gdzie funkcjonują klasy integracyjne,
terapeutyczne, wyrównawcze i specjalne, a także szkołach i ośrodkach
specjalnych.

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 1/2008

• W 26 wsiach sołeckich, należących
do gminy Kórnik odbyły się wybory na
sołtysów i do rad sołeckich. W 11 sołectwach ponownie wybrano na sołtysów
osoby, które pełniły tę funkcję w poprzedniej czteroletniej kadencji.
• Po dwóch latach przerwy wznowiono
produkcję w robakowskich zakładach
mięsnych, które teraz noszą nazwę
Sokołów - Pozmeat. Do pracy powróciła
większość dawnych pracowników, a
docelowo rzeźnia miała zatrudnić około
500 osób.
• Ponad 21 tysięcy złotych zebrano

nr 1/2008

nież niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niepubliczne poradnie
specjalistyczne.
Zespoły orzekające wydają:
* orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, w tym o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim;
* orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
* opinie o potrzebie wczesnego
wspomv		
wagania od chwili
wykrycia niepełnosprawności do podjęcia
nauki w szkole.
Aby otrzymać orzeczenie należy złożyć
w poradni psychologiczno-pedagogicznej
pisemny wniosek wraz z odpowiednią
dokumentacją. Decyzję o wydaniu orzeczenia podejmuje zespół orzekający. W
posiedzeniu zespołu mogą brać udział
rodzice. Rodzice otrzymują pisemne
orzeczenie w terminie 14 dni od posiedzenia zespołu. Od decyzji niezgodnej
z wnioskiem rodziców można odwołać
się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
w terminie 14 dni od dnia otrzymania
orzeczenia.
Orzeczenie może być wydane tylko
na wniosek rodziców lub opiekunów
prawnych!
podczas XV finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Występy na scenie
przy kórnickim ratuszu, liczne licytacje
i tradycyjne „światełko do nieba” – tak
wyglądało wielkoorkiestrowe granie.
• Powalone z korzeniami drzewa,
lampy uliczne, zniszczone dachy, pozrywane linie energetyczne – to skutki
huraganu, który nawiedził gminę Kórnik
w połowie stycznia. Potężny wiatr nie
oszczędził nawet gruszy wierzbolistnej,
która od ponad 100 lat rosła w kórnickim
Arboretum.
LUTY
• Radni przyjęli budżet gminy na
2007 rok. Ponad 10 milionów złotych
zaplanowano przeznaczyć na prawie
100 inwestycji.
• W bnińskim ratuszu odbył się panel
dyskusyjny na temat polityki informacyjnej w gminie. Samorządowcy, urzędnicy,
przedstawiciele sołectw i organizacji
pozarządowych analizowali i dyskutowali
na temat źródeł informacji i narzędzi ich
przekazywania mieszkańcom.
• W kórnickiej strażnicy odbył się V
Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej. W jubileuszowym konkursie wzięło udział ponad 50 uczestników.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego jest wskazaniem najbardziej odpowiedniej formy kształcenia, z
uwzględnieniem potrzeb dziecka oraz
wskazaniem właściwych form pomocy
specjalistycznej. Należy pamiętać, że
orzeczenie nie oznacza konieczności
umieszczenia dziecka w jakiejkolwiek
szkole specjalnej. Orzeczenie wydawane
jest na każdym etapie edukacyjnym.
W poradniach psychologiczno-pedagogicznych dzieci niepełnosprawne
lub zagrożone niepełnosprawnością od
urodzenia oraz młodzież mogą otrzymać
pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w
tym logopedyczną, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, natomiast rodzice i nauczyciele mogą uzyskać pomoc
psychologiczno-pedagogiczną związaną
z wychowywaniem oraz kształceniem
dzieci i młodzieży.
Pomoc, którą zapewnia poradnia, jest
dobrowolna i nieodpłatna.

INFORMACJE

REKLAMY

50

%

INFORMATOR DLA OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci niepełnosprawne w wieku
od 3 do 6 lat, ale w przypadku dzieci
zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do kształcenia
specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku
powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do
ukończenia przez nie 10 roku życia.
Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
(tel. 61 8 190 219, tel. kom. 515 229
671; e-mail: rzecznik.on@kornik.pl)
• W sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w Borówcu i Szczytnikach rozpoczęto
budowę magazynów związanych z lotniskiem w Krzesinach. Jak się później
okazało obiekt ten w planach zagospodarowania przestrzennego nie figurował, a
teren ten oznaczony był jako leśny.
MARZEC
• Klub Honorowych Krwiodawców
Krwi przy OSP w Kórniku zorganizował
wiosenną akcję oddawania krwi. 55 osób,
w tym 13 kobiet oddało wówczas 24,75
litrów krwi.
• Jan Grabkowski, starosta poznański
poinformował o rozpoczęciu prac nad
projektem „Aglomeracja poznańska” .
Projekt ten zakłada skonsolidowanie
gmin powiatu poznańskiego z centrum
regionu, czyli z Poznaniem i wypracowanie wspólnej polityki inwestycyjnej,
drogowej, ekologicznej, zdrowotnej,
komunikacyjnej itp. Gmina Kórnik została zaproszona do współtworzenia
Aglomeracji.
• Młodzież z kórnickiego liceum po
raz pierwszy uczestniczyła w wymianie
uczniów pomiędzy szkołami z partnerskich miast Kórnik i Konigstein.
(dokończenie na str. 15)

13

DANUTA RATAJCZAK (1950 – 2007)

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

Zatrudnię do pracy w zawodzie
KELNERKA - KELNER

Informacja: nr tel. (061) 8 171 252 lub 691383002

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

ZEGARY

Miejsce na
Twoją
reklamę

Profesjonalna naprawa
i renowacja zegarów.
Możliwy dojazd
do klienta

tel. 602 651 635

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

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

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

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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344
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W ubiegłym roku, w Dniu Edukacji żegnaliśmy Ją z okazji przejścia na emeryturę.
Decyzję tę podjęła w związku z ciężką
chorobą, która zaatakowała ją znienacka
kilka miesięcy wcześniej.
Z naszą szkołą
związana była od
wielu lat. Tu przyszła – najpierw jako
uczennica, a później
już po studiach, jako
nauczycielka matematyki i wychowawczyni.
Była pedagogiem
wymagającym, stawiała wysoko poprzeczkę innym, ale
także sobie. Wykształciła wielu dobrych
matematyków, z powodzeniem kończących
studia uniwersyteckie i politechniczne.
Przez lata była zastępcą dyrektora szkoły, mistrzynią w układaniu planu, doskonałą

organizatorką zajęć.
Wychowała wiele pokoleń młodzieży
– ubiegłoroczni maturzyści to Jej ostatni
wychowankowie, nie doprowadziła ich do
upragnionej matury. Choroba całkowicie pokrzyżowała Jej plany.
Nie dostała szansy
skorzystania z zasłużonego emerytalnego
wypoczynku.
Do końca silna
duchem, próbowała
pokonać atakującą
ją chorobę. Próba nie
powiodła się. W niedzielę 2 XII odeszła
od nas na zawsze.
Zapamiętamy ją
jako człowieka wielkiego hartu ducha,
pełnego planów na przyszłość, wciąż w
drodze...

(dokończenie ze str. 13)
Podczas siedmiodniowego wyjazdu
do niemieckiej gminy uczniowie LO w
Kórniku zwiedzili i poznali historię miasta
Koniegstein oraz byli z wizytą u włodarza
tego miasta.
• Kórnickie Stowarzyszenie Teatralne
„Legion” wystawiło w niemieckiej gminie
Altenkunstadt w Górnej Saksonii Misterium Pasyjne Wojciecha Kopcińskiego
zatytułowane „Leiden”. Owe przedstawienie było współczesną pasją.

przy ulicy Wojska Polskiego zyskał windę
dla osób niepełnosprawnych i klimatyzowaną salę usługową.
• Podczas kwietniowych „Zwiastunów
wiosny” w kórnickim Arboretum uroczyście posadzono złamaną w czasie
styczniowego huraganu gruszę wierzbolistną.

KWIECIEŃ
• Rozpoczęto prace nad budową sieci
wodociągowej od miejscowości Orkowo
w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik.
Inwestycja ta w 75% była finansowana
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Symbolicznego
pierwszego wbicia łopaty dokonali wiceburmistrz Hieronim Urbanek i Zbigniew
Tomaszewski, sołtys wsi Czmoniec.
• Spółka WODKOM Kórnik przejęła z
początkiem miesiąca zadanie utrzymania
porządku i czystości w gminie. Kórnicka
komunalka miała zająć się nie tylko
dbaniem o porządek na ulicach, ale też
utrzymaniem dróg gminnych oraz zieleni
miejskiej.
• Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej
burmistrz Jerzy Lechnerowski otrzymał
jednogłośnie absolutorium za wykonanie
budżetu gminy Kórnik za 2006 rok.
• Po kilkumiesięcznym remoncie
otwarto ponownie pocztę przy ulicy
Wojska Polskiego. W odnowionych pomieszczeniach obsługiwani są klienci,
a pomieszczenia socjalne dla listonoszy
przeniesiono na ulicę Kuśnierską. Lokal

nr 1/2008

Koleżanki i koledzy z LO w Kórniku

MAJ
• 79 osób przystąpiło do egzaminów
maturalnych w kórnickim Liceum Ogólnokształcącym.
•
Strażacy z gminy Kórnik obchodzili swoje święto. Dzień Strażaka
zgromadził członków wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
całej gminy. Podczas obchodów strażacy
przemaszerowali wokół kórnickiego rynku, a następnie w strażnicy w Kórniku
najlepsi zostali odznaczeni odznakami i
medalami.
• W ostatni majowy weekend odbyło się tradycyjne święto miasta, czyli
„Kórnickie Spotkania z Białą Damą”.
Biała Dama dzierżąca w dłoni klucze do
miasta, znane gwizdy na scenie, w tym
zespół „Łzy”, prezentacje lokalnych grup
artystycznych, barwne korowody, liczne
imprezy sportowe i pokaz sztucznych –
tak najkrócej można opisać to co działo
się podczas święta miasta.
CZERWIEC
• Członkowie Komisji Doraźnej ds.
przebiegu linii energetycznej ogłosili
wstępne stanowisko komisji. Po zapoznaniu się z wieloma dokumentami i
opracowaniami członkowie uznali, że
planowany przez inwestora przebieg
linii jest dla całej społeczności gminnej
wysoce niekorzystny.

Zaproszenie
na Mammografię
Uprzejmie informujemy,
że Ośrodek Profilaktyki
i Epidemiologii Nowotworów
w Poznaniu, na podstawie
umowy zawartej z Narodowym
Funduszem Zdrowia wykona
bezpłatnie w dniu 05.02.2008r.
dla mieszkanek Gminy Kórnik
80 badań mammograficznych
piersi w mammobusie.

INFORMACJE

REKLAMY

Odeszła na zawsze...

W badaniach mogą uczestniczyć kobiety z rocznika
od 1958r. do 1939r.,
które w ciągu ostatnich dwóch
lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłaconej
przez NFZ .
Mammobus stanie na placu
OSP- strażnicy w Kórniku
ul. 20 października 93.
Badania rozpoczną się o
godzinie 9.00. W ciągu godziny
wykonanych zostanie około
10-12 mammografii.
U kobiet miesiączkujących
mammografię wykonuje się
w pierwszych 10-dniach cyklu
miesiączkowego, licząc od
pierwszego dnia miesiączki.
Podstawą wykonania badania
jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia !!
Zapisy na badania przyjmuje
Beata Dobrzyńska -Referat
oświaty i Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego w Kórniku
0618170411
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.

• Rogaliński Park Krajobrazowy
obchodził 10-lecie swojego istnienia.
Liczne wykłady, sympozja i dodatkowe
atrakcje, jak możliwość odbycia rejsu
statkiem „Bajka” po Warcie towarzyszyły
obchodom.
•
Już po raz trzeci odbył się Kórnicki Festyn Parafialny. Koncert zespołu
„Przyjaciele św. Franciszka”, chóru „Tutti
Santi”, zjeżdżalnia pneumatyczna, eurobunge, loteria fantowa, Koło Fortuny,
pokaz pierwszej pomocy czy strzelanie z
wiatrówki – to atrakcje, jakie czekały na
tych, którzy wzięli udział w festynie.
•
Kórnickie Koło Wędkarskie obchodziło 60-lecie istnienia. Organizatorzy
przygotowali zawody wędkarskie, pokaz
pierwszej pomocy, a także m.in. loterię
fantową.
Opr. Barbara Morasz
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ROK W POWIECIE POZNAŃSKIM
Grudzień to również dla samorządowców
czas dokonywania podsumowań i bilansów,
oceny podejmowanych działań. O minionych
dwunastu miesiącach w powiecie poznańskim
oraz planach na 2008 rok, rozmawiamy z Janem Grabkowskim, Starostą Poznańskim.
Panie Starosto, jak dokończyłby Pan
zdanie: Rok 2007...
...minął bardzo szybko. To pierwsze skojarzenie, które przychodzi mi na myśl. Tak wiele
działo się w tym czasie. Zarówno u nas - w Starostwie, a także całym powiecie i regionie.
Co Pan przez to rozumie?
Zacznijmy od tego, co w Starostwie.
Zmiany widać już na pierwszy rzut oka. Od
kilku miesięcy do urzędu wchodzimy nowym
wejściem – w pełni bezpiecznym i przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Nie ma u nas żadnych barier architektonicznych, potwierdzeniem czego jest przyznany w
czerwcu certyfikat „Tutaj jest OK”. Zadbaliśmy
również o to, by usprawnić obsługę interesantów w Wydziale Komunikacji. Obecnie,
po wprowadzeniu zmianowego trybu pracy,
problem kolejek został właściwie wyeliminowany. Docelowo, najprawdopodobniej już w
pierwszym kwartale 2008 roku, otworzymy
w Swarzędzu terenowy oddział tego referatu.
Placówka oferować będzie pełen zakres usług
związanych z rejestracją pojazdów. Będzie
to duże ułatwienie dla wielu mieszkańców
powiatu. Również z myślą o nich przeniesione
zostały w bardziej centralny punkt miasta, na
ulicę Zieloną, niektóre wydziały Starostwa,
m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Od dłuższego już czasu rezyduje tam też
Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Właśnie
ukończona została budowa podjazdu do
budynku. Chciałbym, aby w przyszłym roku
przeprowadzony został remont windy oraz
termomodernizacja.
A co, Pana zdaniem, uznać można za
najważniejsze wydarzenie 2007 roku?
Jedną z najbardziej zaskakujących i
radosnych wiadomości zeszłego roku - nie
tylko dla mieszkańców Poznania, lecz również
całego naszego regionu była prawdopodobnie
informacja o przyznaniu Polsce prawa do
organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
Euro 2012. Dla władz samorządowych jest to
jednak ogromne wyzwanie, w obliczu którego
koniecznością jest współdziałanie włodarzy
gmin, powiatu i miasta. Dla mnie to kolejny
argument, na to, że należy współpracować
aglomeracyjnie.
W maju 2007 roku powołana została
Rada Aglomeracji Poznańskiej, jak ocenia
Pan jej dotychczasowe funkcjonowanie?
Jeśli idzie o działalność podejmowaną
stricte przez Radę, to skupiliśmy się w pierwszej
kolejności nad najbardziej naglącą kwestią,
związaną z gospodarką odpadami. Przedstawiony i przedyskutowany został projekt statutu
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związku celowego, teraz czekamy na decyzje
poszczególnych gmin. Mówi się, że „duży
może więcej” – to prawda, lecz w przypadku
aglomeracji poznańskiej obecność tak wielu
podmiotów wchodzących w jej skład znacznie
wydłuża proces decyzyjny, trzeba zatem cierpliwości. Kwestie, którymi zajmuje się Rada,
są w większości bardzo złożone, wymagają
gruntownego rozpatrzenia, a co za tym idzie
również i czasu. Powiem szczerze, że mam
pewien niedosyt, lecz również nadzieję, że
przyszły rok przyniesie konkretne już rozwiązania. My, jako powiat, cały czas inwestujemy w
tworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w powiatowym szpitalu w Puszczykowie, który
wraz z placówkami przy ulicy Lutyckiej oraz
Szwajcarskiej w Poznaniu, stanowić będzie
system strategicznych jednostek ratowniczych
w aglomeracji. Do tej pory udało się zakończyć
wszystkie prace budowlane z tego zakresu.
Rozumiem, że ten projekt będzie kontynuowany. Jakie inne działania zostaną
podjęte w powiecie w 2008 roku?
Wyznaję zasadę, że samorząd powinien
uczestniczyć w życiu gospodarczym regionu,
dlatego też promujemy i promować będziemy
tych, którzy zdecydowali się zainwestować w
aglomeracji poznańskiej. Przykładem tego
rodzaju działań jest organizowany rokrocznie
przez Starostwo i Urząd Miasta Poznania
Konkurs Poznański Lider Przedsiębiorczości, który nagradza najlepsze mikro, małe i
średnie przedsiębiorstwa oraz firmy akademickie z powiatu poznańskiego i Poznania.
Ponadto naszym zadaniem jest przekonanie
potencjalnych inwestorów, którzy wahają się
czy podjąć działalność, i pomoc tym, którzy
zdecydowali się na prowadzenie biznesu w
granicach powiatu poznańskiego. Tworzymy
właśnie biuro obsługi inwestora, które pomoże
przedsiębiorcom na każdym etapie – od szukania terenów pod inwestycje, po załatwienie
ostatnich formalności. Zbieramy od dawna
informacje o atrakcyjnych terenach inwestycyjnych w naszych gminach. Te propozycje
prezentujemy m.in. na targach w Cannes,
Monachium, Warszawie czy Barcelonie.
Podobne biuro działa również w Poznaniu
– następnym krokiem będzie więc zapewne
stworzenie wspólnego biura obsługi inwestora
dla aglomeracji. Przedsiębiorców z regionu
zachęcam także do odwiedzenia, funkcjonującego od października, Portalu Firm Powiatu
Poznańskiego, zadaniem którego jest integracja środowiska biznesowego, stworzenie
lokalnego forum B2B, giełdy dla sektora MSP.
Znajdują się tam m.in. informacje gospodarcze
z regionu i Polski, porady i opinie ekspertów,
kalendarium ważniejszych wydarzeń. Warto
zapamiętać: www.pfpp.com.pl. Również z
myślą o przedsiębiorcach rozpoczęliśmy i
zamierzamy rozwijać współpracę z Rejonem
Kijowsko-Światoszyńskim na Ukrainie. W ten
sposób chcemy ułatwić nawiązywanie stosunków gospodarczych między firmami oraz
wskazać możliwości wykorzystania potencjału
obu regionów.
Rok 2008 przyniesie ze sobą również
decyzje o podziale środków unijnych.
To prawda, czekamy na nie z niecierpliwością, gdyż, jak wiadomo, powiaty mają bardzo

dużo zadań i relatywnie mało pieniędzy na ich
realizację. Stąd konieczność pozyskiwania
środków pozabudżetowych, w tym unijnych.
Szansę na ich otrzymanie mają jedynie
świetnie przygotowane wnioski, dlatego dużo
pracy włożyliśmy w ich opracowanie. Liczymy
na wsparcie przy realizacji bardzo ważnych
dla powiatu projektów. Przebudowa drogi Poznań-Bolechowo na odcinku od Biedruska do
mostu nad Wartą, termomodernizacja DPS w
Lisówkach oraz szpitala w Puszczykowie, zakup specjalistycznego sprzętu do tej placówki,
rewitalizacja zabytkowego zespołu pocysterskiego w Owińskach, w którym obecnie znajduje się, prowadzony przez powiat, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych – to tylko niektóre z nich.

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA
I NADZORU BUDOWLANEGO s.c.
Adres: ul. Poznańska 3 • 62-035 KÓRNIK

I jeszcze jedno, proszę dokończyć:
Rok 2008...
...zapowiada się bardzo pracowicie i zapewne minie równie szybko jak poprzedni, bo
przed nami wiele wyzwań...

Kontakt: tel./fax: 061 8170 625 • tel. kom. 512 278 919

Oferuje usługi w zakresie:
■ projektowania
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w budownictwie budynków i budowli
■ projektowania instalacji wod-kan-co-gaz
■ wykonywania adaptacji budowlanych
■ inwentaryzacji budynków
■ kosztorysowania robót budowlanych

Wobec tego życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę.
Poznańscy Liderzy
Przedsiębiorczości 2007
Kolejne firmy z Poznania i powiatu poznańskiego mogą poszczycić się tytuem „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. Dyplomy
i statuetki nagrodzeni otrzymali podczas gali
z rąk Przewodniczącego Kapituły V edycji
Konkursu Jana Grabkowskiego, Starosty
Poznańskiego, Tomasza Kaysera – Z-cy Prezydenta Miasta Poznania oraz Piotra Florka
– Wojewody Wielkopolskiego. Uroczystość
odbyła się w grudniu ubiegłego roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
Laureatami zostali:
„Mikro Przedsiębiorca”:
Pracownia Witraży
Adam Marian Gołembowski
ProgPol s.c. Artur Szewczyk
i Tomasz Kujałowicz
„Mały Przedsiębiorca”:
FRESH Agencja Reklamowa sp. z o.o.
R&C Union SA
AM Trans Progres sp. z o.o
„Średni Przedsiębiorca”:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „TRUST” Sp.
z o.o.
SEMAX SA , ZETO SA
Certyfikat POZNAŃSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ otrzymały:
EMPEKO Michał Przybycin
Fito-Pryzma Hanna Kęsicka,
Izabela Kęsicka
Wyróżnienia zdobyli:
„Mały Przedsiębiorca”:
D. Bońkowski i Spółka, Spółka Komandytowa
LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.
„Średni Przedsiębiorca”:
Petro-Oil Wielkopolskie Centrum Sprzedaży
Sp. z o.o.
PRO-MAR SA
Konkurs organizowany jest od 2003 r. przez
Starostę Poznańskiego i Prezydenta Miasta
Poznania.

■ koordynacji

w realizacji inwestycji
■ nadzorów inwestycyjnych - usług geodezyjnych

oraz:
■ prowadzenie

książki obiektów budowlanych
- wykonawstwo kontroli technicznej budynków
■ przeglądy roczne i 5-letnie
■ udzielanie porad w zakresie prawa budowlanego
■ wykonawstwo instalacji wewnętrzych
i sieci WOD-KAN, GAZ.
ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ.:
900 – 1700; soboty: 1000 – 1200
ul. Poznańska 3 (vis a vis liceum - w podwórzu), Kórnik

Anna Jaworska
Wydział Kultury, Promocji i Współpracy z Zagranicą

nr 1/2008

nr 1/2008
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KM PARTNER BIUROSERWIS
SKLEP PAPIERNICZY
OFERUJE :
- PAPIER KSERO
- PAPIER KOMPUTEROWY
- TUSZE DO DRUKAREK
- TONERY DO DRUKAREK I KSERO
- DRUKI AKCYDENSOWE
- SZEROKI WYBÓR ART.BIUROWYCH
- SZEROKI WYBÓR ART.SZKOLNYCH
- TOREBKI, KARTY OKOLICZNOŚCIOWE
- ART.KOMPUTEROWE
- BATERIE, ŁADOWARKI
- ROLKI DO KAS I TERMINALI
- ETYKIETY, TAŚMY DO METKOWNIC
- ART. HIGIENICZNE PAPIER, RĘCZNIKI

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

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

SKLEP

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

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

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

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik
nr 1/2008
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Trwa nabór na kurs prawa jazdy w Kórniku
Otwarcie kursu 21,23 01.2008, godz. 18 w SP nr 1

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku, ul. Średzka 20,
Instytut Dendrologii
Tel. 0602 631 288
lub 061 28 28 760
Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1700
Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

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

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

AUTO-MERC
WypoŻyczalnia samochodów
osobowych i dostawczych
tel./fax (061) 898 03
kom. 660-762-870
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Kórnik
ul. Średzka 17

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

NOWOŚĆ - tipsy szklane

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

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

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

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

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ
JEST DOKŁADNOŚĆ I SZYBKOŚĆ!

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

ZAPRASZAMY
DO WSPÓLNEGO GRANIA
Ależ niesamowicie zleciał czas !!
Dopiero co rejestrowaliśmy sztab a tu już WIELKI FINAŁ, który zaczynamy
w sobotę 12 stycznia o godzinie 15:00 w Sali OSP w Kórniku zagrają niepełnosprawni
wykonawcy, podopieczni Kluadynki oraz poznański artysta, muzyk Marek Siwek.
Tam też swój kramik z misternie wykonanymi ozdobami choinkowymi, malowankami na szkle
i butelkach wystawią wychowankowie bnińskiego Domu Dziecka i za symboliczny datek do
puszki Maurycego lub Emilki można będzie nabyć te cacka.
W tym roku zbierających wolontariuszy mamy aż 81, najmłodsza- Anastazja ma 1,5 roczku i
będzie tak jak inni prosić o pieniążki dla potrzebujących dzieci, dlatego nie szczędźmy grosza,
nie omijajmy wielkim łukiem, bo oni wszyscy pracują ofiarnie aby uzbierać jak najwięcej dla
chorych dzieciaków w całej Polsce, a liczy się każdy grosik i każda złotówka !

NIEDZIELA 13 stycznia - koncert na Rynku w Kórniku .
zapowiada się świetna zabawa !
Dla dzieci malowanie twarzy i przejażdżki karetą .

15:30 KONCERT orkiestry dętej ZHP
16-.00 do 18.00 zaśpiewają siostry Wiola i Ilona Kaźmierczak
usłyszymy także finalistki śremskiego Idola
i zobaczymy niesamowitą grupę taneczną „Hipolit”

LICYTACJE - poprowadzi Jakub Tylman i dziewczyny - jakie? zobaczycie!
Kupić będzie można : koszulkę, kubek i plecak WOŚP, koszulkę FC LECHA, piłkę nożną z podpisami - mistrzów Polski. Inne przedmioty: jak obrazy, kalendarze, książki,ozdoby choinkowe z
motywem Kórnika, serce z węgla, serce z tysiąca czerwonych różyczek i okładkę Kórniczanina
( jeszcze do styczniowego numeru)
Letnie wakacje- kolonie w górach dla dziecka szkolnego oraz bon hotelowy dla dwóch osób w
hotelu Milówka (rodzinne miasto braci Golec Orkiestra na granicy Czech i Słowacji ). Każdy kto
chce ofiarować cos ciekawego na licytacje może przynieść ze sobą z krótkim opisem i propozycją ceny wywoławczej.

19.00 KONCERT grupa DRINK TEAM
Godzina 20.00 światełko do nieba !!!
Kuchnia zaserwuje: grochówkę, chleb ze smalcem, kiełbaski i kaszankę, słodkie wypieki .
INTERNAUCI:
Mają możliwość kupić lub sprzedać różne ciekawe przedmioty nie wychodząc z domu a pieniądze zasilą bezpośrednio konto Fundacji WOŚP, polecam zatem strony Allegro
www.aukcje.wosp.org.pl
WAŻNE: Punkt pomocy medycznej będzie w patio - parter ratusza w Kórniku.
Od godziny 15:00 do 21:00 zostanie zamknięta część ulicy jednokierunkowej Placu Niepodległości a położony tam przystanek PKS oraz Kombusu w kierunku Bnina, Środy i Śremu
zostanie przeniesiony na drugą stronę ulicy –obok drogerii.
Prosimy właścicieli samochodów aby wyjątkowo w ten dzień nie parkowali swoich pojazdów
w części rynku która zostanie wyłączona z ruchu.
Pytania, sugestie i propozycje proszę zgłaszać pod nr tel: 502 492 540 K. Janicka
Do zobaczenia na koncertach na które serdecznie zapraszamy.
Sztab WOŚP w Kórniku
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INFORMACJE

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

KOMPLEKSOWE
USŁUGI DEKARSKIE

B BBB

B

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

Iwona Cupryjak, sołtys Runowa to
kolejna kobieta w kórnickiej gminie, która
objęła po raz pierwszy funkcję sołtysa i
chce działać na rzecz swojej wsi.
Pani sołtys podkreśla, że w Runowie urodziła się, tu mieszkali jej dziadkowie i rodzice.
Nawet, gdy wyprowadziła się do Kórnika,
to i tak pracowała w Szkole Podstawowej
w Runowie. - Znałam dzieci i ich rodziców.
Wspominam te lata bardzo miło – powiedziała
pani Iwona.
Po likwidacji runowskiej szkoły do grudnia
2006 roku, czyli do czasu przejścia na emeryturę była zatrudniona w Przedszkolu w Kórniku. Z zawodu jest nauczycielem nauczania
początkowego i przedszkolnego. Podkreśla, iż
praca z dziećmi to dla niej pasja i powołanie.
- Miałam zawsze dobry kontakt z małymi dziećmi, ale również z młodzieżą.
Przekonałam się o tym na nieobozowych
akcjach letnich, koloniach – stwierdziła.
Od kwietnia 2007 roku znów jest mieszkanką Runowa, ale również sołtysem tej wsi.
Wielu mieszkańców uznało, że będzie dobrym
sołtysem. Pani Iwona zaryzykowała start w wyborach i wygrała z innymi konkurentami. - Jestem człowiekiem czynu, dlatego ucieszyłam
się bardzo, że czekają mnie nowe zadania,
że znów będę musiała poznawać, uczyć się,
poszukiwać, rozwiązywać problemy, robić coś

dla innych. Mam wiele pomysłów i swoją wizję
sołtysowania – powiedziała Iwona Cupryjak.
Nie ukrywa, że praca sołtysa jest ciężka. Na
pierwszym spotkaniu wiejskim mieszkańców
z burmistrzem i nową Radą Sołecką podjęto
spontaniczne działania. Ustalono, że należy
uporządkować wieś. Pani sołtys zachęciła
mieszkańców do odnowy własnych posesji.
Zorientowała się z jakimi ludźmi żyje, dokonała analizy jakie problemy ma wieś. Wytyczono pewne podstawowe zadania w ramach
planu rozwoju gminy. Rada Sołecka wraz z
zaangażowanymi mieszkańcami wsi usiadła
do dyskusji i ustaliła listę spraw, które należy
załatwić w pierwszej kolejności. Dokonano
oceny stanu dróg, świetlicy oraz pozostałej
wiejskiej infrastruktury. Raport ten stał się
podstawą do opracowania planu działań i
określenia priorytetowych zadań dla Rady
Sołeckiej i gminy. Będą one sukcesywnie
realizowane w zależności od możliwości i na
bieżąco korygowane. W ich wykonaniu mają
być aktywni mieszkańcy oraz zaangażowane
władze samorządowe gminy. Te zadania są
przymiarką do opracowania planu odnowy i
rozwoju sołectwa.
Sołtys Iwona Cupryjak poinformowała
nas, jakie przedsięwzięcia będą realizowane
w bieżącym roku. Zaplanowano adaptację
budynku poszkolnego na świetlicę. Dach

został już zrobiony w ubiegłym roku, a w tym
roku nastąpi gruntowny remont i świetlica
zyska wyposażenie. Powstanie kawiarenka
internetowa i szatnia dla sportowców. Przy istniejącym boisku do piłki nożnej zaplanowano
utworzenie boiska do siatkówki, koszykówki
lub kort tenisowy. Wiosną tego roku rozpoczną
się prace w zakresie poprawy estetyki terenu
wokół boiska – uporządkowanie i zadrzewienie, przystosowanie terenu do organizacji
festynów (woda, prąd, stoły i ławki).
Sołtys Iwona Cupryjak powiedziała nam,
że bardzo chciałaby, aby mieszkańcy wspierali
działalność kulturalną. W świetlicy mogłyby
odbywać się imprezy kulturalne, rekreacyjne,
zajęcia pozalekcyjne zgodne z zainteresowaniami dzieci i młodzieży, cykliczne spotkania
z różnymi ludźmi, spotkania rolników. Sołtys
zastanawia się nad reaktywowaniem Koła
Gospodyń Wiejskich. Zależy jej, by zintegrować wieś. Odbyły się już takie integracyjne
imprezy jak: Dzień Dziecka, Wigilia. Pani
sołtys podkreśla, że długoletnie plany dotyczą
gospodarki wodno-ściekowej, drogownictwa i
rekreacji. Zwraca uwagę na to, że przeszkodą
w realizacji inwestycji jest brak pieniędzy. Ma
wielką nadzieję, że zostanie uchwalony projekt ustawy o funduszu sołeckim. Wtedy każda
wieś miałaby swój własny fundusz z budżetu
gminy i mieszkańcy mogliby decydować na co
w pierwszym rzędzie pójdą środki.
Robert Wrzesiński

Wigilia dla starszych
i samotnych
Dnia 23 grudnia w nowej restauracji
w miejscowości Trzebisławki odbyła się
Wigilia, której organizatorami byli: Kórnicki
OPS, PKPS, oraz Koło
Emerytów i Rencistów.
Oprócz członków stowarzyszeń zaproszeni
zostali podopieczni
Ośrodka Opieki Społecznej osoby starsze
i samotne.
Na uroczystą wieczerzę przybyło ponad
120 osób. Wśród gości spotkania znaleźli się Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kórniku Irena Kaczmarek,
Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski. Jako przedstawiciele organizatorów

wszystkich przywitali radny Bogdan Wesołek oraz kierownik OPS Bożena Kiełtyka. Wszyscy w miłej atmosferze podzielili
się opłatkiem, złożyli
życzenia oraz spożyli
pyszny posiłek złożony z tradycyjnych
potraw.
Nastrój śpiewem
kolęd stworzyła Wiola
Kazimierczak.
Część kosztów
spotkania pokryta została przez sponsorów, w tym anonimowego darczyńcę, którym przedstawiciele organizatorów pragną
na naszych łamach podziękować.
Opr. ŁG

W świątecznym
nastroju
W runowskiej świetlicy, 18 grudnia odbyło się świąteczne spotkanie dla dzieci i
mieszkańców wsi. Przyświecało mu motto:
„Boże Narodzenie przychodzi cichutko,
posłuchaj jak stuka kolęda w serduszko”.
Iwona Cupryjak, sołtys wsi przywitała
obecnych. Rodzicom wyraziła wdzięczność za
to, że przyszli do stajenki do Jezusa i Świętej
Panienki, że się tutaj zatrzymali, żeby wyciszyć
swoje myśli. Przedstawiła posłańców z dalekiej
krainy św. Mikołaja. Było to dwoje poznańskich
artystów – Hanna Pietraszko oraz Krzysztof
Raduła. Pani Hanna opowiedziała dzieciom
historię o narodzeniu Pana Jezusa i tradycjach
bożonarodzeniowych. Pan Krzysztof przebrany za Gwiazdora grał na keyboardzie podczas
wspólnego śpiewania kolęd. - Życzę ciepła,
pokoju i radości, żebyście spędzili święta w
ciepłej rodzinnej atmosferze z tymi, których
kochacie - powiedziała Hanna Pietraszko.
- Życzę wszystkim dzieciom żeby w święta
nie myślały tylko o choince, smakołykach,
prezentach, ale także o Panu Jezusie - dodał
Krzysztof Raduła.
Iwona Cupryjak podziękowała pani Hannie
za życzenia, do których dołączyła się w swoim
imieniu oraz radnego Pawła Kuźmy, Rady Sołeckiej i wszystkich osób, dzięki którym dzieci
mogły się spotkać.
Świąteczne paczki ufundowane przez
Radę Sołecką i sponsorów otrzymało 47
dzieci. Sprawiły one im wielką radość. Szopkę
wykonali radny Paweł Kuźma i Szczepan Tomczak, który zajął się pracami stolarskimi.
Spotkanie przygotowała pani sołtys oraz
Rada Sołecka. Robert Wrzesiński

Zapraszamy
do KAMIONEK

Koncert
Kolędowy
W drugie święto Bożego Narodzenia
w Kolegiacie Kóenickiej odbył się wspólny
koncert dziecięcego zespołu Tutti Santi oraz
chóru Castellum Cantans. Wyjątkowo licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała
najpierw żywiołowe i od serca zaśpiewane
kolędy młodszych artystów. Występ był wy-

KULTURA

SOŁECKIE

Ambitne plany pani sołtys

jątkowy ze szczególnego względu. Po raz
ostatni prowadziła zespół pani Dobrochna
Martenka. Ze względu na rozwijającą się
karierę dyrygentki „dorosłych” zespołów
musiała ona zrezygnować ze współpracy
z Tutti Santi. Brawa i specjalnie dla niej
zaśpiewana piosenka były podziękowaniem
za włożony w pracę z dziećmi trud.
Starsi śpiewacy zeprezentowali repertuar promujący wydana niedawno płytę z
kolędami. Publiczność i im nie szczędziła
braw. Ostatni utwór „Podnieś rękę Boże
Dziecię” zaśpiewali wraz z artystami niemal
wszyscy zgromadzeni w kościele widzowie.
Konferansjerem koncertu był prof. Władysław Chałupka.
Kolędowe klimaty zawładnęły kościołem
pod wezwaniem Wszystkich Świętych w
Kórniku również 6 stycznia. Podczas corocznego „Przeglądu Kolęd i Pastorałek”,
zorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. hr. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
swoje interpretacje bożonarodzeniowych
utworów zaprezentowali uczniowie szkół
naszej gminy. Mimo mrozu publiczność

na
SZOPĘ DOMINIKAŃSKĄ JK
w wykonaniu Teatrzyku Towarzyskiego
Przedstawienie odbędzie się w piątek 11 stycznia
o godzinie 20:30
w remizie strażackiej w Kamionkach
koło Poznania
wstęp wolny i wskazany
– gra: Teatrzyk Towarzyski – tekst: JK – opracowanie muzyczne: Anita Bittner –
– przygrywa: zespół Monogramista JK – reżyseria: Dorota
Latour –
– inspicjenci: Kasia Kubaszczyk, Paweł Łączkowski –
nr 1/2008
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doceniła obecnością i oklaskami młodych
wykonawców, którzy nie tylko śpiewali i grali
na instrumentach, ale także przygotowali z
pomocą rodziców i pod opieką wychowawców stroje sceniczne.
Na kolejny koncertowy koncert Castellum
Cantans, którym towarzyszyć będzie tym
razem zaprzyjaźniony chór Harmonia z Łodzi zapraszamy już 12 stycznia do Kolegiaty
Kórnickiej na godzinę 16:30. Opr. ŁG
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Szczytniki
Szczytniki to mała wieś położona w
północnej części gminy.
Sołectwo, w którym zameldowanych
jest około 630 mieszkańców („starych „
mieszkańców jest około 100). Od paru lat
Szczytniki stały się atrakcyjne jako miejsce
budowy własnego domu i jesteśmy jedną
wielką działką budowlaną.
Sołtysem jestem od roku. Jest to praca
wymagająca cierpliwości i zapału do pracy.
Nie można walczyć tylko o drogi, oświetlenie, kanalizację oraz hałasem z F16, ważne
jest również nasze życie kulturalne.
Staram się jak mogę, aby zaspokoić w

miarę potrzeby wszystkich mieszkańców,
ale bez ich pomocy niestety nie jestem w
stanie. Nowi mieszkańcy, nowe wyzwanie
–strona internetowa, e-mail, dyżury w
świetlicy.
Moim priorytetem są dzieciaki, dla których staram się zrobić jak najwięcej. Dzięki
nim posadziliśmy drzewa na placu zabaw,
braliśmy udział w akcji „sprzątanie świata”,
młodzież reprezentowała sołectwo w zawodach sportowych, przygotowały spotkanie
opłatkowe dla Seniorów i in.
Nasze plany w bieżący roku są też bardzo duże, ale liczę na pomoc mieszkańców
i sponsorów w ich realizacji.
Sołtys Wsi Szczytniki

W dniu 20 grudnia br. w ratuszu odbyło się wręczenie nagród dzieciom, które
zwyciężyły w konkursie plastycznym „Na
najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową”.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski witając
licznie przybyłe na uroczystość dzieci,
stwierdził, że zainteresowanie tegorocznym konkursem było bardzo duże, o czym
świadczy 301 prac, które wpłynęły na
konkurs. RPG

Opłatek w Szczytnikach
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„Słynie z czynów wiekopomnych,
To pułk siódmy strzelców konnych”*

(* żurawiejka – przyśpiewka żołnierska, zabawna strofa nawiązująca do charakteru lub zasług każdej jednostki z osobna)
Kawaleria zapisała w naszych dziejach chlubną kartę. Bohaterstwo żołnierzy-jeźdźców tworzyło historię, a ich
barwne charaktery wzbogacały kulturę
polską i na stałe wryły się w naszą narodową świadomość. Rozpędzony rumak,
szabla w dłoni, powiewające proporce na
lancach i kawaleryjska fantazja ...
Dziś zmieniły się militarne potrzeby, do
lamusa odesłano konnicę i białą broń. Przez
lata komunizmu spychano z piedestału
narodowe symbole i
bohaterów- szczególnie
tych mających związek
z przewagami polskiej
armii w 1920 roku.
Ale w ludzkiej pamięci pozostało wiele.
Dziś powoli odradza
się tradycja polskiej kawalerii.
Również w naszej
okolicy, dokładniej w
Borówcu, można współcześnie napotkać konnego wojownika. Dzięki
grupie zapaleńców, pod
przewodnictwem rotmistrza Włodzimierza Rocławskiego rozwija się
prężnie Stowarzyszenie
Kawaleryjskie im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich.
Malowane dzieci
Czym różnią się strzelcy konni od ułanów? W epoce II Rzeczpospolitej oprócz
historii i tradycji praktycznie nie różnili się
niczym. Nazwa „ułan” pochodzi z azjatyckich stepów, od tatarów. Oznaczała
początkowo dzielnego wojownika, później
szczytne miano stało się nazwiskiem rodu
wojowników Rzeczpospolitej pochodzenia
tatarskiego. Jeden z tych Ułanów wsławił
się w osiemnastowiecznych kampaniach
zbrojnych, a jego oddział konny po śmierci
dowódcy nazywany był nadal „wojskiem
ułanowym”. Strzelcy konni mają równie
długa historię, jednak bardziej związaną z
zachodnią Europą a dokładniej z Francją.
Pierwsze polskie jednostki tego typu zaistniały w epoce napoleońskiej – w Księstwie
Warszawskim a w 20leciu międzywojennym
armia naszego kraju miała 10 pułków strzelców konnych.
Niesprawiedliwie, za sprawą piosenki
żołnierskiej przydomek „malowane dzieci”
przylgnął tylko do ułanów. W rzeczywistości
„malowanie” odnosi się do kolorów lampasów munduru i otoków rogatywki – odróżniających od siebie kawalerzystów różnych
pułków. Malowani byli także strzelcy konni,
a ci z 7 pułku nosili barwę białą.
Historia 7 Puku sięga walk o odzyskanie
niepodległości po okresie zaborów. Jednak
dokładnie w październiku 1920 roku wsła-
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wiony w bojach z Bolszewikami 5 PSK przemianowano na 7 PSK. Siedzibą jednostki
zostało Biedrusko, a w Poznaniu zachowały
się jeszcze zabudowania koszar. Kampanię
wrześniową pułk odbył w ramach Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Pierwszą walkę
toczył 3 września nad Notecią, walczył pod
Zbrożkową Wolą, Brochowem, Górkami
oraz Zamościem, Pociechą, Sierakowem,
Truskawem, Laskami. Pułk odznaczył się w
obronie Warszawy. Broń złożył 29 września
1939 w Łazienkach.

A dlaczego wybrano imię 7 Pułku
Strzelców Konnych Wielkopolskich? By
uratować od zapomnienia tą zasłużona
jednostkę. Inne oddziały miały już kontynuatorów tradycji, a o „Siódemce” pamiętało
coraz mniej.
Członkowie stowarzyszenia starają się
odnajdywać ślady po swoich patronach.
Kronika wzbogaca się rok rocznie o nowe
wspomnienia starszych ludzi, zdjęcia i
pamiątki.
Współczesność
Ale jest także dzień
dzisiejszy. Stowarzyszenie stara się uczestniczy
w życiu kulturalnym i
tworzyć swoją historię.
Najdonioślejszym wydarzeniem ostatniego
czasu było poświęcenie
i wręczenie sztandaru
Stowarzyszenia. Uroczystość odbyła się na
kórnickim podzamczu.
Awers i rewers kawaleryjskiego sztandaru
w pełni oddaje cześć i
honor poległym żołnierzom, którzy walczyli
o polskość w latach
1919-1945. Zaszczytną
rolę matki chrzestnej
Po wręczeniu sztandaru
sztandaru pełniła Karola
Ratują od zapomnienia
Skowrońska, Prezes Fundacji na Rzecz
Stowarzyszenie kawaleryjskie stacjonu- Jazdy Polskiej w Grudziądzu. Ojcem
jące w Borówcu narodziło się z miłości do chrzestnym był wiceburmistrz gminy Kórnik
koni i jeździectwa. Głównym twórcą i pomy- Hieronim Urbanek. Hojność sponsorów i
słodawcą był wspomniany już Włodzimierz darczyńców będących jednocześnie wielkiRocławski, który co znamienne w 2004 roku mi miłośnikami jazdy konnej została uhonow Warszawie otrzymał tytuł honorowego rowana w tym uroczystym dniu wbiciem w
drzewiec sztandaru złotych gwoździ.
Stowarzyszenie prezentuje kunszt jeździecki oraz dumę polskiego kawalerzysty
podczas imprez organizowanych także w
naszej gminie. Pogoń za lisem, Hubertus,
święta narodowe, to okazje przy, których
ubrani w mundury jeźdźcy i przeurocze
amazonki prezentują się w pełnej krasie.
Warto zaznaczyć, że kapelanem stowarzyszenia jest ks. proboszcz parafii Matki Bożej
Królowej Rodzin Grzegorz Gałkowski.
Mijające święta Bożego Narodzenia
także uczczono godnie. Odbyło się spotkanie opłatkowe e siedzibie Koła Seniorów
w Borówcu.

Rotmistrza osobiście z rąk ś.p. gen. Michała
Gutowskiego (legendy jeździectwa, oficera
17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla
Bolesława Chrobrego oraz reprezentanta
Polski na olimpiadzie w 1936 roku).
Dziś gromadzi 65 członków i sympatyków, w tym amazonki.
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Wręczenie
nagród w
konkursie
plastycznym

Rozpoczynający się rok przyniesie
nowe wyzwania. Członkowie stowarzyszenia znów będą uczestniczyć w ważnych
wydarzeniach kulturalnych. Zapowiadają
także huczne obchody 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Kórniku.
Życzymy kawalerzystom z Borówca
fantazji i wytrwałości w kontynuowaniu
pięknych tradycji.
Opr. ŁG
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Zatrudni kobiety i mężczyzn
do pracy przy utrzymaniu
czystości w zakładzie produkcji
spożywczej w Gądkach.
Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie.

Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

Szybko * tanio * fachowo
tel. dom. (061) 893 94 99, tel. kom. 0507 160 878

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL

kontakt:
Laudam Praca Sp.z o.o.
ul.Dąbrowskiego 75 lok.25
60-523 Poznań
tel.(061)865 20 40
kom. 0697 829 000 lub 0605 785 22

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

Dostępny i łatwy

KREDYT!!!

KANCELARIA
Finansowa

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

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

Tel. 061 825 02 28,
0605 296 347

tel. 516-07-00-77

Odbieramy dokumenty
w siedzibie klienta

KOSMETYCZKĘ
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ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

WYNAJMĘ LOKALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

tel. 602 452 309

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
LUB INNĄ W CENTRUM bNINA
O POW. 50, 40 m2

Pogotowie krawieckie.

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30

HAMA POLSKA sp. z o.o.

Europejski lider na rynku akcesoriów fotograficznych,
multimedialnych, telekomunikacyjnych oraz audio-video
poszukuje:

PRACOWNIKÓW MAGAZYNU
-praca polega na pakowaniu, przepakowywaniu i oklejaniu
towarów oraz przygotowywaniu towarów do wysyłki;
-mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych;
Również możliwość podjęcia współpracy ze studentami lub
osobami uczącymi się.
W drugim półroczu 2008r. siedziba Firmy przeniesiona
zostanie do Robakowa (vis a vis rzeźni)
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem
na adres:
Hama Polska sp. z o.o. 61-312 Poznań, ul. Ostrowska 398
lub emailem: office@hama.pl

* Korepetycje z matematyki i statystyki. Tel. 508 087 309
* Oddam w wynajem lokal na działalność gospodarczą 32 m2 z mediami - Bnin. Tel. 061 817 17 76
* Oddam w dobre ręce 2 kotki 8-miesięczne - ładne. Tel. 8170 010
* Sprzedam garaż murowany 17 m2 w Bninie ul. Śremska (przy SKR). Cena 15 tyś. zł. Tel. 602 318 907
* Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych; sprzedaż-montaż. Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 9. Tel. 0609 152 586
* Wynajmę garaż okolice ul. Staszica, Stodolnej, os. Krasickiego. Tel. 514 254 044
* Oddam 3 szczeniaki (mieszanka jamnika z kundelkiem). Tel 664 457 204
* Drzwi garażowe 270x350 uchylane elektrycznie, brązowe. Tel. 602 214 931
* Sprzedam 4 opony zimowe Dębica Frigo 155/65R1373T, używane 4 miesiące, cena 200 zł. Tel. 0695 49 80 27
* Zatrudnię malarzy, murarzy, płtkarzy. Tel. 600 952 369
* Przyjme opiekunkę do dzieci. Szczodrzykowo. Tel. 608 045 025 lub 784 185 797
* Fryzjerkę, kosmetyczkę, tipserkę zatrudnię. Tel. 516 07 00 77
* Sprzedam bliźniak w Borówcu 200/640 + dwa garaże. Jedna część do wykończenia. 420 tyś zł. Tel 664 735 634
* Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Kórniku. 37,5 m2 z wyposażeniem. Tel. 695 396 526
* Poszukuję warsztat samochodowy do wynajęcia. Tel. 601 421 692
* Alarmy domowe - montaż, serwis. Tel. 601421 692
* Podejmę sprzątanie mieszkania lub domu na terenie Kórnika. Tel. 691 576 799
* Tania odzież używana na wagę. Kórnik, ul. Powstańców Wlkp. 6 (obok sklepu wędkarskiego). Serdecznie zapraszamy.
* Kupię strych lub inne pomieszczenie w Kórniku lub okolicy do adaptacji na mieszkanie. Tel.508 368 358
* Język polski – korepetycje, prace tel. 697695 824
* Kupię dom, chałupę na wsi może być do remontu. Tel. 697695824
* Sprzedam kostkę brukową ażur z rozbiórki 17 m2. Tel(061) 8171163
* Poszukuję opiekunki do 7- miesięcznego chłopczyka .Praca w Bninie od połowy stycznia. Tel. 660726531.
* Malowanie, tapetowanie, układanie paneli. Tel. 696 040 269
* Stół wibracyjny i formy do pustaków bloczków M6 oraz inne. Tel. 664 735 634
* Księgowość deklaracji VZM – zwrot VAT od materiałów budowlanych. Prowadzę kadry, księgowości. Tel. 503537 774
* Pracująca para z nastoletnią córką poszukuje mieszkania do wynajęcia. Tel. 601 308 287, 784 008 507
* Układanie kostki Poz-Bruk układanie kamienia, granit. Tel. 609 713 811, 602 769 161

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika
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2007

tel. 509 518 955

ZATRUDNIĘ

również garnitury damskie i męskie, płaszcze zimowe.

TEL. KOM. 608 48 50 65

oferuje swoje usługi

Układanie
płytek i usługi
murarskie

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

REKLAMY

Laudam Praca Sp.z.o.o.

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm
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Ilość edycji ogłoszenia
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Już dawno odkryto, że muzyczna taCzłonkowie kórnickiej Pro Sinfoniki, a
jemniczość wnosi do świata szkoły, do tego szczególnie goście, ludzie czynu, którzy
licealnej, wiele nowych, prawie że baśnio- wspierają Pro Sinfonikę, młodzież, raz
wych wątków, ułatwiających tworzenie oso- jeszcze przekonali się, że wiele dobrego
bowości nowego człowieka, według wzorów dzieje się, dzięki ich hojności, za sprawą
przydatnych do rozwoju. Głęboko wierzą – Pro Sinfoniki. „Za zbiorowy czyn i wsparcie
dalej – nie tylko również młodzi, oczarowani w pracy wychowawczej z serca dziękuję” –
muzyką, ale rodzice, nauczyciele, przede powie opiekunka Pro Sinfoniki .
wszystkim artyści, że kody przekazywane
Na koncert przybyli: Ewa Lehmannprzez muzykę tworzą bogate osobowości Zwierzyńska, która trzyma zarząd liceum,
młodych. Z tą myślą właśnie każdy chce być jako ta druga, gdy naczelna poszukuje dróg
lepszym, mądrzejszym, piękniejszym Chce rozwoju oraz życzliwi donatorzy Pro Sinfonibyć pomazanym
ki: Wiesława PoFot. Antoni Hoffmann
– ci młodzi i ci inni
wąska, Stanisław
– starsi, przede
G o r z a ł c z a n y,
wszystkim za
Marcin Grześpośrednictwem
kowiak, Dariusz
muzyki. I mają
Grzegorczyk,
rację.
Maciej Małecki,
14 grudnia
Paweł Krako2007 roku, za
wiak, Hieronim
sprawą właściUrbanek – wicecieli renomowaburmistrz. Była
nego motelu „NeMłodzi melomani w czasie koncertu również z nami
stor”, który tak
– Anna Lechnewiele czyni dla młodzieży, aby dopełniać rowska – żona burmistrza. Dostrzegliśmy
ich osobowości i tworzyć nowe kreatywne Kazimierza Zimniaka – byłego dyrektora
wzorce osobowościowe, tworzyć nowe liceum, Izabelę Waligórę – przewodniczącą
środowisko artystyczne, tworzyć – powiemy Rady Rodziców, Marka Serwatkiewicza,
wprost - nowe społeczeństwo o klarownych i radnego powiatowego i Małgorzatę Walwszechstronnych horyzontach rozwojowych kowiak, przewodniczącą Komisji Oświaty i
– dodano nowy rozdział „dziania się”.
Polityki Społecznej RM.
Usilne starania opiekunki kórnickiej Pro
Wielkie muzykowanie toczyło się z
Sinfoniki, Teresy Rogozi-Olejnik, spowodo- werwą i przejęciem. Nie tylko Andrzej Tawały, że przybył do Kórnika, do „Nestora” tarski i Antoni Hoffmann, ale nadto świetni
właśnie, głośny artysta, o światowym nazwi- muzycy – amatorzy: Joanna Olejnik i Jakub
sku – Andrzej Tatarski, który w asyście „lumi- Byliński, wszyscy oni otworzyli swoje nutki i
narza słów” o muzyce Antoniego Hoffmanna, powstał pewien rodzaj orkiestry, tak pięknie
wykreowali wspaniałe widowisko. Celnie rozweselający ludzi.
dobrane słowo i „pełna nuta”, wywołały enDodać trzeba, że gościnne progi „Netuzjazm, jaki w pełni oddał nowy muzyczny stora” odwiedziło kierownictwo Filharmonii
ceremoniał, utkany z pięknych muzycznych i Poznańskiej - dyrektor Władysława Stróżyk
literackich obrazów. Fryderyk Chopin, Karol i Urszula Pokorska, kierownik Biura Pro
Szymanowski, Ignacy Jan Paderewski i Sinfoniki.
innych skierowanych ku pokrzepieniu serc.
Bite dwie godziny spełnialiśmy wielkie
Subtelne dźwięki i delikatne słowo wywołało muzyczne święto. Drgające serca napełentuzjazm rodzących się przyszłych kone- nialiśmy radością.
serów sztuki muzycznej.
Marian Janusz Strenk
Fot. Antoni Hoffmann

W FUNDACJI
JAK W RODZINIE
Pachnąca choinka, blask świec, kolędy,
ciepła rodzinna atmosfera – tak nastrojowo
przebiegała Wigilia którą zorganizowali
wolontariusze Fundacji Niesiemy Nadzieję.
18 grudnia w restauracji Nestor w Kórniku
kilkadziesiąt dzieci chorych na mukowiscydozę i zanik mięśni zasiadło do kolacji wigilijnej.
Po przełamaniu się opłatkiem i życzeniach
nadszedł wyczekiwany przez wszystkie dzieci
moment. Przybył Gwiazdor, który obdarował
każde z nich prezentem. Aby go otrzymać
trzeba było odpowiedzieć na pytanie dociekliwego Gwiazdora lub pochwalić się jednym
ze swoich talentów. Z wielką uwagą wszyscy
wysłuchali Kuby który pięknie zagrał „Lulajże
Jezuniu” na gitarze klasycznej i Moniki, która
wykonała „Gdy śliczna Panna” na flażolecie.
Podczas gdy dzieci z przejęciem zerkały w
swoje podarunki, przy dźwiękach skrzypiec
i pianina wspólnie śpiewaliśmy kolędy.

Świąteczna paczka od gimnazjalistów
„Krok po kroku, krok po kroku, najpiękniejsze w całym roku idą Święta…”
Ta i podobne pieśni towarzyszą naszym
świątecznym przygotowaniom. Wystawy
sklepowe z dużym wyprzedzeniem wabią
kolorowymi światełkami i zachęcają do
kupowania prezentów.
Jednak nie dla wszystkich czas przedświąteczny jest okresem radosnego poszukiwania upominków dla najbliższych.
Są wśród nas tacy, którzy z trudem radzą
sobie ze zdobywaniem najpotrzebniejszych artykułów
dnia codziennego i
czas wzmożonych
wydatków takich
jak Gwiazdka jest
dla nich wyjątkowo
trudny. Właśnie dla
takich osób Szkolne Koło PCK w
kórnickim gimnazjum prowadzone
przez panią Anettę
Szarzyńską prowadzi od lat przedświąteczną zbiórkę
darów. Początkowo miała ona nieco inny
charakter niż obecnie: przez kilka przedświątecznych tygodni uczniowie przynosili
trwałą, dobrze przechowującą się żywność,
która była gromadzona, a następnie tuż
przed Świętami rozdzielana i rozwożona
do potrzebujących.

We wspólnym rodzinnym biesiadowaniu
towarzyszyli nam przyjaciele fundacji: Wioletta
Szostak, dziennikarka Gazety Wyborczej i Teresa i Marek Olejnikowie, którzy zaangażowali
się w przygotowanie Wigilii.
Gdy umilkł radosny gwar, dziecięcy śmiech
i dźwięki kolęd wszyscy wrócili do domów życząc sobie pomyślności w Nowym Roku i wielu
takich spotkań w podobnym gronie.
Dziękujemy właścicielom restauracji Nestor za pomoc w zorganizowaniu naszego
świątecznego spotkania, p. G. Matyszkiewiczowi z firmy Car Audio, firmie VW Poznań
i wszystkim przyjaciołom fundacji.
Wszystkich którzy chcieli by poświęcić
swój czas i w jakikolwiek sposób zaangażować się w pomoc dzieciom proszę o
kontakt pod nr 502 335 480 lub mail: asia@
niesiemynadzieje.pl.
Joanna Olejnik
Wolontariuszka Fundacji NN
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Na zdjęciu: Paczki zgromadzone w gabinecie higienistki szkolnej, przygotowane
do rozwiezienia

RECENZJE
KSIĄŻEK
Przedstawiane pozycje książkowe
dostępne są w Bibliotece Publicznej
w Kórniku
DLA DOROSŁYCH
ROSS MACDONALD
„POŻEGNALNE SPOJRZENIE”
Z rezydencji
milionera Larry’ego Chalmersa
ginie pamiątkowa
szkatułka oraz
plik listów do
matki z czasów II
wojny światowej.
Podejrzanym jest
syn Chalmersów,
Nick. O dyskretne
zbadanie sprawy
poproszono prywatnego detektywa Lwa Archer. Zadanie
pozornie błahe, ale wkrótce zaczynają ginąć ludzie. Archer znajduje trupa mężczyzny powiązanego z kradzieżą szkatułki, a
Nick przyznaje się do jego zastrzelenia. Z
tej samej broni przed 15 laty zginął inny
człowiek. Detektyw nie jest całkiem przekonany o winie chłopaka, który wykazuje
zaburzenia psychiczne. Wszystkie te
wydarzenia mają swoje źródło w odległej
przeszłości, w mrocznych tajemnicach łączących dwie rodziny. Zawikłana prawda
stopniowo wychodzi na jaw. MG

DLA DZIECI
JANA FREY
„WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE”
Kiedy dzieci
zaczynają odkrywać świat, przeżywają również
takie momenty,
w których potrzebują wsparcia.
Przedstawione w
tej książce opowiadania pomogą
rodzicom pocieszyć dzieci i znaleźć radę na ich
„wielkie” zmartwienia. Zaprezentowane
są w niej sytuacje z życia codziennego,
w jakich dziecko może się znaleźć albo
jakie już samo przeżyło. Te krótkie historie opowiadają, o tym jak ważne jest,
aby móc oprzeć się na kimś będąc w
potrzebie, ale również o tym, jak dobrze
czujemy się wtedy, gdy sami możemy
pocieszać innych. KK

Prof. Andrzej Tatarski - fortepian i Joanna Olejnik – skrzypce
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W tym roku już po raz drugi akcja przybrała inną formę. Każda klasa miała za zadanie przygotować paczkę zawierającą między
innymi żywność i środki czystości. Zadanie
spadło na barki samorządów klasowych, ale
oczywiście wsparcia udzielali wychowawcy
klas. Niektórzy robili listę artykułów, które powinny się znaleźć w paczce, odczytywali ją, a
uczniowie sami zgłaszali chęć przyniesienia
w darze jakiejś rzeczy. Do środka wkładane
były również kartki świąteczne z życzeniami
od klasy i od wychowawcy.
Była to dobra
lekcja wychowawcza uwrażliwiająca
młodzież na problem biedy i pokazująca jak wielką
wartością jest bezinteresowne zaangażowanie się w
pomoc innym.
Pieczołowicie
zapakowane w
ozdobny papier,
obwiązane wstążeczkami paczki
trafiły do rąk podopiecznych KTPS i Stowarzyszenia „Klaudynka”.
Magdalena Żymańczyk

KULTURA

KULTURA

Rozwijać muzyczną magię

nr 1/2008

29

Jak przystało na rozśpiewane przedszkole okres przedświąteczny rozbrzmiewał
u nas kolędami. W grudniowe, niedzielne
popołudnie, dzieci przyprowadziły do swego
przedszkola całe rodziny, aby wspólnie,
uroczyście przeżywać Święta Bożego
Narodzenia. Zapach choinki i pierniczków,
zwłaszcza tych pieczonych przez mamy i
dzieci, wypełnił cały pokój.
Poczuliśmy cudowną atmosferę świąt..
Radosne kolędowanie usłyszał nawet

Kronika kryminalna

wędrowny gość, który odwiedził nas tego
dnia i obdarował wszystkich świątecznymi
upominkami. O domowy, rodzinny klimat,
dbamy w naszym przedszkolu na co dzień,
bo wierzymy, że tylko w takich „ciepłych”
warunkach, dających dzieciom poczucie
bezpieczeństwa i miłości, mogą się one
dobrze i szczęśliwie rozwijać. Wszystkim
, którzy nam w tym pomagają dziękujemy
i pozdrawiamy noworocznie!
Ewa i Dariusz

Nieprawidłowy manewr cofania
15 grudnia w miejscowości Gądki, kierujący
mercedesem podczas nieprawidłowo wykonywanego manewru cofania zderzył się
z oplem.

GWIAZDKA W SKRZYNKACH
Tuż przed świętami mieszkańcy
Skrzynek odpowiedzieli na zaproszenie
sołtys Beaty Bruczyńskiej gromadząc
się licznie na zorganizowanym przez
nią spotkaniu gwiazdkowym. Tego dnia
młodsi i starsi zawitali do miejscowego
przedszkola „Śpiewający Włóczykije”,
gdzie z niecierpliwością, zwłaszcza
młodsi, oczekiwali specjalnego, świątecznego gościa. Gdy powóz konny
zajechał przed przedszkole wszystko
było jasne. To święty Mikołaj z workiem
pełnym prezentów był owym wyjątkowym
gościem zapowiadanym przez panią
Beatę. Skrzynecka sołtys podziękowała
wszystkim mieszkańcom, którzy w ciągu

roku pomagali jej w różnych działaniach
na terenie wsi, m.in. w oczyszczaniu okolicy w ramach SPRZĄTANIA ŚWIATA, za
pomoc w zorganizowaniu Dnia Dziecka.
Świąteczną atmosferę tego spotkania
ubarwiły piękne polskie kolędy, śpiewane
przez całe rodziny. Jako mieszkańcy jesteśmy wdzięczni naszej młodej sołtys za
wszystko co robi dla wsi, choć jak sama
mówi dopiero się uczy. Cieszymy się z
możliwości spotkania, wspólnej pracy,
czy zabawy, zainicjowanej przez panią
sołtys. Na nowy rok życzymy powodzenia i wytrwałości w budowaniu lokalnej,
przyjaznej społeczności.
E&D

Serdecznie
zapraszamy
na
Przedstawienie
pt. „Witamy w Kórniku”
przygotowane z okazji
V Zimowego Zjazdu
Optymistycznych
Przedszkoli
„Optymistyczne Przedszkole
– czyli jakie?”,
które odbędzie się
12 stycznia o godz. 10.00
w Przedszkolu nr 2
„Cztery Pory Roku” w Kórniku

Organizatorzy Zjazdu

Spotkanie
noworoczne
w Konarskiem
Na tradycyjnym noworocznym spotkaniu mieszkańcy Konarskiego zebrali się 6
stycznia. Wszystkim przybyłym życzenia
złożył sołtys Józef Bartkowiak. Świetlica
wiejska posiada nowe nagłośnienie, dlatego
też spotkanie umilili państwo Joanna i Łukasz Nowak (organki i gitara). Mieszkańcy
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śpiewali. Sołtys zorganizował konkurs dla
dzieci na wzór „Szansy na sukces”. Dzieci
podchodziły do mikrofonu i śpiewały, za co
otrzymywały upominki. Na koniec Gwiazdor,
w którego postać wcielił się opiekun świetlicy – Eugeniusz Rybak, wręczył 43 dzieciom
w wieku od roku do 13 lat paczki.
Przygotowanie paczek kosztowało
Radę Sołecką 1000 zł. Nie zabrakło także
sponsorów, którymi byli m. in.: firma „Raben” (słodycze), Telekomunikacja Polska
S.A. (pisaki, kredki), sklep spożywczy z
Konarskiego.
Robert Wrzesiński

OdiKU „Partner” z siedzibą w
Zabrzu
- Mirela Nawrot, Irena
Dzierzgowska
Dyrektorzy „Optymistycznych
Przedszkoli” w Poznaniu
Przedszkole Nr 91 Renata
Potrzebna
Przedszkole Nr 100 Grażyna
Ławniczak
Przedszkole Nr 110 Mirosława
Polaczyk
Dyrektor „Optymistycznego
Przedszkola” w Kórniku
Iwona Justkowiak
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Zły manewr zmiany pasa ruchu
15 grudnia w Kórniku, kierowca volkswagena
golfa podczas zmiany pasa ruchu doprowadził do zderzenia z fordem.

mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu.
Z kolei 25 grudnia, w drugim dniu Świąt
Bożego Narodzenia funkcjonariusze Sekcji
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu o godz. 9.30 i 10.15 dokonali
zatrzymania w Kórniku dwóch kierujących
pojazdami, którzy znajdowali się w stanie
nietrzeźwości. Jeden z nich miał 0,46, a
drugi 0,33 mg/dm3 alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Kierowcy na „podwójnym gazie”
W okresie od 15 grudnia 2007 roku do 6
stycznia 2008 roku policjanci zatrzymali
czterech nietrzeźwych kierowców. Pierwszy
z nich „wpadł” 15 grudnia w Kórniku. Badanie
u zatrzymanego kierowcy opla wykazało 0, 24
mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kolejnego nietrzeźwego kierowcę kórniccy
funkcjonariusze zatrzymali dwa dni później,
17 grudnia. Tym razem mężczyzna miał 0,99

Kradzieże
• 17 grudnia mieszkaniec Borówca zgłosił
usiłowanie włamania do domu znajdującego
się w miejscowości Borówiec. Straty te oszacowano na 2000 zł,
• 22 grudnia mieszkanka Borówca powiadomiła miejscowy komisariat o włamaniu do
domu mieszkalnego w Borówcu i kradzieży z
niego różnego rodzaju sprzętu RTV, wartość
strat to 6000 zł,

• 25 grudnia mieszkanka Koninka zgłosiła
kradzież w Koninku z terenu budowy dwóch
agregatów prądotwórczych,
• 30 grudnia mieszkaniec Kórnika powiadomił
kórnicki komisariat o włamaniu do jego domu
w Kórniku i kradzieży z niego pieniędzy oraz
sprzętu RTV,
• 3 stycznia zgłoszono kradzież w Gądkach z
kabiny pojazdu dokumentów oraz pieniędzy,
wartość start to 1000 zł. Tego samego dnia
mieszkanka Kamionek powiadomiła kórnicki
komisariat o włamaniu do domu mieszkalnego znajdującego się w Kamionkach i
kradzieży z niego biżuterii o ogólnej wartości
1500 zł.

INFORMACJE

KULTURA

Rodzinne kolędowanie w przedszkolu
„Śpiewający Włóczykije”

Zatrzymany posiadacz narkotyków
4 stycznia funkcjonariusze Referatu Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w
Poznaniu zatrzymali w miejscowości Jaryszki
21-letniego Romana G. Mężczyzna wpadł
podczas rozprowadzania narkotyków. Posiadał przy sobie tabletki extasy i amfetaminy.
Postępowanie prowadzą funkcjonariusze z
Kórnika. Opr. BM

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
ZUkarani za zbyt szybką jazdę
18 grudnia strażnicy miejscy wraz z funkcjonariuszami policji przeprowadzili rutynową
kontrolę prędkości na terenie gminy Kórnik.
W wyniku pomiarów ukarano mandatami
4 kierowców za przekroczenie dozwolonej
prędkości.
Interwencja w sprawie łabędzia
18 grudnia patrol interweniował w Koninku w
związku z informacją o tym, że po miejscowym stawie pływają łabędzie, a jeden z nich
był przymarznięty do lodu. Jednak na miejscu
Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy byli wzywani do kolejnych zdarzeń:
• 21 grudnia gasili pożar przyczepy kempingowej na budowie w Szczytnikach,
• 25 grudnia gasili pożar domu w Kamionkach,
• 27 grudnia gasili pożar stogu siana w
Dachowie,
• 28 grudnia zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca w Borówcu, wypadku na
ulicy Dworcowej w Kórniku i pomogli znieść
na dół mieszkańca ulicy Staszica w Kórniku,
który dostał zawału serca.
• 2 stycznia zabezpieczali miejsce wypadku na trasie katowickiej w Koszutach.
Opr. Robert Wrzesiński
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strażnicy nie potwierdzili takiego faktu.
Mandaty za złe parkowanie
W okresie od 18 grudnia do 6 stycznia strażnicy miejscy ukarali mandatem w Kórniku 6 kierowców pojazdów za parkowanie w miejscu
zabronionym, w tym jednego za parkowanie
w miejscu dla pojazdów inwalidzkich.
Ukarany za spalanie plastiku
19 grudnia patrol SM w Robakowie ukarał
mandatem mieszkańca tej wsi za spalanie
w ognisku śmieci, w tym plastików.

Pouczono właściciela psa
20 grudnia na ulicy Steckiego w Kórniku,
strażnicy interweniowali w związku ze
zgłoszeniem o wybiegającym na ulicę psie.
Właściciela czworonoga pouczono.
Zgłoszenie o martwym dziku
27 grudnia patrol SM interweniował w okolicach Kórnika w sprawie zgłoszenia dotyczącego padłego dzika. Martwym zwierzęciem
zajęła się firma utylizacyjna.
Opr. BM

Drogi Podatniku, możesz sam zdecydować
na jaki cel przekażesz 1% swojego podatku! Nie
pozwól aby decyzję podejmowało za Ciebie państwo! Możesz wesprzeć osoby niepełnosprawne,
ich rodziny i opiekunów. Pomożesz nam wpisując
w formularzu PIT nazwę naszej organizacji Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” oraz nasz numer KRS:0000131398
Więcej o nas na stronie internetowej www.
klaudynka.org.pl. Nasi podopieczni potrzebują
Twojej pomocy.

KUPIMY
W OKOLICACH KÓRNIKA,
BNINA, ZANIEMYŚLA
KOMFORTOWĄ WILLĘ
Z ŁADNĄ DZIAŁKĄ
LUB DZIAŁKĘ
TEL. 601861351
beata@erka2.com.pl
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Droga do sukcesu była długa i trudna. Najpierw zdobyły mistrza gminy Kórnik, później pokonały przeciwniczki w powiecie poznańskim,
kolejny szczebel sukcesu to wygranie rejonu
a teraz w Finałach Mistrzostw Wielkopolski w
badmintonie Wiktoria Żegleń i Dominika Zych z
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie zajęły
trzecie miejsce i zdobyły brązowe medale. Jest
to najwyższe miejsce jakie osiągnęli uczniowie
naszej gminy w badmintonie. Gratulujemy p
Darkowi Śmigielskiemu, który jeździł z nimi na
zawody po województwie oraz ich nauczycielce
p. Barbarze Jańczyk. Szkoła, którą reprezentowały Wiktoria i Dominika zdobyła 41 punktów
do wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego. Na sukces sportowy pracuje się długo,
często miesiącami i latami a konkurencja jest
ogromna, ponieważ w rywalizacji na szczeblu
szkolnym uczestniczy kilkadziesiąt szkół i setki
młodzieży. Już dzisiaj nie tylko ze względu na
trudne wymówienie nazwy ale głównie za
odnoszone sukcesy sportowe Szczodrzykowo
jest znane nie tylko w powiecie ale również w
województwie. Jest to doskonała promocja tej
miejscowości a także naszej gminy.

Ostatecznie zwyciężyła szkoła z Bnina
– 87 pkt a na sukces zapracowali:
nauczyciele – Jolanta Ratajczak i
Izabela Biernacka , rodzice – Małgorzata
Szar, Agata Szymaniak oraz uczniowie
z klas pierwszych - Laura Szar, Jolanta
Lester, Damian Walkowiak, Patryk Toboła,
klas drugich - Roksana Pigla, Dominika
Lipowicz, Dawid Kurminowski, Sebastian
Szymaniak oraz z klas trzecich – Ewa
Szymaniak, Klaudia Sucharska, Mateusz
Lester, Barłomiej Szar.
Drugie miejsce pod kierunkiem pp. Renaty Kozłowskiej i Magdaleny Szeląg zajęła
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie- 79
pkt a pomagali rodzice Katarzyna Stroiwąs
- Koprucka i Regina Jaskuła. Reprezentacja

szkoły z Kórnika uzyskując 49 pkt zajęła
trzecie miejsce a szkoła z Radzewa mając
tylko o jeden punkt mniej czyli 48 pkt. była
czwarta.
Wszystkie dzieci otrzymały medale,
szkoły puchary, statuetki i worek sprzętu
sportowego sponsorowane przez p. Macieja Matysiaka oraz szkołę z Bnina.
Imprezę przygotowały już po raz szósty
nauczycielki nauczania początkowego pp.
Jolanta Ratajczak i Izabela Biernacka a
pomagali uczniowie szkoły.
Zabawy opracowała i wspólnie z nauczycielką Iwoną Rauk i jej uczennicami
z LO Kórnik przeprowadziła Anna Rauk.organizator sportu szkolnego na gminę
Kórnik. ARA

PÓŁMETEK RYWALIZACJI
SPORTOWEJ W GMINIE

szachach i z Szczodrzykowa w tenisie stołowym oraz gimnazjalistki z Kórnika w biegach
przełajowych, warcabach , w tenisie stołowym, badmintonie oraz chłopcy w biegach
przełajowych.
Dotychczas najwyższe miejsce w województwie zanotowały dziewczęta z Szczodrzykowa, które w badmintonie zajęły trzecie
miejsce.
Na Nowy Rok radości z uprawiania
ćwiczeń fizycznych, zdrowej rywalizacji
i życzliwej współpracy dla dobra dzieci i
młodzieży życzy Szkolny Związek Sportowy
w Kórniku

Puchar dla UKS TKD
Kórnik

16 grudnia 2007 roku w Śremie odbyły się
finały VII edycji Wesołek CUP w taekwondo
olimpijskim. Zawodnicy UKS TKD Kórnik w
szesnastoosobowym składzie wystartowali
w czterech kategoriach: układów formalnych
(poomse), wyskoku dosiężnym (twio olgul
ap-chagi), wielokrotnych kopnięciach naprzemiennych na tarcze (nare-chagi) oraz
walki pokazowej (kyorugi). W klasyfikacji
drużynowej, po czterech turniejach tej edycji,
Klub utrzymał wysokie, czwarte miejsce w
konkurencjach sprawnościowych i poomse,
oraz drugie miejsce w konkurencji walki. Po
raz pierwszy puchar za zdobycie drugiego
miejsca przypadł zawodnikom z Kórnika.
Równolegle z klasyfikacją drużynową prowadzono klasyfikację na najlepszego zawodnika. Na ponad dwustu uczestników, w
pierwszej dziesiątce znalazła się Dąbrówka
Graczyk, która stanęła na podium zdobywając trzecie miejsce i Jakub Posadzy, który

zajął miejsce siódme.
Do ciekawej sytuacji doszło podczas
dwóch walk finałowych gdzie spotkali się koledzy z klubu: Jakub Jańczyk z Adamem Walerczykiem oraz Mateusz Nowak z Jakubem
Posadzy. W pierwszej z tych walk zwycięstwo
odniósł Jakub Jańczyk, w drugiej Mateusz
Nowak. Trzeba przyznać, że pojedynki były
niezwykle zacięte.
Ostatecznie najmłodsi zawodnicy zajęli:
Celestynka Siejak drugie a Hubert Jańczyk
trzecie miejsce w twio olgul ap-chagi, a Mateusz Marciniak trzecie w nare-chagi. Starsi zdobyli odpowiednio: Dąbrówka Graczyk – dwa
złote, srebrny i brązowy medal, Jan Gulczyński
trzy medale srebrne, Piotr Mikołajczak i Jakub
Posadzy po jednym złotym i srebrnym, Daniel
Mazurczak srebrny i brązowy, Jakub Jańczyk i
Mateusz Nowak złote, Adam Walerczyk srebrny, a Krzysztof Poprawski medal brązowy. W
zawodach wzięli również udział, tym razem
bez medali: Dawid Górka, Norbert Lacherski,
Patryk Mazurczak i Krzyś Wesołowski.

Turnieje szachowe
w styczniu 2008
w Kórniku

MUKS „Wieża Kórnicka” i OSiR w
Kórniku organizuje:
1. Zimowe Mistrzostwa Gminy Kórnik
dla wszystkich chętnych:
Termin - 19.01.2008, początek o
15:30, miejsce- świetlica OSiR, zakończenie 18:30
2. Otwarte mistrzostwa Gminy Kórnik
dla drużyn czteroosobowych (w drużynie
startuje przynajmniej jedna dziewczyna/
kobieta), zapraszamy drużyny szkolne,
sołeckie, zakładowe:
Termin- 24.01.2008, początek o
11:30, miejsce- świetlica OSiR, zakończenie 14:30
Uwaga! 19.01.2008 zostanie ogłoszony turniej klasyfikacyjny na wyższe
kategorie szachowe.
Zapraszamy do udziału szachistów
zrzeszonych i niezrzeszonych. RB
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SUKCES BADMINTONISTEK SZCZODRZYKOWA

NA SPORTOWO BAWILI SIĘ
RAZEM
Po raz szósty dzieci klas od 1 -3, nauczyciele i rodzice szkół podstawowych naszej gminy
spotkali się na imprezie sportowej „Bawmy się
razem”, której organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Kórniku - Bninie. W uroczystości
otwarcia imprezy uczestniczyła przewodnicząca
Rady p. Irena Kaczmmarek, burmistrz Hieronim
Urbanek i dyr. Zofia Talarczyk. Zawody wywołują wiele emocji wśród dzieci a jest to często dla
nich pierwszy kontakt ze współzawodnictwem
sportowym. W zależności od ilości treningów,
doświadczenia nauczycieli i serca włożonego
w przygotowanie dzieci oraz zaangażowania
rodziców odnosi się sukcesy sportowe. Dzieci
były wspaniałe i ćwiczyły na miarę swoich możliwości, jednak nie wszyscy nauczyciele potrafili
to docenić na imprezie. Jest to wynik braku doświadczenia i jeśli w przyszłym roku ponownie
wystartują zapewne inaczej podejdą to tego
typu imprezy. Reprezentacje szkół współzawodniczyli w wyścigach rzędów, w zadaniach
grupowych, kto szybciej, więcej, dokładniej itp.
Była także rywalizacja dzieci w konkurencjach
indywidualnych: bieg, skok, rzut, gibkość. O
punkty dla swojej szkoły walczyli także rodzice i
nauczyciele a na koniec, jak co roku dzieci miały
do wykonania zadanie - niespodzianka. Tym
razem dziewczynka mając rolkę papieru miała
za zadanie zawinąć jak najszybciej chłopca tak
, by powstała „Mumia”.
Jak wyglądała rywalizacja w poszczególnych grupach zadań obrazuje poniższe
zestawienie :
Rodzaj współzawodnictwa
Wyścigi rzędów- 16 zadań
Rywalizacja zespołowa – 4 zadania
Rywalizacja dorosłych- 4 zadania
Zawody indywidualne- dz.+ chł. 2x
Zadanie-niespodzianka – 1 x
Razem pkt
Miejsce
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Kórnik
29
9
5
3
3
49
III

Trwa rywalizacja „Na najbardziej usportowiona szkołę” w gminy Kórnik o puchar
Burmistrza. Po 12 zawodach gminnych i 8
powiatowych prowadzi z ilością 119 punktów
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie. Na
drugim miejscu znajduje się Szkoła Podstawowa w Radzewie- 87 pkt, trzecie miejsce
zajmuje Szkoła Podstawowa w Kórniku- 82
pkt a czwarte SP Bnin – 65 pkt. Na czele
gimnazjów znajduje się Kórnik-122 pkt przed
Robakowem – 59,5 pkt a szkoły te uczestniczyły dotychczas w 17 imprezach gminnych i
6 powiatowych. Medalowe miejsca w powiecie
dotychczas zdobyli:
I miejsca – dziewczęta w badmintonie
z Szczodrzykowa, chłopcy z Radzewa w
warcabach i tenisie stołowym, z Gimnazjum
Kórnik dziewczęta w sztafetowych biegach
przełajowych i chłopcy w szachach a w warcabach gimnazjaliści z Robakowa.
II miejsca – chłopcy w szachach z SP
Kórnik, chłopcy w unihokeju z Bnina, chłopcy
z Gimnazjum Kórnik w badmintonie i unihokeju.
III miejsce – dziewczęta z SP Kórnik w
Bnin
48
14
13
8
4
87
I

Radzewo
25
6
12
3
2
48
IV

Szczodrzykowo
54
9
9
6
1
79
II

GMINNA KOSZYKÓWKA
GIMNAZJÓW
Na początku stycznia 2008 odbędą
się półfinały i finały mistrzostw powiatu
w koszykówce gimnazjów. Naszą gminę
zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców
będzie reprezentowało Gimnazjum Kórnik,
które wygrało zawody gminne. Dziewczęta
z Kórnika pokonały swoje koleżanki z Robakowa 54:13 a chłopcy z Kórnika zwyciężyli
z Robakowem 52:33.
Najwięcej punktów dla Kórnika zdobyli:
Beata Zwierzyńska- 23, Weronika Szmańda- 16, Izabela Antoniewicz – 5, Mateusz
Słomiński- 15, Kacper Ratajczak- 10,
Krzysztof Jeńczak- 9 a dla Robakowa:
Agnieszka Stróżyńska- 6, Klaudia Jaskuła5, Robert Sobolewski – 13 i Michał Okniński
-8 pkt. Zawody odbyły się w sali namiotowej
w Kórniku.
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JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
DRUŻYNOWYM MISTRZEM
POLSKI

się do zdobycia przez zespół z Kórnika
tytułu Drużynowego Mistrza Polski i wśród
seniorek zajęła piąte miejsce.

ZŁOTA MAGDA W ZŁOTYM
POTOKU

Niesamowitą dramaturgię miał najliczniej obsadzony wyścig juniorów młodszych
(57 zawodników), w którym z jednej strony
towarzyszyły wielkie emocje jak i w ostateczności ogromna radość ze zdobycia
przez Adama Piaseckiego tytułu wice
Mistrza Polski, oraz czwartego miejsca
przez innego zawodnika Limaro Daniela
Adamskiego. Z drugiej strony mieliśmy
okazję obserwować wielki dramat jednego
z najlepszych zawodników w tej kategorii
wiekowej w Polsce i największego faworyta
tych mistrzostw Kacpra Rajkowskiego. Do
połowy wyścigu jechał on w ścisłej czołówce kontrolując przebieg wydarzeń i gdy
wydawało się że lada moment nastąpi jakiś
zdecydowany atak ze strony Kórniczanina,
na zjeździe przy prędkości ponad 40km./h
Kacprowi „podcięło” koło na mocno oblodzonym podłożu i upadł uszkadzając w poważnym stopniu rower. Po zmianie sprzętu
w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym
nasz zawodnik, mocno poobijany spadł
na trzynaste miejsce, tracąc do lidera na
całej operacji około 45 sek. Mimo wielkiej

Po raz drugi z rzędu zawodniczka UKS
Jedynka Kórnik Magdalena Wójkiewicz
zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w kolarstwie
przełajowym, tym razem na ziemiach
wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej a
dokładnie w Złotym Potoku. Wyścig juniorek
odbył się bez historii, zawodniczka Limaro
startująca w wyścigu kobiet „open” zdeklasowała swoje wszystkie rywalki mijając
linię mety z przewagą blisko minuty nad
drugą Agnieszką Rek z Optexu Opoczno.
Magda bliska była zdobycia swojego drugiego medalu w tym dniu, gdyż startując
razem z seniorkami zajęła czwarte miejsce.
Bardzo dobrze tego dnia wypadła inna
nasza zawodniczka startująca w młodszej
kategorii i dopiero od miesiąca w przełaju
Paula Dutkiewicz, zajmując w bardzo silnej
stawce doskonałe szóste miejsce. Trzecia
z zawodniczek Limaro Natalia Piasecka
pomimo kontuzji kolana postanowiła za
wszelką cenę wystartować by przyczynić
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HUŚTAWKA NASTROJÓW

ambicji Kacper zdołał odrobić stratę tylko
do kilku rywali zajmując ostatecznie siódme
miejsce na mecie. W tej kategorii wiekowej
bardzo dobrze pojechał jeszcze debiutujący
w Mistrzostwach kraju Michał Jędrzejczak
(24 miejsce). Piątym zawodnikiem Limaro
w tym wyścigu był inny debiutant Piotr
Komorowski, który minął linie mety na 39
pozycji.

WIELKI DRAMAT BARTKA
RAJKOWSKIEGO
Oboje z braci Rajkowskich nie będą na
pewno mile wspominać Złotego Potoku.
O jeszcze większym pechu może mówić
starszy z braci Bartosz gdyż przez cały
dystans swojego wyścigu juniorów jechał na
drugiej pozycji wraz z aktualnym Mistrzem
Europy na czas Andrzejem Bartkiewiczem
z Nysy, kilka sekund za prowadzącym
Kacprem Szczepaniakiem ze POM Strzelce
Krajeńskie. Gdy wyścig ten był praktycznie
rozstrzygnięty a jedyną niewiadomą było
to, który z pary Bartkiewicz - Rajkowski
zdobędzie srebrny, a który brązowy medal.
Wtedy swoisty dramat przeżył Bartosz, gdy
to na ostatnim okrążeniu niegroźnie upadł
na oblodzonej nawierzchni, uszkadzając
niestety rower (dokończenie na str. 34)
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Telefony alarmowe:

34

999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

(dokończenie ze str. 33)
na tyle, że nie nadawał się do dalszej jazdy.
Dobiegnięcie do boksu, gdzie mógł swój sprzęt
wymienić na inny, kosztowało go utratę blisko
minuty, co w ostateczności spowodowało,
że zajął „dopiero” piąte miejsce. Niedawno
największym rywalem Bartka był..... chory
kręgosłup, z którym walczył przez cały sezon.
Teraz gdy wreszcie udało się uporać z bólem,
a jedyną przeszkodą mieli być rywale, okazało
się że nieszczęścia chodzą parami. Szkoda
bo był on doskonale przygotowany, jak zresztą
cały zespół Limaro Kórnik do tych mistrzostw
i osiągnięcie życiowego wyniku było dosłownie na wyciągnięcie dłoni. Na pocieszenie
pozostaje Bartkowi tytuł drużynowego Mistrza
Polski i nadzieja, że może tą „życiówkę” uda
się osiągnąć w odbywających się w następny
weekend Mistrzostwach Polski LZS, które
będą rewanżem za Złoty Potok. Na szczęście
władze Polskie Związku dostrzegły doskonałą
dyspozycje naszego zawodnika podczas
mistrzostw i Bartek będzie miał przyjemność
reprezentowania naszego kraju podczas Mistrzostw Świata juniorów pod koniec stycznia
we Włoskim Trevizo.
Rajkowski będzie ósmym zawodnikiem w
historii Limaro, który wystartuje w Mistrzostwach
Świata, Brawo!!!

NA ZAKOŃCZENIE
– WYŚCIG ELITY

..... i bardzo dobra postawa zarówno

weterana Tadeusza Korzeniewskiego,
jak i startującego w mistrzostwach kontrolnie Mateusza Taciaka, który w drodze
na zgrupowanie Kadry Olimpijskiej do
Zakopanego postanowił sprawdzić swych
sił z najlepszymi przełajowcami w kraju.
Po bardzo ładnej jeździe nasi zawodnicy
wśród seniorów zajęli kolejno, Korzeniewski
trzecie a Taciak czwarte miejsce. W tym
samym wyścigu startowali również młodzieżowcy (zawodnicy do lat 23), w wśród
nich zawodnik Limaro Piotr Antkowiak, który
linie mety minął na siódmej pozycji. Tak
przygotowany zespół do mistrzostw Polski
może osiągnąć na zakończenie tylko jeden
cel..... zostać drużynowym Mistrzem Polski
w kolarstwie przełajowym na rok 2008 i
takim tytułem mogą się pochwalić dziś
wszyscy zawodnicy UKS Jedynka Limaro
Kórnik (10 zawodników), którzy zdobyli
punkty do tej rywalizacji. A byli to: Bracia
Bartosz i Kacper Rajkowscy, Adam Piasecki, Daniel Adamski, Magdalena Wójkiewicz,
Natalia Piasecka, Paula Dutkiewicz, Piotr
Antkowiak, Tadeusz Korzeniewski i Mateusz Taciak.
Klasyfikacja Drużynowa
Mistrzostw
1. UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 137 pkt
2. POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 105 pkt
3. FLOTA GDYNIA
66 pkt
4. LEGIA WARSZAWA
65 pkt
HS

Następny numer Kórniczanina ukaże się
25-go styczni 2008 r.
Materiały prosimy dostarczać do 18-go stycznia 2008 r.
nr 1/2008

