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Podczas XVI Finału WOŚP
na kórnickim Rynku
okładkę Kórniczanina
wylicytował
Sklep PARYS z Kórnika

Spotkanie w sprawie
Mikroregionu WPN

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

TOFIK

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

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

Do wynajęcia pomieszczenia magazynowe 300 m2
Poszukujemy pracowników

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

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

Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego
(przy cmentarzu)
www.bartocha-kamieniarstwo.pl

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

OBIADY DOMOWE NP:

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

PIZZA PROSTO Z PIECA:
!!! Na Państwa życzenie każdą pizzę specjalnie przygotujemy: !!!
na ostro • na grubym cieście • przykrytą drugim ciastem
• mocno wypieczoną lub bladą • z sosem czosnkowym i /lub keczupem
532/ MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano ......................................................od 8,50 zł
SAŁATKA od 8,50 zł, SPAGETTI od 9,50 zł, LASAGNE od 12,50 zł,
TORTELLINI od 14,00 zł, KEBAB od 9,00 zł

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

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

Członkowie „Porozumienia Gmin dla
Ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego” (Puszczykowo, Luboń, Brodnica,
Stęszew, Komorniki, Dopiewo, Mosina),
Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski, przedstawiciele Wielkopolskiego Parku
Narodowego oraz Nadleśnictwa Babki i
Nadleśnictwa Konstantynowo, projektant
Andrzej Billert, a także pracownicy Zarządu
Dróg Powiatowych w Poznaniu, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Poznaniu i Rejonu Dróg Wojewódzkich w
Kościanie i Nowym Tomyślu spotkali się w
czwartek 10 stycznia w Urzędzie Miejskim w
Mosinie. Tematem dyskusji było utworzenie
Stowarzyszenia Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Organizacja za
cel stawiać ma sobie rozwój turystyki, sportu
i rekreacji, edukację ekologiczną, promocję
Mikroregionu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Rozważano, jaką formą
prawną miałoby przyjąć stowarzyszenie.
Trwają prace nad statutem, a ostateczne
decyzje i uchwały rad dotyczące utworzenia stowarzyszenia mają zapaść do końca
lutego 2008r. Mikroregion Wielkopolskiego
Parku Narodowego to obszar obejmujący
teren gmin: Brodnica, Dopiewo, Kórnik,
Komorniki, Luboń, Mosina, Puszczykowo
i Stęszew - skupionych wokół największej
przyrodniczej atrakcji okolic Poznania –
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Z
uwagi na bogate tradycje ziemiańskie i różnorodność form krajobrazu, wśród których
na szczególną uwagę zasługują zakola i
starorzecza przełomu Warty oraz unikatowa rzeźba polodowcowa, stanowi ważny
obszar turystyczno-rekreacyjny na terenie
województwa wielkopolskiego. Spotkanie
było okazją do wymiany doświadczeń na
temat budowy szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Mikroregionu WPN. (na
podstawie www.mosina.pl)
Kierownik KOK wybrany
Komisja Konkursowa w składzie: Irena
Kaczmarek, Anna Liebert, Jerzy Lechnerowski oraz Bogdan Wesołek, po wielu
dyskusjach dokonała wyboru kierownika
Kórnickiego Ośrodka Kulturalnego. Został
nim pan Sławomir Animucki zamieszkały
w Poznaniu, z którym zostanie podpisana
umowa na czas określony. Na konkurs
wpłynęło 8 ofert, z czego 7 spełniało wymogi formalne. W trakcie postępowania
konkursowego z udziału w konkursie zrezygnowała jedna z kandydatek. Jak czytamy
w uzasadnieniu wyboru: „pan Sławomir
Animucki posiada wykształcenie wyższe
związane z działalnością ośrodka kultury
- ukończył Wydział Filologiczny w zakresie
filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział
sztuki lalkarskiej, reżyserię teatralną w Białymstoku (PWST w Warszawie). Posiada
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także specjalistyczny kurs dla dyrektorów
ośrodków kultury oraz doświadczenie na
takim stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej p. Animucki przedstawił ciekawą
i spójna koncepcję działalności Kórnickiego
Ośrodka Kulturalnego, wykazał się bardzo
dobrą znajomością zagadnień związanych
z działalnością zarówno ośrodków kultury
jak i amatorskiego ruchu artystycznego
oraz doświadczeniem w organizacji imprez
kulturalnych”.
Wodociągi i kanalizacja

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek wraz
z kierownikiem Referatu Inwestycji UM
Kórnik Bronisławem Dominiakiem udał się
10 stycznia do siedziby spółki Aquanet.
Wizyta miała na celu wyjaśnienie kwestii:
dostaw wody dla Robakowa Wsi i Dachowy
oraz części Biernatek i Prusinowa oraz
harmonogramu i zaawansowania działań w
temacie budowy kolektora głównego oraz
sieci osiedlowych kanalizacji w Borówcu
(rejon ul. Poznańskiej i Szkolnej).
Przypomnijmy, że przejęcie obsługi
sieci wodociągowej w wymienionych wyżej
wsiach wynika z rezygnacji dotychczasowych dostawców ze świadczenia usług.
W przypadku Robakowa Wsi oraz Dachowej, gdzie dotychczas dostawcą wody
była spółka Jagrol, gotowy jest audyt techniczny stanu sieci. Dzięki temu wiadomo, ile
kosztować będzie remont i modernizacja.
Przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych gmina przeanalizuje ilość niezbędnych hydrantów, które mają pozostać na
tym terenie i po akceptacji planowanych
nakładów rozpocznie się dostawa wody
przez sp. Aquanet.
Natomiast od 14 stycznia na terenie
Biernatek i Prusinowa toczą się prace nad
audytem technicznym tamtejszej sieci,
której obsługą zajmowała się dotychczas
firma Zys. Niezależnie od tych prac, od dnia
28 stycznia rozpocznie się dostawa wody
przez sp. Aquanet.
W terminie do 31 marca firma Spachowicz ma przedstawić inwestorowi uzgodnioną dokumentację projektową kolektora
i sieci lokalnych kanalizacji w rejonie ulic
Poznańskiej i Szkolnej w Borówcu. Przedstawiciele Aquanetu zadeklarowali, że wystąpią do Funduszu Spójności o fundusze
na budowę głównego kolektora oraz sieci
wewnątrz osiedlowych (te ostatnie w dotychczasowych planach i umowami miała
finansować Gmina Kórnik). Przetarg na
wykonanie zadania przewiduje się przeprowadzić w maju 2008r.
Rozmowy z ENEA
Wiceburmistrz wraz z kierownikiem
Referatu Inwestycji odbyli rozmowy w
poznańskiej siedzibie firmy Enea. Najważniejszym tematem, który poruszono był problem zasilania zaprojektowanego centrum
sportowo-rekreacyjnego. Obiekt tego typu,
zgodnie (dokończenie na str. 4)

Uwaga
Podatnicy

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

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

Przedstawiciele szpitala w Śremie wyrazili gotowość przejęcia zadań ratownictwa
medycznego w części Gminy Kórnik. Kórnicki samorząd po raz kolejny wystąpi do
Wojewody Poznańskiego z wnioskiem o
decyzję umożliwiającą taką zmianę. Miejmy nadzieje, że nowy wojewoda umożliwi
uregulowanie tej ważnej sprawy z korzyścią
dla zdrowia pacjentów.
Przejmą drogę
Na spotkaniu z członkiem zarządu Powiatu Poznańskiego Januszem Napierałą,
które odbyło się 14 stycznia wiceburmistrz
Hieronim Urbanek omówił kwestie prawne
i techniczne przejęcia i modernizacji przez
Gminę Kórnik drogi powiatowej Kamionki,
Szczytniki, Koninko.

dotyczących samorządu terytorialnego (w
tym o projekcie ustawy metropolitalnej).
Przyjęto także harmonogram działań na
rok 2008, w którym znalazły się tematy dotyczące: warsztatów planistycznych, debaty
na temat polityki oświatowej aglomeracji
(sieć szkół i oferta edukacyjna), wspólnej
promocji inwestycji gospodarczych (ewentualne powołanie spółki aglomeracyjnej),
promocji turystyki oraz szans wynikających
z organizacji w Euro 2012. Zaproponowano
powołanie wąskich grup roboczych, które
zajmą się problemami komunikacji zbiorowej oraz związku komunalnego do spraw
gospodarki odpadami.
Dyskutowano także na temat rozszerzenia Aglomeracji Poznańskiej o kolejne
gminy, które zgłosiły chęć przyłączenia się
do wspólnych działań (Śrem i Szamotuły).
O forum gospodarczym

Drogę Kamionki-Szczytniki-Koninko
przejmie Gmina Kórnik

Jak wynika ze wstępnych ustaleń - gmina wystąpi o decyzje lokalizacyjną budowy
drogi, w tym czasie zostanie ogłoszony
przetarg na projekt budowlany. Równolegle Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
dokładniej Wydział Gospodarki Gruntami
ureguluje stan prawny własności gruntów
pod planowaną drogą (ewentualnie wypłaci
odszkodowania), by umożliwić przejęcie
arterii przez Gminę Kórnik
Rada Aglomeracji
Dnia 16 stycznia spotkała się Rada
Aglomeracji Poznańskiej. W obradach wziął
udział burmistrz Jerzy Lechnerowski. Dyskutowano nad potrzebą zmian legislacyjnych

Dzień później w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Poznaniu sekretarz Leszek
Książek wziął udział w spotkaniu, na którym
omawiano ideę „Forum Gospodarczego
Aglomeracji Poznańskiej”, które ma być
przygotowane wraz z Urzędem Miasta
Poznania, Międzynarodowymi Targami
Poznańskimi, Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową. Dyskutowano także na
temat formuły programu Wielkopolskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Invest
in Wielkopolska”.

Ratusz
do remontu
Z inicjatywy przewodniczącej Rady Miejskiej Ireny Kaczmarek i radnego Bogdana
Wesołka odbyło się w siedzibie rady miejskiej spotkanie z wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem, kierownikiem Referatu
Inwestycji UM w Kórniku oraz architektem
Stefanem Wojciechowskim. Tematem spotkania było omówienie zaawansowania prac
projektowych nad restauracją i modernizacją zabytkowego ratusza w Bninie. Projektant wyjaśnił powody opóźnień i omówił stan
obecny prac. Wyznaczono kolejny termin
spotkania z radnymi z okręgu bnińskiego,
którzy wyrazili chęć monitorowania stanu
przygotowań projektowych i uzgodnień.
Niezależnie od prac dokumentacyjnych i
projektowych trwają przygotowania obiektu
do remontu. Pracownicy WODKOMu uprzątają strych budynku.
Jeśli nie zdarzy się nic nieprzewidzianego remont ruszy jeszcze na wiosnę tego
roku. ŁG

Po raz drugi spotkał się w Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007-13. Gremium,
którego członkiem jest burmistrz Jerzy
Lechnerowski dyskutowało 18 stycznia na
temat kryteriów wyboru projektów, które w
ramach WRPO współfinansowane będą ze
środków Unii Europejskiej.
Mając na celu obiektywizację i
usprawnienie procedury zgłoszono
szereg uwag. Ze względu na ich ilość i
wagę ustalono, że do 22 stycznia należy składać je wraz z uzasadnieniem do
UW. Na kolejnym spotkaniu Komitetu
ma dojść do ostatecznego zatwierdzenia
kryteriów. Opr. ŁG
OGŁOSZENIE
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Sprzątanie strychu ratusza

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję XIX Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

Uwagi do kryteriów

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (0 67) 262 35 59

RADA MIEJSKA

Z URZĘDU

(dokończenie ze str. 3)
z wymogami bezpieczeństwa powinien
posiadać dwa niezależne źródła zasilania.
Ustalono, że gmina zleci wykonanie projektu dodatkowego przyłącza w rejonie ul.
Krasickiego. Po wykonaniu projekt zostanie
odsprzedany firmie Enea, która zrealizuje
zadanie jego budowy.
Tematem rozmów była także budowa
głównego punktu zasilania (GPZ) w okolicach Robakowa. Po wielu negocjacjach
udało się nabyć grunt pod tę inwestycję i
ruszyły prace projektowe. Budowa może
ruszyć już w 2008 roku a jej zakończenie
planowane jest na 2009r.
Dwa dni później przedstawiciel Enea
Operator Września dyr. Karol Kucharski gościł w Kórniku. Przedyskutowano problem
kolizji linii oświetleniowej na ul. Szarych
Szeregów. Razem z wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem dokonano wizji lokalnej oświetlenia na ulicach Szerokiej, Armii
Krajowej i Śremskiej, aż do bloków przy
SKR w Bninie. Oceniono stan sieci i przeanalizowano możliwości częściowego lub
całkowitego skablowania tego odcinka.
Ostatnim tematem rozmów była sprawa
oświetlenia na ul Asnyka w Kórniku.
UM Kórnik oczekuje na decyzję lokalizacyjną budowy tej ulicy, która umożliwi
wejście na teren budowy. Zgodnie z
ustaleniami z 2006 roku Enea Września
miała wykonać modernizację oraz budowę
nowego odcinak oświetlenia w tym rejonie.
Ze względu na brak pozwolenia na budowę
inwestycję wykreślono wtedy z planu, jednak w tym roku wpisano ją ponownie.

Urząd Miejski w Kórniku zawiadamia,
że zgodnie z art. 4 a ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z
dnia 21 czerwca 2001 r. / Dz. U. Nr 71
poz. 733 z póżn. zm. / wszyscy zarządcy
nieruchomości lokali nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego
zobowiązani są do przekazywania gminie
danych dotyczących czynszów najmu
lokali mieszkalnych.
Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z pomocy w wyżej wymienionej
sprawie w Urzędzie Miejskim w Kórniku
– pokój 202.
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która odbędzie się 30 stycznia 2008r. o godz. 13oo w sali Domu Strażaka
w Kórniku z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji RM.
4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym oraz przyjęcie
Planu Pracy
Komisji Rewizyjnej na 2008r.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących
sprawach:
a/ aneksu do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia
Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie,
b/ utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny
„Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”,
c/ przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt –
SCHRONISKO”
d/ przekazania zadania Gminie Mosina dotyczącego przewozów pasażerskich na trasie Poznań – Starołęka – Borówiec w roku 2008,
e/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w obrębie Żernik gm.
Kórnik,
f/ sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz
budynkiem gospodarczym w Kórniku,
g/ nadania nazwy ulicy w Żernikach i Koninku,
h/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
usług oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów na dz. nr ewid.
6/12, obręb Żerniki,
i/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Robakowie,
rejon ul. Zbożowej,
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
10. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek
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Niebezpieczne skrzyżowanie Dworcowej z S-11
zastąpi przejazd dla samochodów osobowych
i przejście dla pieszych pod Katowicką

ul

.D
w

or
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ul. Woźniaka

Jak dowiedzieliśmy się bezpośrednio
u źródła, – czyli od wykonawcy: w pierwszym etapie robót zostanie przeprowadzony remont wschodniej jezdni drogi
Poznań-Kórnik (właściwie nitka, którą
jeździmy z Kórnika do Poznania przyp.
Red) oraz rozpocznie
się budowa nowej jezdni obwodnicy miasta
Kórnika (która powstanie od strony Dziećmierowa). Równolegle
ruszą prace związane
z budowaniem dróg
zbiorczych tzw. serwisowych, obsługujących
ruch lokalny.
W ramach projektu
zostaną wybudowane
cztery nowe obiekty
W tym miejscu powstanie wiadukt w Skrzynkach
mostowe.
i przystanki autobusowe
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W tym miejscu powstanie węzeł KÓRNIK 1

Pierwszy powstanie nad drogą gminną
nr 32250114 Dziećmierowo-Skrzynki.
Będzie to wiadukt, pod którym przejdzie
droga wiodąca ze Skrzynek, do Wzgórza
Owocowego w Dziećmierowie. Co istotne,
w tym miejscu planuje się także wybudowanie zatok przy trasie katowickiej i
docelowe przeniesienie tu przystanku
autobusowego (położonego obecnie dalej
w kierunku Poznania, na skraju lasu w
Skrzynkach).
Kolejnym obiektem będzie wiadukt na
nowo budowanym węźle Kórnik 1. Widoczne na mapie rozwiązanie przewiduje
przejście pod wiaduktem łącznika pomiędzy dwoma rondami. Rondo od strony
miasta ma być tak skonstruowane, by
ułatwiać zjazd z „katowickiej” kierowcom
jadącym z Poznania. Powstanie także
łącznik skrzyżowania ul. Woźniaka i nowej
obwodnicy miasta z drogą serwisową z

nr 2/2008

kierunku Skrzynek.
Niewyjaśnione pozostaje, w jakim
zakresie i kiedy ruszą prace nad budową
drogi krajowej S-5. W koncepcji przebiegu
przewidziano połączenie nowego węzła
na autostradzie A-2 z „trasą katowicką”
właśnie na węźle Kórnik 1. Na dzień
dzisiejszy pozostaje to jednak tylko w
fazie koncepcji i od ronda od strony
Dziećmierowa dochodzić będzie tylko
droga serwisowa.
W miejscu obecnego skrzyżowania
S11 z drogą wojewódzką nr 434 (skrzyżowanie ul. Dworcowej z „katowicką”)
powstanie przejście dla pieszych, które
będzie wybudowane pod dwujezdniową
już drogą krajową. W tym miejscu będzie
istniała możliwość przejazdu małych
pojazdów osobowych. Ruch, droga 434
zostanie skierowany „serwisówkami” na
(lub pod) węzeł Kórnik 1.
Kolejny wiadukt powstanie na nowo
budowanym węźle Kórnik 2 (wyjazd w
kierunku na Środę Wlkp.). Tutaj przedłużenie ul. Średzkiej przejdzie wiaduktem
nad drogą S-11. Dodatkowo w ramach

nr 2/2008

er
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W tym miejscu powstanie węzeł KÓRNIK 2

Pi

Sprzyjające warunki atmosferyczne
pozwoliły rozpocząć prace nad kolejnym odcinkiem rozbudowy drogi krajowej S-11. Wycinka drzew, gromadzenie
materiału ziemnego i prace geodezyjne
to przygrywka do głównych prac modernizacyjnych na odcinku Skrzynki
–Kórnik.
Realne plany wykonania tej inwestycji
pojawiły się już w 2004 roku. Wtedy to
prezentowaliśmy pierwsze koncepcje
rozwiązań komunikacyjnych na węzłach
drogowych „Kórnik 1” i „Kórnik2”.
Wielokrotnie podawane terminy rozpoczęcia i zakończenia prac przesuwano ze
względu na problemy z wykupem gruntów,
przedłużające się zmiany planów miejscowych i wlokące się formalności wyboru
wykonawcy.
Ostatecznie Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
jako inwestor przedsięwzięcia zawarła
umowę z wykonawcą, którym po procedurze przetargowej i odwoławczej zostało
konsorcjum firm: Skanska S.A. – lider i
Colas Polska Sp. z o.o. – partner.

WĘZEŁ KÓRNIK 2

ul. Średzka
Śro

da

projektu przeprowadzony zostanie remont
wiaduktu nad torami PKP w Gądkach. Jak
informuje Skanska -węzły Kórnik 1 i Kórnik 2 powstaną do 30 czerwca 2009 roku.
Mniej więcej w tym samym czasie maja
zakończyć się wszystkie prace modernizacyjne na odcinku Kórnik- Poznań.
Opr. ŁG
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NOWY ROZKŁAD JAZDY SKRÓCONEJ LINII NB (501) WCHODZI W ŻYCIE OD 1-GO LUTEGO

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

8
Ze względu na duże zainteresowanie nowym rozkładem jazdy na linii 501 (NB), który drukowaliśmy dwa tygodnie temu i informacje, że nakład z tym rozkładem bardzo szybko zniknął z kiosków nietrafiając w ręce
wielu stałych czytelników ponawiamy druk tego rozkładu. W między czasie KOMBUS dodał do niego po jednym kursie w każdym z kierunków. Za ewentualne zmiany w rozkładzie odpowiada przewoźnik, od którego
otrzymaliśmy powyższe dane. Redakcja

nr 2/2008

Zniszczono
100 drzew!

Do aktu wandalizmu na niespotykaną
skalę doszło kilka dni przed wydaniem tego
numeru w okolicach dworca PKP Kórnik.
Wzdłuż alei prowadzącej z Dziećmierowa
do stacji nieznany (jak dotychczas) spraw-

Znowu
powódź

Niestety i w tym roku cieki wodne,
płynące na terenie naszej gminy dały o
sobie znać wylewając i podtapiając wiele

nr 2/2008

ca (a może sprawcy?) połamał ponad sto
młodych lip zasadzonych tam kilkanaście
miesięcy temu.
O zdarzeniu poinformowali nas pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Kórnik, którzy jednocześnie złożyli
w tej sprawie zawiadomienie w Komendzie
Policji w Kórniku.
Miejmy nadzieje, że odpowiedzialnych
za ten straszny czyn uda się zidentyfikować
i ukarać. ŁG

Połamane lipy

pól. Niekontrolowane potoki przelewały
się przez drogi. Niestety woda z obfitych
opadów i roztopów nie oszczędziła także
niektórych zabudowań. Sytuacja powtarza
się niestety co roku. Czy nie warto pomyśleć o wydaniu większej sumy pieniędzy
na udrożnienie i utrzymanie sieci melioracyjnych i koryt rzek?
ŁG

Zalane gospodarstwo - Robakowo Wieś

* bilet normalny - 11 zł

* bilet ulgowy - 6 zł

AKTUALNOŚCI

Biblioteka Kórnicka PAN informuje,
iż od 1 lutego 2008 r. w Muzeum w
Zamku Kórnickim obowiązują nowe
ceny za bilet wstępu oraz za wynajęcie
przewodnika:

* bilet rodzinny 20 zł

* oprowadzanie w języku polskim - 35 zł

* oprowadzanie w języku angielskim
lub niemieckim - 60 zł
Godziny otwarcia Muzeum:

wtorek - niedziela - od 10.00 do 16.00
(kasa czynna do 15.30),

w poniedziałki Muzeum nieczynne.

VI GMINNY
KONKURS
PIOSENKI
DZIECIĘCEJ

Zapraszamy dzieci i młodzież z
gminy Kórnik,
w wieku od 7 do 19 lat,
do wzięcia udziału w konkursie
piosenki dziecięcej.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego,
w terminie do 18 lutego br.
(karty dostępne są w Internecie
www.kornik.pl lub w UM Kórnik)
Uczestników konkursu zgłaszać
mogą szkoły, rodzice, opiekunowie; gimnazjaliści i licealiści mogą
zgłaszać się sami.

Laureaci będą mieli możliwość
doskonalenia swoich umiejętności
pod okiem instruktora, a spośród
nich zostanie wyłoniona grupa,
która prezentować będzie gminę
Kórnik na przeglądach, festiwalach
i konkursach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Organizatorem konkursu jest
Urząd Miejski w Kórniku.
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Jechał z nadmierną prędkością
7 stycznia w miejscowości Kórnik, kierujący
oplem nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze i zderzył się z
volkswagenem.
Zderzył się z scanią
8 stycznia w miejscowości Gądki, kierowca
fiata w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru wyprzedzania doprowadził do
zderzenia z scanią.

Ideal

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

Miejsce na Twoją reklamę

PŁYTKI CERAMICZNE

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

TYNKI

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8
CZYNNE:

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

MASZYNOWE

tel. (61) 8171 127

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

a

603 613 479

ZATRUDNI
POMOC KUCHENNĄ

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

Tel.

tel. (61) 819-01-46

Tel. 061 8170 216

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

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35
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Potrącił dwóch rowerzystów
9 stycznia, około godz. 14.00 doszło do
wypadku na obwodnicy Kórnika. Dwóch
rowerzystów potrącił dostawczy mercedes,
który jechał w tym samym kierunku. Jeden
z rowerzystów, 35-letni mężczyzna zginął na
miejscu. Drugiego w bardzo ciężkim stanie
przewieziono śmigłowcem do szpitala. Mimo
starań lekarzy także zmarł. Dwudziestokilkuletni kierowca dostawczego samochodu
był trzeźwy. Najprawdopodobniej przyczyną
tragicznego wypadku stała się brawura i
nadmierna prędkość. Dochodzenie prowadzi
poznańska drogówka.
Uderzył w zwierzynę leśną
9 stycznia w Kórniku, kierowca nissana uderzył
w przebiegającą przez drogę zwierzynę leśną
i uszkodził w ten sposób swój pojazd.
Uciekł z miejsca zdarzenia
10 stycznia w miejscowości Błażejewko, nieznany kierowca nieustalonego pojazdu zjechał
na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z fiatem,
po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.
Nietrzeźwy rowerzysta
15 stycznia funkcjonariusze Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
dokonali zatrzymania w miejscowości Kórnik
kierującego rowerem, który znajdował się w
stanie po spożyciu alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 0,21 mg/dm3 alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Uderzył w ogrodzenie i uciekł
15 stycznia w Robakowie, nieznany kierowca
nieustalonego pojazdu z nieznanych przyczyn
uderzył pojazdem w siatkę ogrodzeniową firmy
„Brochem Metal” powodując jej uszkodzenie,
po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.
Cofał i zderzył się z fordem
17 stycznia w Kórniku, kierujący samochodem marki lublin, w wyniku nieprawidłowo
wykonywanego manewru cofania, zderzył
się z fordem.
Kradzieże
• 8 stycznia zgłoszono włamanie do pomieszczenia na terenie Bnina i kradzieży z niego
sprzętu,
• 9 stycznia mieszkanka Kórnika powiadomiła
o włamaniu do pomieszczenia garażowego w
Kórniku i kradzieży z niego roweru górskiego
o wartości 700 zł. W tym samym dniu mieszkanka Borku Wlkp. zgłosiła przywłaszczenie
dwóch telefonów komórkowych na terenie
firmy „Raben” w Gądkach,
• 15 stycznia powiadomiono o kradzieży samochodu renault master w miejscowości Dworzyska. Straty oszacowano na 40 000 zł.
Opr. BM
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TRZY PYTANIA DO …
ASP. EUGENIUSZA SIERAŃSKIEGO,
KOMENDANTA KOMISARIATU
POLICJI W KÓRNIKU
- Minął rok od momentu przejęcia przez
Pana stanowiska komendanta kórnickiego
komisariatu. Jakie zmiany we funkcjonowaniu
tej jednostki udało się
Panu wprowadzić przez
ten czas ?
Zmiany rozpocząłem od uregulowania
spraw kadrowych. Na początek udało się po
wielu trudnościach uzyskać dodatkowe etaty
dla komisariatu. Od momentu objęcia przeze
mnie stanowiska do chwili obecnej udało się
pozyskać 7 dodatkowych etatów. Jest to duża
ilość, gdyż od powstania Komendy Miejskiej
Policji w Poznaniu, pod którą podlega tutejsza
jednostka, czyli od 1.01.1999 roku do czasu
objęcia przez moją osobę stanowiska komendanta, jednostka otrzymała dodatkowo tylko
2 etaty i liczyła 21 funkcjonariuszy. Od dnia 1
stycznia 2008 roku Komisariat Policji w Kórniku
liczy 28 etatów.
Następne zadanie to zapełnienie otrzymanych etatów. Na dzień dzisiejszy jednostka
posiada jeden wakat, a 2 etaty otrzymano na
początku 2008 roku.
Kolejnym bardzo ważnym zadaniem stało
się doposażenie jednostki w radiowóz. Tabor
w komisariacie był w bardzo złym stanie.
Istniało realne zagrożenie, że funkcjonariusze
nie będą mieli czym poruszać się, ze względu
na przedłużające się przetargi centralne na zakup nowych radiowozów. Dzięki ogromnemu
zrozumieniu i pomocy władz samorządowych,
ze środków gminy zakupiony został nowy
radiowóz marki opel astra, którym poruszają
się służby patrolowe. W tym miejscu jeszcze
raz chciałbym podziękować w imieniu swoim
oraz całej załogi komisariatu burmistrzowi
Jerzemu Lechnerowskiemu, wiceburmistrzowi
Hieronimowi Urbankowi, Irenie Kaczmarek,
przewodniczącej Rady Miejskiej oraz całej
Radzie Miejskiej za zrozumienie i pomoc przy
zakupie nowego radiowozu.
- Obecnie kórnicki komisariat pracuje
w godzinach 7.00-15.00. W przypadku zdarzenia, które ma miejsce w godzinach wieczornych lub w weekendy koniecznością
staje się powiadomienie innej jednostki.
Czy istnieje realna szansa na to, że jeszcze
w tym roku miejscowy komisariat dostępny
będzie dla mieszkańców przez 24 godziny
na dobę oraz w weekendy?
W Komisariacie Policji w Kórniku od stycznia 2007 roku służba na terenie działania jednostki pełniona jest w systemie 24-godzinnym,
7 dni w tygodniu. Godziny urzędowania
jednostki (obecność w komisariacie) od poniedziałku do piątku to godz. 7.00-15.00.
Po napłynięciu szeregu uwag, przeprowadzeniu rozmów z mieszkańcami, władzami
samorządowymi, analizie sytuacji i po uzyskaniu dodatkowych etatów stwierdziłem, że
zaistniała konieczność przeorganizowania

służby, tak aby na zasadzie dyżuru funkcjonariusz przebywał w komisariacie dłużej niż w
godzinach urzędowania. Dlatego od 1 stycznia
2008 roku pilotażowo wprowadzono taki dyżur. Komisariat jest czynny od godz. 6.00 do
22.00, od poniedziałku do piątku. Wzmocniono
także służbę w soboty oraz niedziele w tych
godzinach. W przypadku sprawdzenia się
rozwiązania i pełnej obsady jednostki, możliwe
będzie również wprowadzenie dyżuru w soboty
i niedziele w godz. 6.00-22.00. W przypadku nie
zastania funkcjonariusza w jednostce lub braku
połączenia telefonicznego po godz. 22.00 oraz
w soboty, niedziele i święta należy wszelkie
interwencje zgłaszać pod numery alarmowe
policji 997 lub 112, które odbierze dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i przekaże
informację o interwencji patrolowi pełniącemu
służbę na terenie działania Komisariatu.

INFORMACJE

REKLAMY

Kronika
kryminalna

- Co jeszcze należałoby zmienić lub
poprawić, aby Komisariat Policji w Kórniku
funkcjonował sprawniej?
Głównym celem i zadaniem na 2008 rok,
jaki postawiła sobie załoga to pełnienie służby
patrolowej w miejscach i w czasie, w których
oczekuje tego społeczeństwo.
Stale napływają do mnie sygnały od mieszkańców, którzy uważają, że nie jesteśmy w
tych miejscach, gdzie oni by tego chcieli. W
tym miejscu muszę przytoczyć kilka faktów.
Teren działania Komisariatu Policji w Kórniku
obejmuje dwie gminy: Kórnik i Kleszczewo.
Jest to obszar o powierzchni 260 kilometrów
kwadratowych, zamieszkały przez 23 tysiące
ludzi. Ogromny katalog zadań jakie stawiają
przed policją różne instytucje m.in. konwoje
zlecane przez sądy (niejednokrotnie dowozimy zatrzymanych do Leszna, Gniezna),
niezliczone przez wymiar sprawiedliwości
polecenia doręczeń pism, wezwań dla świadków i oskarżonych, obsługa zatrzymanych
w ramach sądów 24- godzinnych (średnio
zaangażowany dwuosobowy patrol przez
okres 12 godzin), obsługa zdarzeń w ruchu
drogowym, spowodowana zbyt małą ilością
funkcjonariuszy Sekcji Ruchu Drogowego
KMP w Poznaniu (w 2007 roku funkcjonariusze KP Kórnik obsłużyli 360 kolizji drogowych) powoduje, że patrol nie zawsze jest w
tym miejscu, gdzie oczekiwaliby tego ludzie.
Dlatego zwróciłem się do Burmistrza oraz
Rady Miejskiej w Kórniku o dodatkowe środki
na patrole płatne. Na sesji budżetowej Rada
podjęła uchwałę o przyznaniu środków na 90
dodatkowych dwuosobowych patroli, czyli
policjanta wspólnie ze strażnikiem miejskim.
O miejscu, czasie i sposobie pełnienia służby
( tj. w jakim dniu, w jakich godzinach, w których miejscowościach, czy to ma być patrol
pieszy, zmotoryzowany, z użyciem radaru
itp.) przez patrole, chcemy, aby decydowali
przedstawiciele RM oraz sołtysi, po zasięgnięciu opinii mieszkańców. W chwili obecnej trwa
przygotowywanie stosownych porozumień i
przekazywanie środków. Wszystko wskazuje
na to, że dodatkowe patrole ruszą z dniem 1
marca 2008 roku. Pragnę dodać, że patrole
będą działać tylko na terenie gminy Kórnik i
będą w nich brali udział tylko funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Kórniku oraz kórnickiej
Straży Miejskiej.
Rozmawiała: Barbara Morasz
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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

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

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

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 2/2008

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. W tym
numerze publikujemy kolejne informacje
związane z tym zagadnieniem.
OBOWIĄZEK SZKOLNY
Obowiązek szkolny rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego, w tym
roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia
gimnazjum.
Rozpoczęcie spełniania obowiązku
szkolnego przez dzieci niepełnosprawne
może zostać odroczone do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek
szkolny dla dziecka jest odraczany na
wniosek i za zgodą rodziców przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
Dla uczniów niepełnosprawnych
stworzona jest możliwość wydłużenia
obowiązku szkolnego, przynajmniej o
jeden rok na każdym etapie edukacyjnym,
z przyjęciem górnej granicy wieku dla
danego etapu edukacyjnego, tj:
• szkoły podstawowej maksymalnie do
ukończenia 18 roku życia;
• gimnazjum, nie dłużej niż do 21 roku
życia;
• szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej
niż do 24 roku życia.
Za spełnianie obowiązku szkolnego
uznaje się również udział dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w
stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, do ukończenia
25 roku życia.
Gmina jest zobowiązana do:
1) zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i
opieki w czasie przewozu do najbliższej
szkoły podstawowej i gimnazjum, a
uczniom z niepełnosprawnością ruchową,
upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, także do
najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 21.
roku życia;
2) zapewnienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie w
stopniu głębokim, a także dzieciom i
młodzieży z upośledzeniem umysłowym
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu do ośrodka umożliwiającego
tym dzieciom i młodzieży realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
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nie dłużej jednak niż do ukończenia 25.
roku życia;
3) zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o
którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych
w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w
umowie zawartej między wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta i rodzicami,
opiekunami lub opiekunami prawnymi
ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
Obowiązek szkolny osoby niepełnosprawne mogą spełniać w zależności od
orzeczenia z poradni psychologicznopedagogicznej w:
• klasie ogólnodostępnej - dziecko
niepełnosprawne znajduje się w klasie
23-28-osobowej pod opieką jednego nauczyciela. Czas poświęcony dziecku jest
więc ograniczony. Często zatem dzieci z
różnymi niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, wymagające większego wsparcia i
pomocy, nie radzą sobie w takich klasach.
Rodzice powinni systematycznie współpracować z nauczycielami, pedagogiem
i psychologiem szkolnym, by ich dziecko
odnosiło sukcesy i chętnie chodziło do
szkoły. To oni powinni dostarczać szkole
informacji o samopoczuciu i postępach
dziecka oraz domagać się warunków,
form i metod nauki dostosowanych do
jego indywidualnych potrzeb,
• klasie integracyjnej – taka klasa liczy
około 15-20 uczniów; liczba ta obejmuje 3
do 5 dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Praca w klasie integracyjnej
wymaga ścisłej współpracy pedagoga z
nauczycielem (zazwyczaj w danej klasie
pracuje równolegle dwóch nauczycieli:
jeden z wykształceniem ogólnym, drugi
ze specjalnym, którego zadanie polega
na pomocy w nauce dzieciom niepełnosprawnym). Zwykle razem układają
program wychowawczy lub kulturalny
dla swoich uczniów, wystawiają oceny,
uczestniczą w zebraniach z rodzicami.
Obaj nauczyciele czuwają, aby klasa
stawała się zintegrowanym zespołem

oraz aby każde dziecko czuło się w niej
dobrze i robiło postępy na miarę swoich
możliwości. Dodatkowo proces kształcenia wspomagają inni specjaliści: logopeda, psycholog, rehabilitant. Dzięki takim
klasom dzieci niepełnosprawne mogą
uczyć się w typowej grupie rówieśniczej
i nie są izolowane (w takich typowych
warunkach przygotowuje się je do życia w społeczeństwie), poza tym dzieci
sprawne mają możliwość nauczenia się
okazywania umiejętnej pomocy. Pomocy,
tolerancji, a nie współczucia w stosunku
do kolegów.
• oddziale specjalnym - najczęściej
uczą się w nich dzieci z jednym typem
niepełnosprawności np. z dysfunkcją
narządu słuchu, wzroku czy też z niepełnosprawnością intelektualną. Klasa
specjalna liczy 5 do 12 dzieci (w zależności od rodzaju niepełnosprawności),
które znajdują się pod opieką pedagoga
specjalnego. Jeśli są to klasy utworzone
w szkołach ogólnodostępnych, w zależności od szkoły dzieci niepełnosprawne
mają możliwość kontaktu ze zdrowymi
dziećmi nie tylko na przerwach, ale także
w różnych sferach działalności szkoły:
podczas wspólnych uroczystości okolicznościowych, spotkań integracyjnych,
turystyki, zajęć artystycznych itp.

INFORMACJE
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50

%

INFORMATOR DLA OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

• nauczaniu indywidualnym - jest
przyznawane dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia
uczęszczanie do szkoły. Dziecko może
mieć przyznane od 4 do 16 godzin lekcyjnych tygodniowo (w zależności od typu
szkoły, etapu edukacji). Rodzic powinien
uczestniczyć w procesie kształcenia
dziecka, śledzić jego postępy i uzupełniać
pracę pedagoga. Przy indywidualnym
nauczaniu istnieje możliwość udziału
dziecka w życiu szkoły. Indywidualne
nauczanie jest realizowane w oparciu o
orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
W następnym numerze opublikujemy
również zagadnienia związane z edukacją
osób niepełnosprawnych
Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób
Niepełnosprawnych
(tel. 61 8 190 219, tel. kom. 515 229
671; e-mail: rzecznik.on@kornik.pl)

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

Miejsce na Twoją reklamę

MEGALUX

Profesjonalne sprzątanie obiektów

ZATRUDNIĘ

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

TEL. 061 876 83 38 lub 516 325 888

Oddam w najem
lokal pow. 35m2
na drobną działalność gospodarczą
w Kórniku
przy ul. Staszica
tel. 061 8980 185
061 8170 105

ZEGARY

Profesjonalna naprawa
i renowacja zegarów.
Możliwy dojazd
do klienta

tel. 602 651 635

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

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

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

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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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 tym wydaniu „Kórniczanina” publikujemy drugą część podsumowania
ubiegłego roku. Tym razem prezentujemy wydarzenia, które miały miejsce od
lipca do grudnia 2007. Wybór tematów
jest oczywiście subiektywny i powstał na
podstawie selekcji informacji zamieszczanych w naszym dwutygodniku.
LIPIEC
• Na początku lipca uroczyście otwarto
rondo w Robakowie na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Szkolnej. Inwestycja finansowana
z funduszy publiczno-prywatnych kosztowała
1,4 miliona złotych.
• Uruchomiono strzeżone kąpielisko na
kórnickich Błoniach. We wszystkie dni tygodnia do końca sierpnia w godzinach 10.0018.00 nad bezpieczeństwem kąpiących się
czuwał ratownik.
• Rozpoczął się III Letni Festiwal „Muzyka
z Kórnika”. Dla melomanów przygotowano
8 koncertów, które przyciągnęły ogromną
rzeszę mieszkańców i turystów.
• W połowie lipca Sanepid wykrył w
wodzie pobranej z wodociągu w Kamionkach bakterie z grupy coli i paciorkowców.
Mieszkańcy kilku miejscowości przez 3 dni
nie mogli korzystać z bieżącej wody bez jej
wcześniejszego przegotowania.
• Zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Spółki SATER Kórnik, w związku
z podjętą przez radnych uchwałą o wyrażeniu
zgody na rozwiązanie spółki. Większościowy
udziałowiec – spółka AMEST odrzuciła wniosek gminy o rozwiązanie spółki i podtrzymała
stanowisko dotyczące rekultywacji wysypiska
odpadami komunalnymi.
SIERPIEŃ
• Od sierpnia rozpoczął swoją działalność
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych.
Anita Wachowiak, która objęła to stanowisko
przyjmuje zainteresowanych w budynku kórnickiej przychodni.
• W okresie wakacyjnym rozpoczęto prace
nad „Strategią Miasta i Gminy Kórnik na lata
2008-2020”, która będzie zawierać raport o
stanie gminy i zaktualizowaną listę projektów
inwestycyjnych i społecznych.
• Od połowy sierpnia KOMBUS uruchomił
weekendową nocną linię autobusową na
trasie Kórnik-Poznań. Przedsiębiorstwo wzbogaciło się również o 5 kolejnych autobusów
(używane mercedesy, wyprodukowane w
latach 1993-1997).
• Zmarł Edmund Melosik, jeden z twórców
naszego pisma, pierwszy redaktor naczelny
„Kórniczanina”.
• Na kórnickich Błoniach odbył się kolejny
„Rok w Rock”. Publiczność wysłuchała koncertu w wykonaniu zespołów bluesowych
i rockowych. Gwiazdą wieczoru był zespół
„Nocna Zmiana Bluesa”.
• Tradycyjne Dożynki Gminne miały miejsce tym razem w Kamionkach. Obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu „Poligrodzianie”,
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dzielenie się chlebem, „Zagroda Kórnicka”, w
której poszczególne wsie prezentowały swoje
osiągnięcia i płody rolne czy Turniej Wsi – tak
wyglądało ubiegłoroczne święto rolników.
WRZESIEŃ
• Siostry Miłosierdzia ze zgromadzenia
św. Wincentego a’Paulo obchodziły 150-lecie
istnienia Domu Sióstr w Kórniku.
• Podczas inauguracji roku szkolnego
2007/2008 Szkoła Podstawowa im. Jana
Wójkiewicza w Radzewie została wyróżniona
Krzyżem Kombatanckim Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych z szarfą.
• Oficjalnie otwarto obwodnicę miasta Kórnik. Prawie siedmiokilometrowy odcinek obwodnicy budowano przez ponad rok, a inwestycja
kosztowała 23 miliony złotych. Dzięki niej w
ogromnym stopniu udało się wyprowadzić ruch
tranzytowy z miasta, a wybudowany w ramach
inwestycji przepust między Jeziorem Kórnickim
a Skrzyneckim Dużym pozwolił na swobodny
przepływ z jednego jeziora na drugie.
• W oparciu o ceremoniał wojskowy poświęcono i wręczono sztandary Stowarzyszeniu
Byłych Żołnierzy i Sympatyków 31 Kórnickiego
Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej i
Stowarzyszeniu Kawaleryjskiemu im. 7 Pułku
Strzelców Konnych Wielkopolskich.
• Przedwojenne chevrolety, BMW, daimlery, ale także syrenki i trabanty były prawdziwą
atrakcją XXXIV Poznańskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, dla którego Kórnik stał się bazą i miejscem startu.
• Kilkudziesięciu mieszkańców Borówca,
Kamionek, Daszewic protestowało przed
bnińskim ratuszem przeciwko działaniom PSE
na terenie gminy Kórnik.
• Zakończono budowę sieci wodociągowej
od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do
wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny, Radzewo w
gminie Kórnik.
PAŹDZIERNIK
• Na łamach naszego dwutygodnika
publikujemy pierwszy odcinek z cyklu artykułów zatytułowanych „Informator dla osoby
niepełnosprawnej” opracowywany przez Anitę
Wachowiak, Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych.
• 40 gości z Brazylii, zaproszonych przez
Stowarzyszenie Sołtysów uczestniczyło w
biesiadzie zorganizowanej w Czmońcu przez
kórnickie Koło tego stowarzyszenia.
• Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i
Ruchową „Klaudynka” obchodziło jubileusz
5-lecia istnienia. Uroczystości rocznicowe,
na które przybyło wielu gości odbyły się w

kórnickiej strażnicy.
• W połowie października zainstalowano
monitoring w Kórniku. Trzy kamery zamontowano na budynku liceum, UM i przy skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z Staszica. Inwestycja
pochłonęła 75 tysięcy złotych.
• W Szkole Podstawowej w Radzewie
otwarto 5-godzinny oddział przedszkolny, do
którego uczęszcza 24 przedszkolaków w wieku 3-5 lat i nową bibliotekę na poddaszu, która
pomieści 3 tysiące egzemplarzy książek.
• Kórnicki chór dziecięcy „Tutti Santi” zajął
pierwsze miejsce w VI Przeglądzie Piosenki
Chrześcijańskiej „Carmen Deo” w Śmiglu.
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Rok 2007
w pigułce

LISTOPAD
• Władze gminy Kórnik i Zaniemyśl dokonały otwarcia drogi Bożydar - Biernatki.
Ponad 700-metrowy odcinek drogi powstał
na podbudowie z gruzobetonu. Inwestycja
kosztowała 158 tysięcy złotych.
• Do użytku oddano drugi wyremontowany
blok komunalny w Dziećmierowie. W bloku,
składającym się z parteru, piętra i poddasza
powstało w sumie 12 mieszkań o metrażu
od 30 do ponad 70 metrów. Inwestycja kosztowała ponad 1 milion złotych. Zakończono
również remont pomieszczeń po restauracji
i filii przedszkola na Prowencie. Odnowiony
lokal służyć będzie działalności kulturalnej.
• Ukończono budowę progu piętrzącego
wodę między Jeziorem Skrzyneckim Dużym
a Małym. Próg ten stanowi uzupełnienie
techniczne wybudowanego przepustu pod
obwodnicą Kórnika pomiędzy Jeziorem Kórnickim a Skrzyneckim Dużym.
• Już po raz szesnasty recytatorzy rywalizowali w Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku
i kórnicki Urząd Miejski. Laureaci zaprezentowali się na uroczystym koncercie w Zamku.
GRUDZIEŃ
• W połowie grudnia, w wyniku konkursu
nowym prezesem Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOMBUS” została
Beata Urbaniak.
• Piotr Florek, wojewoda wielkopolski
zmienił rozporządzenie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla
lotniska wojskowego w Krzesinach. Do tego
obszaru należy również gmina Kórnik. Strefa
ta została powiększona, ale nie wszystkie
tereny, które znajdowały się w poprzedniej
wersji strefy znalazły się i w nowej np. miasto
Kórnik.
• Tuż przed końcem roku radni przyjęli budżet na 2008 rok. Na inwestycje przeznaczono wręcz rekordową sumę ponad 20 milionów
złotych. Opr. Barbara Morasz
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Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

W niedzielę 13.01.08 z Remizy Strażackiej w Kamionkach rozbrzmiewały kolędy
i dźwięki afrykańskich bębnów.
Koncert składał się z dwóch części.
Podczas pierwszej części odbył się koncert kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży
z Kamionek i okolicy. Niektóre z nich przy
przy akompaniamencie bębniarzy.
W drugiej części publiczność wysłuchała utworów w wykonaniu bębniarzy.
Kompozycje pochodziły z Senegalu, południowej części Sahary oraz Kuby. Utwory
te zaprezentowali uczestnicy kursu nauki
gry na bębnach.
Koncert ten zgromadził tłumy mieszkańców Kamionek i okolic. Korzystając z okazji
wolontariusze zbierali również pieniążki
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. RPG

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

Szopka
Dominikańska
w Kamionkach

Zapraszamy też na fitness!

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

W piątkowy wieczór (11.01.08 ) w Remizie Strażackiej w Kamionkach mogliśmy
obejrzeć spektakl pt.: Szopka Dominikańska. Jacek Kowalski ( autor tekstu) wraz z
Teatrzykiem Towarzyskim i przy akompaniamencie zespołu Monogramista uraczył
bardzo licznie zgromadzoną publiczność
pełnym humorem spektaklem. Młodzi aktorzy z pełnym zaangażowaniem i pasją
zaprezentowali publiczności biblijną opowieść z elementami polskiej rzeczywistości
społecznej i politycznej. Po przedstawieniu
gromkie brawa nie ustawały długo. RPG

Pierwsza gwiazdka
w Borówcu
W chłody i mroźny grudniowy dzień w
sercach Seniorów z Borówca i okolic zagościła radość. Tego dnia, jak to czynią od kilku
już lat, spotkali się na uroczystej wieczerzy
wigilijnej. Towarzyszyli im zaprzyjaźnieni ułani
ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im.7
Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich z
rotmistrzem Włodzimierzem Rocławskim i
sołtysem wsi Chlebowo.
W uroczystości uczestniczyli księża z
Borówca i Robakowa: Grzegorz Gałkowski i
Eugeniusz Leosz.
Władze gminy reprezentowali: burmistrz
Kórnika Jerzy Lechnerowski, radna Małgorzata Walkowiak, kierowniczka OPS Bożena
Kiełtyka. Obecny był też sołtys Borówca
Maciej Słowiński.
Do nastroju zbliżających się świąt nawiązał ksiądz Grzegorz w kilku serdecznych
słowach skierowanych do uczestników wigilii.
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62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3
tel. dom. (061) 2857953, lub (061) 8170356,
tel. kom. 0605781862

Dostępny i łatwy

KREDYT!!!

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

TEL. KOM. 608 48 50 65

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

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

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

P.H.U. MOTOOIL

®

Firma „Sznura”
zatrudni:
Odczytany przez niego fragment Ewangelii
uzmysłowił wszystkim, w jakim celu zebrali
się przy wspólnym stole.
Gdy przebrzmiały słowa kolędy „Wśród
nocnej ciszy” wszyscy ze wszystkimi podzielili
się opłatkiem życząc sobie przede wszystkim
zdrowia, ale też drobnych radości i zadowo-

lenia z życia. Burmistrz przekazał podobne
życzenia od Samorządu Kórnika.
Panie z koła SENIOR juz od rana krzątające się w kuchni, przygotowywały praw-

dziwą ucztę, a zaprzyjaźnieni ułani zadbali
o odświętny i uroczysty nastrój. Przepiękne
dekoracje ozdobiły okna i stoły oraz środek
sali.
Na choince wśród tradycyjnych błyskotek,
zawisły misternie wydziergane przez panią
Krysię z Robakowa, płatki śniegu. Ta sama
pani wykonała też maleńkie ozdobniki leżące
obok każdego nakrycia.
Uczestnicy uroczystości delektowali się
potrawami, jakie spożywa się na wigilijny
wieczór w Wielkopolsce i domowym ciastem
upieczonym przez panie.
Przy dźwiękach muzyki i wspólnie śpiewanych kolędach czas mijał bardzo szybko.
Popis swoich zdolności wokalnych dali też
kawalerzyści śpiewając mniej znane piosenki
żołnierskie. Jedna z pań zaśpiewała specjalnie napisaną pastorałkę, którą ułani dziękowali za gościnne przyjęcie w Borówcu.
Rotmistrz Rocławski, świetny śpiewak
i gawędziarz rozbawił wszystkich opowieściami nie tylko o koniach.
Za rok spotkamy się znowu. B.F.
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- kobiety na stanowiska:

pracownik produkcji
- mężczyzn na stanowiska:

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

Info: 609 48-63-25
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GMINNA SPÓŁDZIELNIA
„SCH” KÓRNIK UL. ŚREDZKA 17
Autoryziwany sprzedawca
kompanii węglowej oferuje:

•węgiel kostka•
•węgiel orzech•miał•
•NAWOZY ROLNICZE•
•PASZE I KONCENTRATY•
Od dnia 1.02.2008 r.
magazyn czynny od godz. 700-1700
w soboty od 800-1400
ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!

tel. 061 8170-299 w. 21

REKLAMY

KULTURA

Koncert kolęd
i Bębniarzy
w Kamionkach

REKLAMY

REKLAMY

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

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)

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

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
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Od 2008 roku uległy zmianie zasady
przekazywania jednego procenta naszych podatków na rzecz organizacji
pożytku publicznego. Teraz będzie to
znacznie łatwiejsze.
Podstawowym celem wprowadzonych
zmian ma być uproszczenie mechanizmu
przekazywania 1% przez podatnikówdarczyńców. Ułatwienie to ma polegać na
tym, że to urząd skarbowy, a nie podatnik,
jak do tej pory będzie dokonywać wpłaty
na rachunek bankowy organizacji pożytku
publicznego.
Zmiana ta oczywiście nie oznacza, że
darczyńcy zostali pozbawieni prawa do
swobodnego przekazywania określonych
sum pieniędzy na rzecz stowarzyszeń, fundacji, towarzystw. Nadal podatnik decyduje
o tym czy chce wspomóc cele statutowe
organizacji pożytku publicznego, której
organizacji oraz jaką kwotą. Wprowadzone
ułatwienie dotyczy jedynie mechanizmu
przekazywania 1%.
Obecnie podatnik, który chce podzielić
się 1% swojego podatku z organizacją
pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a
jedynie w składanym przez siebie zeznaniu
podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT37, PIT-38) podać wysokość zdeklarowanej
wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty
odpowiadającej 1% podatku należnego

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

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

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

AUTO-MERC
WypoŻyczalnia samochodów
osobowych i dostawczych
tel./fax (061) 898 03
kom. 660-762-870
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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 2/2008

oraz dane, które umożliwią zidentyfikowanie danej organizacji, czyli jej nazwę
i numer wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego. Podatnik może wybrać tylko
jedną organizację.
Powyższą zmianę zasad przekazywania
1% na konto organizacji pożytku publicznego odzwierciedla konstrukcja zeznań
podatkowych za 2007 rok. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym
może również podać dodatkowe informacje,
które w jego ocenie mogą mieć wpływ na
dystrybucję środków gromadzonych przez
organizację np. na konkretny cel. Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w
rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające
kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1%
podatku należnego odpowiednio w:
• poz.135 – PIT-28,
• poz. 311 – PIT-36,
• poz. 107 – PIT-36L,
• poz. 123 – PIT-37,
• poz. 59 – PIT-38.
Te informacje będą przesłane wskazanej organizacji przez organ podatkowy jako
uszczegółowienie przekazanych kwot.
Na terenie gminy Kórnik działa obecnie
5 organizacji pożytku publicznego. Wykaz
podajemy poniżej. Oczywiście można przekazać pieniądze na dowolną organizację

działającą na terenie kraju, a ich wyszukiwanie ułatwi adres internetowy: http://opp.
ms.gov.pl/. Barbara Morasz
WYKAZ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
DZIAŁAJĄCYCH
NA TERENIE GMINY KÓRNIK
1. Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”
ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik
NR KRS: 0000131398

INFORMACJE / KULTURA

REKLAMY

Łatwiej
przekażesz jeden procent

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

2. Kórnickie Towarzystwo Pomocy
Społecznej
ul. Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
NR KRS: 0000042256
3. Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”
ul. Szkolna 2, Borówiec, 62-035 Kórnik
NR KRS: 0000245354
4. Stowarzyszenie Przyjaciół
Domu Dziecka w Bninie
ul. Błażejewska 63, 62-035 Kórnik
NR KRS: 0000139426
5. Fundacja „Zakłady Kórnickie”
ul. Plac Niepodległości 49, 62-035
Kórnik
NR KRS: 0000120123

Optymistycznie w Bninie

Przedstawieniem zatytułowanym
„Witamy w Kórniku” Klub Rodzica
przy bnińskim przedszkolu powitał 12
stycznia uczestników ogólnopolskiego
V Zimowego Zjazdu Optymistycznych
Przedszkoli, który odbywał się w Poznaniu.
Zjazd ten miał miejsce w dniach 11-12
stycznia. Wzięły w nim udział dyrektorki
i nauczycielki z ponad 100 przedszkoli
z całego kraju. Podczas dwudniowego
zjazdu odbyły się liczne prelekcje, konsultacje i spotkania, na których pedagogowie
mogli wymieniać doświadczenia.
W sobotę, w drugim dniu zimowego
zjazdu goście przyjechali autokarem do
Przedszkola w Bninie, gdzie przywitano
ich przedstawieniem „Witamy w Kórniku”.
Do wędrówki po naszej miejscowości
zaprosiła Biała Dama, która pokazała
nie tylko zamek, ale codzienne życie w
Kórniku. Goście na znak solidarności z
Białą Damą przypięli białe wstążeczki.
Śpiewali też piosenkę o Kórniku, malowali kolorowe jaja na papierze, próbowali
swych sił w ludowym tańcu, odgadywali
słowa z poznańskiej gwary, a oddając
pokłon Kurze i Kogutowi
w nagrodę otrzymywali jajko niespodziankę. Radosne, zabawne i optymistycznie przedstawienie wywołało burzę
oklasków na zakończenie. Był też optymistyczny tort.
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Przedszkole „Cztery Pory Roku” w
Kórniku-Bninie zdobyło ogólnopolski
certyfikat jakości w realizacji programu
„Optymistyczne Przedszkole”. Oficjalne wręczono go podczas zjazdu. Taki
certyfikat posiada jak na razie tylko
40 placówek w Polsce. Przedszkole
w Bninie otrzymało go po 1,5 roku od
wprowadzenia programu w życie. Z tej
okazji gratulacje na ręce Iwony Justkowiak, dyrektorki bnińskiej placówki
złożyli: burmistrz Jerzy Lechnerowski i
Irena Kaczmarek, przewodnicząca Rady
Miejskiej.
Barbara Morasz
PROGRAM „OPTYMISTYCZNE
PRZEDSZKOLE”
Autorkami programu są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot z Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego
„Partner” w Zabrzu. Pomysł stworzenia tego
programu powstał w 2000 roku, a już dwa
lata później pilotażowo wprowadzono go
do kilku placówek. W 2004 roku nastąpiła
uroczysta jego inauguracja w Koszalinie.
Według niego celem wychowania jest
rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia
własnej wartości, nauczenie, jak radzić
sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać
zainteresowania i talenty. Ważne jest też

by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i
współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co
jest naprawdę cenne i godne kochania, były
wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co
może maksymalizować szczęście każdego
człowieka.Aby przystąpić do programu
przedszkole musi zgłosić chęć wzięcia w
nim udziału. Następnie otrzymuje materiały
edukacyjne, uczestniczy w szkoleniach,
wdraża program. Po osiągnięciu widocznych efektów otrzymuje certyfikat.
Obecnie w całym kraju ponad 300
przedszkoli realizuje program „Optymistycznych Przedszkoli”, z tego 13 w Wielkopolsce.
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W minioną sobotę, 12 stycznia br. w Zamku Kórnickim za sprawą burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego i przewodniczącej Rady
Miejskiej Ireny Kaczmarek odbył się Koncert
Noworoczny. Na koncert zaproszeni zostali
przedstawiciele władz samorządowych
powiatu i regionu oraz przedstawiciele firm
współpracujących z władzami lokalnymi.
Pośród zaproszonych gości znaleźli się
także dyrektorzy szkół, jak i przedstawiciele
stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na terenie gminy.

Co działo się
w Dębcu?
Wiele imprez odbyło się w 2007 roku
w Dębcu. Katarzyna Szafraniak, która w
styczniu 2007 roku została sołtysem tej
wsi poinformowała nas o tym, że 8 marca
zorganizowano spotkanie dla pań z okazji
Dnia Kobiet. W marcu przeprowadzono
również przegląd opryskiwaczy, którego
dokonał specjalista ze Środy Wlkp. Rada
Sołecka wraz z panią sołtys przygotowała
„Podkoziołek”, a także tradycyjnego „Zająca” z poczęstunkiem i upominkami. W
czerwcu w świetlicy odbyła się zabawa dla
dorosłych podczas, której do tańca przygrywał Marcin Błaszkowiak. Nie zabrakło

Burmistrz Jerzy Lechnerowski witając
wszystkich zebranych złożył życzenia wszelkiej pomyślności w roku bieżącym i podziękował gościom za dotychczasową współpracę i
pomoc, której zechcieli udzielić gminie Kórnik.
Burmistrz podkreślił również, iż wierzy ma
dalszą owocną współpracę.

Wieści
z Pierzchna

Gwiazdą tegorocznego koncertu był
„Tercet Egzotyczny” – najstarszy koncertujący

Jak poinformował nas Daniel Lesiński,
sołtys Pierzchna pod koniec roku we wsi
ukończono planowane inwestycje. W październiku oddano drugi odcinek, wyłożonej
gruzbetonem drogi Pierzchno – Kórnik. W
listopadzie zakończono prace wodociągo-

wiejskich dożynek. 24 listopada dla 40
dorosłych osób i 30 listopada dla 22 dzieci
zorganizowano Andrzejki.
Pani sołtys stwierdziła również, że
mieszkańcy wsi często uczestniczą w
wycieczkach organizowanych przez Stowarzyszenie Sołtysów. Chętnie włączyli się w
akcję „Sprzątania świata”. W ubiegłym roku
wyczyszczono rów we wsi, wykarczowano
krzewy, a w wiejskiej świetlicy zamontowano automatyczny wyłącznik do oświetlenia.
Katarzyna Szafraniak ubolewa nad tym, że
w świetlicy brakuje sanitariatów, wieś nie
ma kanalizacji, konieczne jest wyrównanie
dróg i uzupełnienie ulicznego oświetlenia.
Pani sołtys podkreśla, że podobnie jak
w zeszłym roku, także i w tym planuje się
zorganizować szereg imprez dla dzieci i
dorosłych.
Robert Wrzesiński
we. Wodociąg przejęła kórnicka komunalka.
Mieszkańcy czekają już tylko na podłączenie wody.
Świetlica wiejska czynna jest dla
dzieci w godzinach 14.00-18.00. Obecnie
opiekuje się nią nowa osoba. Działalność
świetlicy dofinansowuje OPS. Chętni odrabiają w niej lekcje, uczestniczą w różnych
zajęciach, mają możliwość korzystania z
Internetu.
Robert Wrzesiński

Inwestycje
w Robakowie
Wsi

KULTURA

KULTURA

Koncert Noworoczny w Zamku Kórnickim

Robakowo Wieś borykało się przez
długi czas ze złym stanem dróg. Sytuacja
ta uległa już poprawie. Jak informuje
Stefan Sosnowski, sołtys wsi, na ulicy
Wiejskiej od ulicy Szerokiej położono
już do połowy asfalt. Zostanie on doprowadzony do Strugi Średzkiej. Na
tym odcinku są już krawężniki. Sołtys
stwierdził również, że jeśli Urząd Miejski
przeznaczy dodatkowe pieniądze, to w
przyszłości będzie można położyć asfalt
do skrzyżowania z ulicą Poznańską. Do
końca dobiega także przebudowa mostu na rzeczce Średzka Struga. Stefan
Sosnowski poinformował nas o tym, że
mieszkańcy baraków przy ulicy Poznańskiej otrzymali nowe lokum. Mężczyzna
zamieszkał w bloku w Dziećmierowie, a
kobieta w Szczodrzykowie.
Wiosną tego roku, przed świetlicą
położony zostanie pozbruk. Pieniądze na
zakup materiału pochodzić będą ze środków sołeckich.
Robert Wrzesiński

Kolędowanie w Szczodrzykowie Przedszkolaki
Miłą niespodziankę sprawił młodym
Pierwsze spotkanie z kolędą, przyteż miały bal
gotowane przez uczestników zajęć w kolędnikom sołtys sąsiedniej wsi Dziećmieświetlicy opiekuńczo-wychowawczej w
Szczodrzykowie odbyło się 11 stycznia.
Koncert w szczodrzykowskiej świetlicy
składał się z 17 kolęd, przeplatanych tekstem czytanym przez narratorów. Kolędy
śpiewali: Marika Mirek, Paulina Walaszczyk, Klaudia Tórz i Łukasz Rogacki. Wśród
świątecznych utworów znalazły się takie
jak: „Z nieba wysokiego zlecieli anieli”,
„Maleńka miłość” czy „Jest taki dzień”.
Mieszkańców wsi zachęcano do włączenia
się do wspólnego śpiewu.
polski zespół muzyczny. Zespół istnieje od
1964 roku. W tym czasie dał ponad 10.000
koncertów w Polsce i na całym świecie - od
Australii przez USA i Kanadę, od Grenlandii
do Islandii, zrealizował ponad 100 programów
radiowych i telewizyjnych, wydał 22 płyt długogrających o rangach „Złotych Płyt”. Jako
jeden z niewielu światowych zespołów mieli
własny show w paryskiej „Olimpii”, Cornegie
Hall i Radio City N.Y. razem z największymi
gwiazdami światowego show - businessu.
W repertuarze zespołu znajdują się utwory
głównie w stylu latynoamerykańskim, takie jak
„Na plaży w El Estarit”, „Zostaniesz ze mną”,
czy „Pamelo, żegnaj”, która została uznana
w ogólnopolskim plebiscycie Polskiego
Radia za przebój XX wieku. Gościom zgromadzonym w kórnickim zamku najbardziej
podobał się przebój „Cu-cu-ru-cu-cu”, który
solistka Izabella Skrybant-Dziewiątkowska
wykonywała razem ze swoją córką Katarzyną
Dziewiątkowską. RPG
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rowo – Henryk Hypsior. Przekazał im torbę
ze słodyczami.
Podziękowano również Bożenie Kiełtyce, kierownikowi OPS za podarowanie
świetlicy
zestawu kina domowego. Zakup sfinansowała Fundacja „Zakłady Kórnickie”.
Właśnie na tym koncercie po raz pierwszy
wykorzystano część nagłośnieniową.
Młodzież przygotowała Aleksandra
Majchrzak, opiekunka świetlicy.
Robert Wrzesiński

Karnawał to okres bali, organizowanych
dla dorosłych, ale także dla tych najmłodszych. W styczniu we wszystkich gminnych
przedszkolach odbywały się bale przebie-

rańców. Najwcześniej, bo już 14 stycznia
swój bal karnawałowy miały przedszkolaki z
Szczodrzykowa. Królewny, myśliwych, batmanów, walecznych rycerzy w zaczarowany
świat wprowadził pan Kleks ze swoimi pomocnikami: Adasiem Niezgódką i szpakiem
Mateuszem. W Przedszkolu w Kórniku bal
przebierańców odbył się 21 stycznia. Podobnie jak w Szczodrzykowie przewodnikiem
po niezwykłej krainie pełnej postaci z bajek,
mieszkańców zaczarowanego lasu, dzieci z
różnych zakątków świata był pan Kleks. W
tym samym dniu, w sąsiednim Przedszkolu
w Bninie „Mini” i „Maxi” odwiedzały wraz z
przedszkolakami różne kraje. Księżniczki, baletnice, Indianie, kosmici, wróżki podróżowały
wraz ze swoimi przewodnikami po Europie,
ale także Ameryce Południowej, gdzie popularnym tańcem jest samba. BM
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25 280, 08 złotych, 7,21 euro, kilka
koron czeskich i szwedzkich – taką sumę
pieniędzy zebrano podczas XVI finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Kórniku. U nas wielkie granie
rozpoczęło się jednak dzień
wcześniej niż w całym kraju.
Już w sobotę 12 stycznia, w kórnickiej strażnicy zagrali niepełnosprawni
wykonawcy z „Klaudynki”. Publiczność, tuż przed wejściem na salę
składała swój podpis na specjalnym
wielkoorkiestrowym plakacie. Gości
powitał burmistrz Jerzy Lechnerowski
i Anetta Szarzyńska, prezes Kórnickiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”. – Do tej pory to my
potrzebowaliśmy pomocy, a teraz pomagamy innym – powiedziała Anetta
Szarzyńska. Podopieczni „Klaudynki”
przygotowali dla widzów przedstawienie zatytułowane „Bajka o łaciatym słoniu Bombiku”.
Później na scenie pojawił się Marek Siwek,
muzyk współpracujący z grupą „Lombard”.
Podczas występu artysty, sala w kórnickiej
strażnicy zamieniła się w salę balową,
a Emilka Mike, poruszająca się
na wózku inwalidzkim wcieliła
się w rolę najprawdziwszego wodzireja balu. W tym
dniu wolontariuszami byli
podopieczni „Klaudynki”.
Pieniądze dzielnie zbierała
również najmłodsza spośród
wszystkich kórnickich wolontariuszy, półtoraroczna Anastazja
Janicka. Każdy za symboliczny
datek mógł również nabyć papierowe i szklane cudeńka wykonane przez
wychowanków Domu Dziecka w Bninie i
członków „Klaudynki”.
Kwestowali już od rana
W niedzielny poranek, czyli 13
stycznia, gdy rozpoczęło się wielkie
granie, na ulice naszego miasta i
okolicznych wsi wyruszyło 81 wolontariuszy, którzy przez kilkanaście
godzin zbierali pieniądze do puszek.
Byli to przede wszystkim uczniowie
kórnickiego ogólniaka (28), harcerze
(19), gimnazjaliści z Kórnika (10) i Robakowa (6). Przyłączyły się również
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Bninie, strażacy z OSP w Radzewie,
wieś Kamionki i uczennice poznańskich liceów. W niedzielę ponownie
kwestowała wraz z rodzicami mała
Anastazja. Zbiórkę pieniędzy kilka
dni przed finałem przeprowadziły
także placówki oświatowe z terenu
gminy Kórnik.
Występy na scenie rozpoczęły się tuż po
15.30. Miejscowej publiczności najpierw zaprezentowała się kórnicka harcerska Orkiestra
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Kórniczanie otworzyli swoje serca
Dęta. Później zaśpiewała Wiola Kaźmierczak
oraz finalistki śremskiego Idola a towarzyszyła im grupa taneczna „Hipolit”. Tuż po nich na
scenie pojawił się Lechosław Szarata i grają-

cy na trąbce Arkadiusz Szewczyk, którzy rozśmieszali
widzów historyjkami
opowiedzia-

nymi
w gwarze poznańskiej. Potem przyszedł czas na występ

grupy Drink Team. O godz. 20.00 wypuszczono tradycyjne już światełko do nieba w
postaci sztucznych ogni.

Koncerty przeplatane były licznymi licytacjami, a pochodzące z nich kwoty pieniędzy
zasilały konto Fundacji. Pod młotek poszły
m.in. orkiestrowe gadżety, takie jak: kubek,
plecak, koszulka, kalendarze, plakat
podpisany przez Jurka Owsiaka.
Wśród ofiarowanych na rzecz Wielkiej Orkiestry przedmiotów znalazły
się również serce z węgla, serce z
kilkudziesięciu drobnych różyczek,
książki, ozdoby z motywem Kórnika,
piłka nożna z podpisami piłkarzy
mistrzów Polski. Chętni mogli także
zlicytować letnie kolonie w górach,
bon hotelowy dla dwóch osób w
hotelu Milówka i okładkę „Kórniczanina”. Kórniczanie nie szczędzili w tym
dniu pieniędzy. Z samych tylko licytacji pozyskano sumę 1 890 złotych.
Najwięcej, bo aż 450 złotych jeden
z licytujących zapłacił za możliwość
zaprezentowania się na okładce naszego
dwutygodnika.
Przez cały czas trwania szesnastego finału orkiestrowa kuchnia
serwowała: grochówkę, chleb ze
smalcem i ogórkiem, kiełbaski, kaszankę, surówki. Był też pieczony
dzik i słodkie wypieki przygotowane
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bninie.
Pobiliśmy zeszłoroczny rekord
Z godziny na godzinę rosła
suma pieniędzy na kórnickim koncie
WOŚP. Około godz. 16.00 doliczono
się 9 tysięcy złotych, a ponad godzinę później na orkiestrowym koncie
znalazła się suma 13 tysięcy złotych.
Późnym wieczorem, tuż po zliczeniu
pieniędzy z wszystkich puszek było
już wiadomo, że zebraliśmy więcej
pieniędzy niż w ubiegłym roku. Dokładna kwota to 25 280, 08 złotych, 7,21 euro,
kilka koron czeskich i szwedzkich.
Najwięcej pieniędzy, bo aż 1 023,65
złotych wrzucono do puszki przy stoisku z wyrobami ciastkarskimi pań z
bnińskiego KGW. W jednej z puszek
znajdował się również banknot 200
złotowy. Przypomnijmy, że w tym
roku Wielka Orkiestra zbierała pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z
chorobami laryngologicznymi.
Krystyna Janicka, szefowa kórnickiego sztabu WOŚP powiedziała
nam, że XVI finał przebiegał w
Kórniku bardzo spokojnie. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy z
OSP w Kórniku, Straż Miejska i firma
ochroniarska „Patrol”. Nie zanotowano żadnej kradzieży puszki.
Szefowa kórnickiego sztabu
podkreśla, że na orkiestrowe granie nie
przeznaczono choćby grosika z publicznych
pieniędzy. Barbara Morasz
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ORKIESTRA W GMINIE KÓRNIK ZEBRAŁA 25 280, 08 zł

Sztab kórnickiej WOŚP dziękuje wszystkim ofiarodawcom, firmom, instytucjom i
osobom prywatnym za wsparcie finansowe i
rzeczowe XVI Finału WOŚP w Kórniku:
Firmie TFP Dziećmierowo
KPA Kombus Kórnik
Bankowi Spółdzielczemu w Kórniku
Kancelarii Notarialnej Joanny Jaśkowiak
Firmie PERI Poznań
Zakładom Mięsnym „Sokołów – Pozmeat”
Panu Jackowi Ciechowskiemu z Dolska
Panu Tadeuszowi Szymańskiemu z
Zimina
Gminnej Spółdzielni SCh w Kórniku
Firmie HEDAN S.C. Trzebisławki
Firmie GENEXPOL - Czmoniec
Piekarni ŁOBZA - Zaniemyśl
Piekarni MARK - PIEK - Kórnik
Państwu Maciesza & Wower z Mieczewa
Restauracji „Casablanca”
Restauracji „Biała Dama”
Właścicielom motelu „Nestor”
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Kawiarni „Kaprys”
Zajazdowi „Non Stop”
Firmie Surówki - Grześkowiak
Firmie Foto- RMC Czechoscy
Pani Marii Pepel z Bnina
Firmie PRS Sznura Biernatki
Hurtowni Naczyń Jednorazowych JANMAR Bnin
Firmie „Polaris”
Pracownikom sklepu mięsnego Miąsowo
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich
z Bnina
Juli Bartkowiak, Danucie Lasek-Kujawa,
Marii Borowskiej, Elżbiecie Turostowskiej,
Państwu Rozmiarkom i panu Adamowi
z Czmońca
Panu Januszowi Kellnerowi, który przebrany za Gwiazdora rozdawał dzieciom
cukierki
Dziękujemy służbom porządkowym i
medycznym:
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Policji, Firmie Ochroniarskiej „Patrol”,

Firmie WOD KOM, Pani pielęgniarce
Małgorzacie Walkowiak.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom,
artystom, muzykom, Orkiestrze Dętej
ZHP.
Szczególne podziękowanie składamy
wolontariuszom - kwestującej młodzieży i
ich opiekunom.
Dziękujemy członkom sztabu WOŚP w
Kórniku – współorganizatorom - instruktorom Hufca ZHP za ofiarną pracę w sztabie
finansowym: hm Krystynie Antkowiak,
phm Annie Liebert, phm Marii Pawłowicz,
pwd Annie Szyc, pwd Krzysztofowi Mytko,
pwd Wiesławowi Przymusińskiemu, pwd
Andrzejowi Regulskiemu .
Potrzebna nam ta cała ludzka energia i
życzliwość, aby czynić dobro dla drugiego
człowieka.
Jeszcze raz dziękujemy za wspólne granie wszystkim mieszkańcom i zapraszamy
na następny Finał.
Szef sztabu WOŚP - Krystyna Janicka
Burmistrz Jerzy Lechnerowski
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Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

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

KANCELARIA
Finansowa
Układanie
płytek i usługi
murarskie
tel. 509 518 955

ZATRUDNIĘ

oferuje swoje usługi

KOSMETYCZKĘ

- prowadzenie wszystkich form

tel. 516-07-00-77

- prowadzenie kadr

księgowości
- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów VAT dla
rolników

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA
ANMED
zatrudni

Pracownika do działu księgowości
ze znajomością zasad rachunkowości

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać
na adres:
W.C.Z.L. ANMED, ul. H. Kołłątaja 4
62-035 Kórnik

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA
ANMED
zatrudni

Pracownika do działu zamówień publicznych.

- wykształcenie wyższe ekonomiczne (minimum licencjat)
- biegła obsługa komputera
- mile widziana znajomość prawa zamówień publicznych oraz
języka angielskiego
Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres:

W.C.Z.L. ANMED, ul. H. Kołłątaja 4, 62-035 Kórnik
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Tel. 061 825 02 28,
0605 296 347
Odbieramy dokumenty
w siedzibie klienta
ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

4. Szkolenie i doskonalenie instruktorów
oraz organizatorów kultury fizycznej
5. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
6. Zapewnienie bezpieczeństwa nad
wodami
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć,
których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2008 roku a kończy nie
później niż 31 grudnia 2008 roku.
Oferty, można składać osobiście lub drogą
pocztową w terminie do 7 lutego 2008 roku
(decyduje data stempla pocztowego) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18.
Szczegóły dotyczące zasad przyznawania dotacji, warunków i terminów realizacji zadań, terminów, trybu i kryteriów stosowanych
przy wyborze ofert oraz formularze wniosków
można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury
i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pok. 228, tel. 841-05-57
i 841-06-71) oraz na stronie internetowej
Powiatu www.powiat.poznan.pl
***
W dniu 9 stycznia br. Zarząd Powiatu
Poznańskiego ogłosił nabór wniosków w roku
2008 na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
w zakresie:
1. sporządzenie ekspertyz technicznych

* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofon + płyty 78 obr., skrzypce, militaria, starocie – przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Lokal 30 m², okolice Kórnika na działalność usługowo-handlową wynajmę lub oczekuję propozycji współpracy. Tel. 509-39-34-33
* Nawiążę współpracę z doświadczoną fryzjerką. Tel. 509-39-34-33
* Opieka nad chorą Panią, Panem, opieka nad dzieckiem. Tel. 0609 197 420
* Praca dodatkowa dla osób pow. 23 lat, wykształcenie średnie, mile widziani emeryci. Tel. 506 602 934
* Malowanie, szpachlowanie. Tel. 602 769 161, 609 713 811
* Wynajmę mieszkanie w bloku. Informacja. Tel. 608 350 405
* Sprzedam działkę budowlaną 1500 m². Tel. 505 89 66 08
* Lokale (59 m2, 32 m2, 96m2) na działalność gospodarczą (sklep, biuro, gabinet) w Kórniku przy ul. Poznańskiej. Tel. 061 877 51 19
* Dwa stoły wibracyjne i pięć form do pustaków i bloczków m6 całość 2,5 tys. zł. Tel 792 884 454
* Przyjmę w dzierżawę całoroczną domek rekreacyjny, chętnie blisko jeziora. Tel 601 642 949
* Pilnie zamienię mieszkanie komunalne w bloku w Dziećmierowie na podobne w Kórniku o powierzchni 70 m2. Tel. 507 424 298
* Ja, 48 lat, zaprzyjaźnię się z panią do 55 lat (stały związek). Mieszkam na wsi. Tel. 504 914 506
* Sprzedam 40 działek budowlanych pomiędzy Śremem a Kórnikiem. 60 zł za m2. Tel. 602 676 982
* Korepetycje z matematyki i statystyki. Tel. 508 087 309
* Oddam w wynajem lokal na działalność gospodarczą 32 m2 z mediami - Bnin. Tel. 061 817 17 76
* Oddam w dobre ręce 2 kotki 8-miesięczne - ładne. Tel. 8170 010
* Sprzedam garaż murowany 17 m2 w Bninie ul. Śremska (przy SKR). Cena 15 tyś. zł. Tel. 602 318 907
* Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych; sprzedaż-montaż. Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 9. Tel. 0609 152 586
* Wynajmę garaż okolice ul. Staszica, Stodolnej, os. Krasickiego. Tel. 514 254 044
* Oddam 3 szczeniaki (mieszanka jamnika z kundelkiem). Tel 664 457 204
* 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

INFORMACJE

W dniu 9 stycznia br. Zarząd Powiatu
Poznańskiego ogłosił otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań powiatu poznańskiego w roku 2008 w zakresie kultury
i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki.
W zakresie kultury i sztuki zadania szczegółowe obejmują:
1. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży
2. Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego
3. Upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież
4. Szkolenie i doskonalenie instruktorów
oraz organizatorów kultury
5. Organizacja imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu
6. Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej
oraz innych technik zapisu dot. tradycji i kultury obszaru powiatu poznańskiego
7. Promocja działalności w dziedzinie kultury i wymiana kulturalna w kraju i z zagranicą.
W zakresie kultury fizycznej i sportu zadania szczegółowe obejmują:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
2. Organizowanie imprez sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu
powiatowym
3. Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w
imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich

i konserwatorskich;
2. przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5. wykonanie projektu budowlanego
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6. sporządzenie projektu odtworzenia
kompozycji wnętrz;
7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8. stabilizację konstrukcyjną części
składowych zabytku lub ich odtworzenie w
zakresie niezbędnym dla zachowania tego
zabytku;
9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i
okładzin architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie
przekracza 50 % oryginalnej substancji tej
przynależności;
11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic,
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych;
12. modernizację instalacji elektrycznej
w zabytkach drewnianych lub w zabytkach,
które posiadają oryginalne, wykonane z
drewna części składowe i przynależności;
(dokończenie na str. 28)

Ogłoszenia
DROBNE

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm

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

REKLAMY

KONKURSY POWIATOWE
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Ilość edycji ogłoszenia
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technicznym;
b) obiekt posiada istotne znaczenie zabytkowe, historyczne, artystyczne lub naukowe
powiatu poznańskiego.
Dotacja może być udzielona osobie
fizycznej lub jednostce organizacyjnej, która
posiada tytuł prawny do zabytku, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami.
Wnioski można składać osobiście lub
droga pocztową w terminie do 7 lutego 2008
roku (decyduje data stempla pocztowego) w
Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

o godzinie 18:00 zaprasza-

Z budżetu powiatu poznańskiego mogą
być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie lub sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdującym się na obszarze powiatu poznańskiego, jeżeli:
a) obiekt znajduje się w złym stanie

Szczegóły dotyczące wymogów formalnych, zasad wyboru ofert, formularze
wniosków oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury i
Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pok. 228, tel. 841-06-71)
oraz na stronie internetowej Powiatu www.
powiat.poznan.pl

barwną historię.

UWAGA DZIECI!

BNIŃSKA FILIA BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ i Świetlica
w Ratuszu

zapraszają Was
od 4 do 7 lutego
w godz. 9.0014.00 na zajęcia
artystyczne.
W programie m. in.:
1. Głośne czytanie książek
2. Prace plastyczne
3. Gry planszowe
4. Origami
Od 11 lutego Świetlica wznawia
swoją działalność. Zapraszamy
dzieci od poniedziałku do czwartku
w godzinach: 14.30-17.30.
Książki miesiąca w bnińskiej Filii
Biblioteki Publicznej w Kórniku:
Deaver J. - Śpiąca laleczka
Kellermann F. - Prosto w ciemność
Kossak Z. - Wspomnienia z Kornwalii:
1947-1957
Manfredi V. M. - Tyran
Michalski D. - Jam jest Alina czyli Janowska Story
Mularczyk A. - Post mortem : Katyń - opowieść filmowa
Romanowski Z. - Imiona honoru
See L. - Na Złotej Górze
Sienkiewicz K. - Haftowane gałgany
Vargas Llosa M. - Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki
Grudniowi laureaci konkursu dla dzieci
na najlepszego czytelnika:
Rozmiarek Daria - 38 książek
Zydroń Aleksandra - 30 książek
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W dniu 31 stycznia,
w Tłusty Czwartek,

my do Zamku Kórnickiego na spotkanie ze Stowarzyszeniem Bambrów
Poznańskich. Poznajmy
ich rodowód, folklor i

Organizatorzy

Kórnickie
Stowarzyszenie
Ogończyk

Konkurs „Gotowanie w Europie”
Zapraszamy do udziału w organizowanym co dwa lata przez partnerską
gminę Königstein w Niemczech konkursie „Europejska nagroda młodzieżowa”. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z gminy Königstein
oraz jej gmin partnerskich. W 2005 roku gmina Kórnik dołączyła do grona gmin
partnerskich Königstein, stąd zaproszenie dzieci i młodzieży z naszej gminy
do wzięcia udziału w konkursie.
Tegoroczny temat konkursu brzmi: „Gotowanie w Europie”. Nagroda
główna wynosi 1 500.00 euro. (Nagrodę może otrzymać jedna osoba lub
zespół, a także może być podzielona między kilku uczestników). Przewidywane
są również nagrody pocieszenia.
Na konkurs można zgłosić:
- prace pisemne w języku niemieckim (wypracowania szkolne nie będą
brane pod uwagę);
- krótkie filmy i prezentacje (do 15 minut) na płytach CD, DVD;
- prace plastyczne (technika dowolna)
- prace fotograficzne;
- prace muzyczne;
Dla ułatwienia podajemy punkty, które mogą ułatwić opracowanie
tematu:
- Przyzwyczajenia żywieniowe (np. miejsce posiłków, czas posiłków itd.)
- Przygotowanie posiłków (np. sposób przygotowywania posiłków)
- Przepisy regionalne (np. przysmaki kulinarne z różnych krajów występujące
w naszej kuchni, porównania kuchni na świecie)
- Preferencje dotyczące spożywanych napojów (napoje alkoholowe i bezalkoholowe)
- Sport i jedzenie
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
1. od 6 do 9 lat
2. od 10 do 13 lat
3. od 14 do 17 lat
4. od 18 do 21 lat
Prace prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie
Miejskim w Kórniku do dnia 01.03.2008 roku. Przy składaniu prac prosimy
o wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Po wstępnej weryfikacji prac przez specjalnie powołaną Komisję najlepsze
z nich zostaną przesłane do Urzędu Miejskiego w Königstein.
Uroczystość rozdania nagród odbędzie się 9 maja 2008 roku w Königstein.
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Co proponują szkoły
w czasie ferii?

Już w poniedziałek rozpoczynają
się ferie zimowe dla uczniów z naszego
województwa. Przede wszystkim jest
to okres odpoczynku od obowiązków
szkolnych. Jednak warto podczas ferii
zajrzeć do swojej szkoły i skorzystać z
oferty zajęć, którą przygotowała. Poniżej
publikujemy listę propozycji poszczególnych szkół z gminy Kórnik.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W KÓRNIKU
Zajęcia odbywać się będą od 29 stycznia do 6 lutego, w dni powszednie w godz.
9.00-13.00
29 stycznia - dyskoteka szkolna, a po
niej w sali komputerowej chętni będą mogli
zaprojektować strój dyskotekowy, szkoła
proponuje w tym dniu również łamigłówki
matematyczne, kółko wokalno-instrumentalne i spotkanie chóru szkolnego
30 stycznia - zajęcia sportowe na sali
gimnastycznej, dla starszej grupy koszykówka i siatkówka, a dla młodszej gry i zabawy
ruchowe, w świetlicy projekcja filmu, przewidziano też quiz polonistyczny oraz możliwość skorzystania z gier planszowych
31 stycznia - zajęcia plastyczne zatytułowane „Coś z niczego”, zajęcia sportowe,
chętni mogą skorzystać z gier i zabaw z językiem angielskim i quizu katechetycznego
1 luty - wyjazd na basen w Śremie, a
w szkole zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (koszykówka i siatkówka) oraz gry
i zabawy ruchowe, w świetlicy będzie można
obejrzeć filmy: Harry Potter i Shrek 3, odbędą się też zajęcia plastyczne zatytułowane
„Świat zimą” i zajęcia z mikroskopem
4 luty - gry i zabawy stolikowe, zajęcia
plastyczne, a na nich wyrób masek karnawałowych oraz zajęcia na sali gimnastycznej
5 luty - wyjazd do Teatru Animacji w Poznaniu na przedstawienie „Moje – nie moje”,
a w szkole konkurs plastyczny na temat tego,
jak wygląda Podkoziołek, zajęcia sportowe i
rozgrywki szachowe
6 luty - w świetlicy możliwość obejrzenia
ciekawych filmów, a później konkurs czytelniczy na temat „Baśnie i legendy polskie”,
zajęcia plastyczne i sportowe
Przez cały czas dostępny będzie tenis
stołowy.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W KÓRNIKU-BNINIE
Zajęcia będą odbywać się w pierwszym
tygodniu ferii. W tym czasie istnieje możliwość wykupu obiadów.
28 stycznia, godz. 8.30-13.00 - zajęcia
w szkole, a wśród nich sportowe, komputerowe, gry i zabawy, konkursy
29 stycznia, godz. 9.15 - wyjazd do
Kinepolis na film „Asterix na Olimpiadzie”
30 stycznia, godz. 8.30 - wycieczka do
Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach
i Rogalina
31 stycznia, godz. 8.30-13.00 - zajęcia
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w szkole, podobne jak w poniedziałek
1 luty, godz. 8.30-13.00 - wyjazd na
basen w Śremie i zajęcia w szkole
SZKOŁA PODSTAWOWA
W SZCZODRZYKOWIE
28 stycznia -1luty, godz. 8.30-13.00
– zajęcia w szkole, a wśród nich zajęcia
sportowe, warsztaty plastyczne, muzyczne,
gry i zabawy językowe, gry planszowe,
pokaz mody gazetowej i inne
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZEWIE
Zajęcia odbywać się będą w pierwszym
tygodniu ferii.
27 stycznia - godz. 11.00-16.00 - II
Turniej Klubów Kibiców Lecha Poznań,
godz. 12.00-13.30 - Otwarty Turniej Rzutu
Lotką, godz. 12.00-13.30 - Otwarty Turniej
Strzelecki
28 stycznia - godz. 10.30-14.30 wyjazd
na basen, a w szkole godz. 9.00-13.00
konkurs rzutu lotką
29 stycznia, godz. 9.00-13.00 - Turniej
Piłki Nożnej Halowej, Turniej Koszykówki,
Turniej Warcabowy, kolorowe zabawy,
puzzle
30 stycznia, godz. 9.00-13.00 - IV-VI
Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Strzelecki,
spotkanie z filmem i konkurs plastyczny
31 stycznia, godz. 9.00-13.00 - Turniej
Siatkówki, Dwa ognie, Turniej Szachowy,
gry stolikowe
1 luty, godz. 9.00-13.00 - Turniej Unihokeja, Turniej Piłkarzyki Stołowe, gimnastyka
na wesoło
GIMNAZJUM W KÓRNIKU
28 stycznia - 8 luty (szczegółowe
informacje na www.gimnazjumkornik.scholaris.pl) - zajęcia sportowe, czynne będzie
centrum multimedialne, obserwatorium
astronomiczne, swoje spotkanie będzie
miało również koło teatralne
GIMNAZJUM W ROBAKOWIE
Ferie na sportowo
Gimnazjum w Robakowie po raz kolejny
organizuje Turniej Piłki Halowej dla szkół
podstawowych i gimnazjów.
Spotykamy się 29.01.2008 (wtorek)
od godz. 9.00 w sali Gimnazjum w Robakowie.
Turniej będzie rozgrywany systemem
w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
w kategorii szkół podstawowych rocznik
1995 i młodsi oraz gimnazjów rocznik 1992
i młodsi.
Gramy 2 zawodników w polu + bramkarz
+ 2 rezerwowych.
Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu szkoły najpóźniej w dniu turnieju do
godz. 8.30.
Dla uczestników przewidziane są nagrody i dyplomy!
Organizator - Paweł Pawlaczyk, Gimnazjum w Robakowie
Zebrała: Barbara Morasz

RECENZJE
KSIĄŻEK
Przedstawiane pozycje książkowe
dostępne są w Bibliotece Publicznej
w Kórniku
DLA DOROSŁYCH
PHILIPPA GREGORY
„DZIEDZICTWO”

OŚWIATA / KULTURA

INFORMACJE

(dokończenie ze str. 27)
13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14. uzupełnianie narysów ziemnych
dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych
formach krajobrazowych;
15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów
zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16. zakup materiałów konserwatorskich
i budowlanych, niezbędnych do wykonania
prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;17) zakup i
montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz
przeciwpożarowej i odgromowej.

Beatrice
Lacey, córka
bogatego właściciela ziemskiego wychowana w rodowym majątku
położonym w
samym sercu
Anglii, z uwielbieniem patrzy
na należące do
jej rodziny tereny. Zgodnie z
prawem obowiązującym w XVIII wieku
ziemię może odziedziczyć tylko mężczyzna. Tymczasem Beatrice nie wyobraża
sobie, że ktoś inny miałby rządzić posiadłością. W myśl zasady, że cel uświęca
środki, nie cofnie się przed niczym, byle
dopiąć swego. MG

DLA DZIECI
ANNE MOLLER
„JAK PRZETRWASZ MROŹNĄ ZIMĘ
KOPCIUSZKU ?”
Kopciuszek to mały
ptaszek, który nie odleciał
na zimę do
cieplejszych
krajów, stracił
kilka piór i nie
mógł przez jakiś czas latać,
a potem było
już za późno.
Musiał mocno
się natrudzić,
żeby znaleźć jedzenie w czasie, gdy
owady śpią, a owoców na drzewach
jest niewiele i to tych zmarzniętych. Jak
więc poradził sobie, aby nie zamarznąć
i mieć pełen brzuszek? Książka zawiera
mnóstwo rzetelnej wiedzy o zimowych
zwyczajach zwierząt i ptaków. Jest
pięknie ilustrowana. Zachwyci zarówno
dzieci, jak i dorosłych. KK
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Podczas Mistrzostw Polski zrzeszenia
LZS rozegranych w Gościęcinie (woj.
Opolskie), po raz kolejny bardzo dobrze
wypadła ekipa UKS Jedynka Limaro Kórnik,
potwierdzając tym samym swą przynależność do ścisłej czołówki krajowej. Pomimo osłabienia Kórnickiej ekipy brakiem

po raz drugi z rzędu została tym razem
wśród kobiet do lat 23 siedemnastolatka z
Limaro Magdalena Wójkiewicz, natomiast
piąte miejsce w tym wyścigu zajęła Natalia
Piasecka. Rewelacyjnie pojechali również
juniorzy młodsi UKS Jedynka, których aż
trzech znalazło się w pierwszej czwórce
na mecie. Mistrzem Polski w zdecydowany sposób został Adam Piasecki, który
wyprzedził mistrza Śląska Bartosza Pilisa
z Błękitnych Koziegłowy o 40 sek. kolajne

Bartek Rajkowski walczył jak lew

Piotra Antkowiaka, Michała Jędrzejczaka,
Mateusza Taciaka i Moniki Adamskiej, zawodnicy Limaro zajęli pierwsze miejsce w
klasyfikacji drużynowej mistrzostw exeqwo
z drużyną Błękitni Dobrawa Koziegłowy po
57pkt. Trzeci zespół sklasyfikowany Optex

miejsca na mecie trzecie i czwarte zajmowali Daniel Adamski i Kacper Rajkowski
obaj Limaro. Blisko medalu była również w
wyścigu juniorek młodszych najmłodsza w
stawce Paula Dutkiewicz, zajmując czwarte
miejsce. Największego pecha miał znów

rzej. Ból był coraz większy, a tylko ambicja
i niezwykły charakter, pozwolił Bartkowi
ukończyć zawody na ósmym miejscu. Pod
dużym znakiem zapytania stanął w takim
wypadku jego start w mistrzostwach Świata,
które odbędą się w ostatnią niedziele we
Włoskim Trevizo. Trener reprezentacji Jan
Antkowiak postanowił jednak zaryzykować
i zabrał naszego zawodnika do Belgii na
puchar Świata a następnie do Włoch. Wyścig o mistrzostwo Polski LZS był zarazem
finałem pucharu Polski. Zawodnicy Limaro
startowali tylko w jedenastu z dwudziestu czterech wyścigów, tak że nie mogli
zdominować klasyfikacji generalnej, ale
wśród kobiet open trzecie miejsce zajęła
Natalia Piasecka a piąte Monika Adamska.
Wśród juniorów młodszych piąty był Kacper
Rajkowski a ósmy Adam Piasecki, w klasyfikacji juniorek młodszych Paula Dutkiewicz
była piąta. Wśród seniorów drugie miejsce
zajął Tadeusz Korzeniewski. Tak więc sezon
przełajowy był dla naszych zawodników
bardzo udany. Pozostało jeszcze kilka wyścigów kontrolnych w lutym i w marcu na
terenie Wielkopolski (17 luty w Kórniku na
stadionie OSiR), następnie już od Kwietnia
sezon letni, szosowy i torowy i mamy nadzieję że będzie on równie udany dla naszych młodych kolarzy. Celem nadrzędnym
dla klubu jest jednak zakwalifikowanie się
przez Mateusza Taciaka na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu, choć wszyscy zdajemy
sobie sprawę że będzie to bardzo trudne
zadanie, gdyż na Olimpiadzie wystartuje
tylko trzech Polaków, a w wyścigu na czas
zaledwie jeden. HS

UWAGA! UWAGA!

Ferie na
sportowo
Gimnazjum w Robakowie po raz
kolejny organizuje
Turniej Piłki halowej dla szkół
podstawowych i gimnazjów.
Spotykamy się 29.01.2008 (wtorek)
od godziny 9.00 w sali gimnazjum
w Robakowie
Turniej będzie rozgrywany systemem w zależności od ilości zgłoszonych drużyn w kategorii szkół
podstawowych rocznik 1995 i młodsi
oraz gimnazjów
rocznik 1992 i młodsi.
Gramy 2 zawodników w polu
+ bramkarz, + 2 rezerwowych.

Magdalena Wójkiewicz w koszulce mistrza Polski

Opoczno zgromadził zaledwie 32 pkt.
Dzięki punktom zdobytych przez Kolarzy
z Kórnika Wielkopolska zajęła II miejsce w
klasyfikacji województw ze stratą zaledwie
3 pkt do województwa Śląskiego. Jest się
również czym pochwalić jeśli chodzi o poszczególne wyścigi i indywidualne sukcesy
naszych zawodników. Mistrzem Polski już
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Bartek Rajkowski w wyścigu juniorów,
któremu ciągle się przypomina kręgosłup.
Dobrze było tylko przez pierwsze dwie rundy, zanim zaczął dokuczać ból kręgosłupa
i Bartek jechał zdecydowanie na czele
wyścigu, wspólnie z późniejszym zwycięzcą
Kamilem Gradkiem z Dobrawy. Niestety na
kolejnych okrążeniach było już coraz go-

Zgłoszenia należy kierować do
sekretariatu szkoły najpóźniej w dniu
turnieju do godz. 8.30
Dla uczestników przewidziane są
nagrody i dyplomy!
organizator Gimnazjum w Robakowie
Paweł Pawlaczyk
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PODSUMOWANIE III LIG
POWIATU POZNAŃSKIEGO
2007
W Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie 6 stycznia 2008r.
podsumowano rywalizację sportową 2007
roku. Zawody przeprowadzane są od 2005
roku. Ponownie wzrosła liczba startujących
w tenisie stołowym, strzelectwie i rzucie
lotką. Sklasyfikowano 431 zawodników,
którzy przystępowali do rywalizacji 886
razy. W minionym roku przeprowadzono
13 turniejów w 16 kategoriach wiekowych,
oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Nagrody
dla startujących zawodników ufundowało
Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Organizatorem zawodów był UKS „Jedynka
Kórnik” Sekcja Tenisa Stołowego „Sokół” w
Radzewie. W zawodach wystartowali reprezentanci 41 miejscowości. Wyniki końcowe
przedstawiają się następująco.
***
Najlepszych zawodników nagradzali
Grażyna Głowacka przewodnicząca Komisji
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady
Powiatu Poznańskiego, Seweryn
Waligóra prezes UKS „Jedynka
Kórnik” oraz Marek Serwatkiewicz
przewodniczący Komisji Oświaty
i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego. Stojący na podium
zawodnicy otrzymali puchary i statuetki ufundowane przez Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego.
III LIGA TENISA STOŁOWEGO
POWIATU POZNAŃSKIEGO
Zawody w minionym roku sędziowali Eugeniusz Rybak, Mirosław
Grzybek i Marek Serwatkiewicz.
Sklasyfikowano 157 zawodników w
8 kategoriach .
Przeprowadzono 5 turniejów.
Kobiety
Szkoły podstawowe
1. Klaudia Nowak – Radzewo
2. Agata Niemier – Radzewo
3. Ewelina Staniszewska – Konarskie
Szkoły gimnazjalne i ponadpodstawowe
1. Adrianna Drgas – Luboń
2. Anna Dotka – Luboń
3.
Hanna Pietruszyńska – Luboń
Open
1. Aneta Makowska – Poznań
2. Joanna Karaszewska – Kostrzyn/O
3. Agnieszka Toboła – Prusinowo
Mężczyźni
Szkoły podstawowe
1. Jakub Walczak – Śrem
2. Marek Dziwak – Czempiń
3. Mateusz Wójkiewicz – Radzewo
Gimnazja
1. Karol Flieger – Opalenica
2. Krzysztof Tomczak – Opalenica
3. Piotr Jeziorski – Czmoniec
Szkoły ponadgimnazjalne
1. Bartosz Fibich – Poznań
2. Marcin Tomczak – Opalenica
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3. Szymon Toporek – Opalenica
Do lat 40
1. Michał Nawrocki – Puszczykowo
2. Patryk Langowicz – Bukowiec
3. Maciej Grzybek – Radzewo
Powyżej 40 lat
1. Jerzy Kiedrowuicz – Suchy Las
2. Janusz Tomczak – Opalenica
3. Waldemar Bogdański – Poznań
Wspomnieć tu należy także zwycięzców
turniejów drużynowych Mistrzostw Powiatu
Poznańskiego.
Debel kobiet
1. Dorota Winkler – Poznań
Katarzyna Konieczna – Poznań
2. Adrianna Drgas – Luboń
Joanna Drygas – Luboń
3. Grażyna Magnucka – Śrem
Monika Wojciechowska – Poznań
Debel mężczyzn
1. Jacek Kotlarski – Poznań
Tadeusz Matusiak – Poznań
2. Roman Jankowski – Poznań
Jarosław Kalarowski – Poznań
3. Andrzej Jędrusik – Komorniki
Adam Pastuszko – Komorniki

Powyżej 18 lat
1. Halina Hajdrych – Śrem
2. Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny
3. Olga Stelmach – Kórnik
Mężczyźni
Do lat 18
1. Jacek Grzybek – Radzewo
2. Kamil Skotnicki – Radzewo
3. Piotr Jeziorski – Czmoniec
Powyżej 18 lat
1. Marek Serwatkiewicz – Dziećmierowo
2. Mirosław Grzybek – Radzewo
3. Marian Litka – Bnin

SPORT

SPORT

DWA ZŁOTE MEDALE
KOLARZY LIMARO

III LIGA RZUTU LOTKĄ POWIATU
POZNAŃSKIEGO
Zawody sędziowali: Krystyna Kiełpińska
i Agata Kiełpińska, Danuta i Marian Przybyłowie, Alicja Serwatkiewicz. Sklasyfikowano 149 zawodników, przeprowadzono
4 turnieje.
Kobiety
Do lat 18
1. Paulina Frąckowiak – Radzewo
2. Paulina Dryer – Radzewo
3. Hanna Pietruszyńska – Luboń
Powyżej 18 lat
1. Olga Stelmach – Kórnik
2. Jolanta Walczak – Trzykolne
Młyny
3. Barbara Rybak – Konarskie
Mężczyźni
Do lat 18
1. Jacek Grzybek – Radzewo
2. Krzysztof Tomczak – Opalenica
3. Marcin Tomczak – Opalenica
Powyżej 18 lat
1. Marek Serwatkiewicz – Dziećmierowo
2. Marian Litka – Bnin
3. Hubert Hajdrych – Bnin

Miksty
1. Joanna Drygas – Luboń
Bartosz Fibich – Poznań
2. Mariola Tomaszewska – Czmoniec
Bartosz Fibich – Poznań
3. Dorota Winkler – Poznań
Jacek kotlarski – Poznań
Wydarzeniem tego roku było pożegnanie wracającego do Mongolii olimpijczyka
z Seulu Bolda Togosa, który w naszych
rozgrywkach startował od samego początku
odnosząc wiele sukcesów.
III LIGA STRZELECKA POWIATU
POZNAŃSKIEGO
Zawody sędziowali Lech Stencel, Iwona
Krzyżaniak, Jolanta Walczak, Marek Serwatkiewicz. Sklasyfikowano 125 zawodników w 4 kategoriach. Przeprowadzono
4 turnieje.
Kobiety
Do lat 18
1. Hanna Pietruszyńska – Luboń
2. Aneta Niemier – Radzewo
3. Ewelina Staniszewska – Konarskie

***
Za pomoc w organizacji imprez pragnę
podziękować Jolancie Walczak, Krystynie
Janickiej, Magdalenie Staniszewskiej,
Agnieszce Pawlak., a także licznej grupie
młodzieży, która pomagała sędziować zawody ligowe. Za przekazane upominki dla
startujących zawodników dziękuję Jolancie
i Tomaszowi Stępniakom, Firmie Surówki
Grześkowiak, Bankowi Spółdzielczemu w
Kórniku, Starostwu Powiatowemu w Poznaniu, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu
z Kórnika, Firmie T.M. Małeccy, Firmie
Euro-Astrar. Osobne podziękowania kieruję
dla władz samorządowych Gminy Kórnik
za nieodpłatne udostępnienie obiektów
sportowych.
***
Najbliższe turnieje ligowe Kórnickie
odbędą się w niedzielę 13 stycznia 2008r.
W dniu tym o godz. 12.00 podsumujemy
rywalizację w Ligach Kórnickich w 2007roku. Kolejne turnieje powiatowe odbędą się
30 marca 2008r.
Serdecznie zapraszamy do Radzewa
Marek Serwatkiewicz
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Koszykarki Gimnazjum w Kórniku
wygrały Półfinał Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Koszykówce i awansowały
do finału. Dziewczęta pokonały Gimnazjum
nr 2 z Lubonia 29:10, a Gimnazjum nr 3 ze
Swarzędza 38 : 19. Z kolei gimnazjalistki z
Lubonia pokonały Swarzędz 29:12. Z powodu awarii ogrzewania w sali namiotowej
w Kórniku zawody odbyły się w Bninie, w
sali życzliwie udostępnionej przez dyrekcję
tamtejszej szkoły podstawowej.
W reprezentacji kórnickiego gimnazjum
grały: Weronika Szmańda- 27 pkt, Marta
Lehmann-16 pkt, Beata Zwierzyńska-14
pkt, Kinga Łuczyszyn- 6 pkt, Karolina
Świątek i Kinga Wrzesińska po 2 pkt oraz
Agnieszka Waszak, Angelika Michalak,
Karolina Sznura i Anna Zwierzyńska.
Natomiast nie udało się chłopcom z
kórnickiego gimnazjum awansować do
dalszego szczebla rozgrywek. W turnieju
półfinałowym zajęli drugie miejsce a tylko
zwycięzcy kwalifikowali się dalej. Ostatecznie wygrali mecz z Koziegłowami 30:22, ale
przegrali z Zalasewem 26:42. Z kolei Zalasewo wygrało mecz z Koziegłowami 42:7
i ta szkoła wystartuje w finale mistrzostw
powiatu. Punkty dla Kórnika zdobywali:
Mateusz Pucek i Jan Frąckowiak po 12, Mateusz Słomiński – 11, Kacper Ratajczak- 6,
Krzysztof Jeńczak i Szymon Sobieraj po 4,
Kamil Pawlak - 3 oraz Łukasz Gliszczyński
i Błażej Olejniczak po 2 pkt.

GMINNA RYWALIZACJA
PODSTAWÓWEK
W KOSZYKÓWCE
Gospodarzem tegorocznych mistrzostw
gminy w koszykówce dziewcząt i chłopców
była Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie. Ubiegłoroczni mistrzowie – chłopcy
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku ponownie zwyciężyli i będą reprezentować gminę
na zawodach powiatowych. SP Kórnik
pokonało Szczodrzykowo 22:21, szkołę z
Bnina 11:5 i Radzewa 29:3. W zwycięskim
zespole pod kierunkiem Beaty Górnej
grali: Aleksander Wieczorkiewicz, Marcin
Buszkiewicz, Krzysztof Poprawski, Jakub
Wojciechowski, Szymon Rozmiarek, Filip
Toś, Oskar Olejnik, Mateusz Szyc, Wojciech
Słabolepszy, Wojciech Kościuszko, Łukasz
Brylewski, Szymon Krzyżański.
Drugie miejsce wywalczyli chłopcy z Bnina
wygrywając z Szczodrzykowem 10:7 i z Radzewem 18:2. Radzewo wygrywając mecz z
Szczodrzykowem 8:6 zajęło trzecie miejsce.
Najwięcej punktów w całym turnieju
zdobyli: Marcin Sobieraj z Bnina – 23 ,
Aleksander Wieczorkiewicz z Kórnika-13 i
Filip Toś także z Kórnika - 10 .
Po raz drugi mistrzyniami gminy w
koszykówce dziewcząt została drużyna
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie.
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Tylko zespół z Kórnika walczył z nimi jak
równy z równym, chociaż ostatecznie
dziewczęta z tej szkoły przegrały mecz w
stosunku 28:20.
Dziewczęta Barbary Jańczyk z Szczodrzykowa wygrały kolejne mecze z Bninem
26:10 i z Radzewem 24:4 i one wywalczyły
mistrzostwo gminy Kórnik. Drugie miejsce
zajęły dziewczęta z Bnina, które pokonały
SP Kórnik 24:8 i SP Radzewo 20:2.
Dziewczęta z SP Kórnik po wygraniu meczu z Radzewem 16:7 zajęły trzecie miejsce.
Dziewczęta z Szczodrzykowa: Wiktoria
Żegleń, Dominika Zych, Aneta Stróżyńska,
Maria Kujawa, Weronika Graf, Aleksandra
Grzelczak, Adrianna Szczepaniak, Patrycja Tomczyk, Paulina Wojnowska, Marta
Ignaszak, Hanna Zawal wystąpią w finałach
mistrzostw powiatu.
Najwięcej punktów w całym turnieju
zdobyły: Wiktoria Żegleń – 34, Dominika
Zych- 22 obydwie z Szczodrzykowa i Zuzanna Pawlaczyk z Bnina – 20 pkt.
Gościnni gospodarze przygotowali napoje i słodycze dla wszystkich uczestników.
Imprezę obserwowały dyrektorki szkoły
Barbara Pietrala, Małgorzata Siekierska
oraz prezes SZS PP Tadeusz Rauk a sędzią
zawodów był Krzysztof Gottschlick.
Medale plakietki statuetki sponsorowali:
„Eldrew” Robakowo – Elżbieta i Waldemar
Owsiany, Fundacja Zakłady Kórnickie i Jerzy Rozmiarek – radny RM w Kórniku.

KOSZYKARKI UKS JEDYNKA
WYGRAŁY POWIAT
Treningi w sekcji koszykówki UKS
Jedynki Kórnik owocują z roku na rok, co
raz to wyższymi miejscami w rozgrywkach
szkół w powiecie i województwie.
Już nie Swarzędz i ubiegłoroczne mistrzynie z Tarnowa Podgórnego wiodą prym w
koszykówce gimnazjalistek. W tegorocznych
mistrzostwach powiatu kórnickie gimnazjalistki pokonując Tarnowo Podgórne 31:28 i
zespół z Dopiewa 26:14 zdobyły mistrzostwo
powiatu poznańskiego. Na półfinały zawodów
wojewódzkich wyjadą do Międzychodu, gdzie
będą walczyć o finał. Dziewczęta trenowane
przez Krzysztofa Gotschlicka i Huberta Nowickiego wywalczyły puchar i złote medale
ufundowane przez Starostwo Powiatu Poznańskiego a wręczał je z satysfakcją sam
prezes SZS PP Tadeusz Rauk.
W Gimnazjum Kórnik grały i punkty w
turnieju zdobywały: Beata Zwierzyńska- 21,
Marta Lehmann -14, Weronika Szmańda -8,
Agnieszka Waszak -6, Kinga Wrzesińska,
Izabela Antoniewicz, Karolina Sznura, Anna
Łuczyszyn po 2 oraz Anna Zwierzyńska
i Karolina Świątek. Zawody odbyły się w
Tarnowie Podgórnym.

XVI GMINNY TURNIEJ W
AEROBIKU GRUPOWYM
Taniec w rytm muzyki, ćwiczenia akrobatyczne, choreografia, wrażenie artystyczne i estetyka stroju decydują o całym

układzie aerobiku grupowego, w którym
obowiązkowo musi startować w grupie
starszej co najmniej 8 osób a w młodszej
6.Gospodarz imprezy Szkoła Podstawowa
nr 1 w Kórniku spisała się na medal. Wystrój
sali, dojrzałe prowadzenie uczennicy Zięty i
świetne przygotowanie zespołów zasługują
na pochwałę. Zawodom przyglądali się
zaproszeni goście a wśród nich przedstawiciele SZS PP Tadeusz Rauk i Jerzy Cepka,
Ewa Madalińska-Soczyńska, kierownik
Referatu Oświaty i Polityki Społecznej, dr
Stefan Jachnik –AWF Poznań uczestniczący w imprezie już po raz 16, dyrektorki szkół
Marzena Dominiak, Danuta Zwierzyńska,
Dorota Przybylska, rodzice.
W grupie starszej szkół podstawowych
( kl.5-6 ) zwyciężył zespół Katarzyny Pucek
ze Szkoły Podstawowej w Kórniku występując w składzie: Marianna Frąckowiak,
Małgorzata Król, Urszula Biernacka, Marta
Przybył, Kamila Olejnik, Julia Kłosowicz,
Sonia Dolska, Agnieszka Ptak. Drugie miejsce zajęły dziewczęta z Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie przygotowane przez
Barbarę Jańczyk: Paulina Starzak, Maria
Kujawa, Luiza Bejma, Honorata Zawal,
Aleksandra Zawal, Marta Abraszkiewicz,
Karolina Ligęza, Jagienka Żurawska, Aneta
Stróżyńska. Te dwie szkoły awansowały do
mistrzostw powiatu. Kolejne miejsca zajęły
szkoły z Radzewa i Bnina.
W grupie młodszej ( kl. 4 i młodsze)
także wygrała Szkoła Podstawowa nr 1
w Kórniku prowadzona przez Katarzynę
Pucek: Paula Frąckowiak, Zuzanna Szpak,
Zuzanna Wawrzyniak, Kinga Kondracka,
Karolina Tomczak, Barbara Ufnalska, Joanna Siwecka, Aleksandra Pawlak. Drugie
miejsce wytańczyły dziewczęta Małgorzaty
Karwackiej z Radzewa w składzie: Ewa
Jaroć, Katarzyna Sznura, Paulina Staniszewska, Marta Niemier, Agata Niemier,
Klaudia Rozmiarek, Roksana Rumińska,
Dominika Malińska.
Trzecie miejsce zajął zespół z Szczodrzykowa a czwarte z Bnina.
W grupie gimnazjów prym wiodły i
zwyciężyły dziewczęta z Gimnazjum w
Robakowie prowadzone przez Barbarę
Jańczyk: Paulina Kelma, Sandra Starzak,
Anna Heigenbarth, Justyna Kalisz, Aleksandra Kuś, Aleksandra Przybylska, Justyna
Sznura, Kinga Lesińska.
Drugie miejsce zajęły dziewczęta Doroty
Frąckowiak z Gimnazjum w Kórniku:
Marta Lehmann, Weronika Szmańda,
Karolina Dzirba, Dominika Kalisz, Klaudia
Ratajczak, Beata Zwierzyńska, Anna Zwierzyńska, Sandra Szczepania.
Reprezentacje tych szkół awansowały
do zawodów powiatowych.
Trzecie i czwarte miejsce przypadło
kolejnym zespołom z Gimnazjum Kórnik.
Gościnnie pomiędzy rywalizacją szkół
gminnych wystąpił zespół „Kórniczanki” z
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku,
który pod kierunkiem Iwony Rauk przygotowuje się również do występów w zawodach
powiatowych.
Puchary, statuetki, medale i upominki
dla szkół podstawowych ufundowali: Hurtownia Kosmetyków państwa Powąsków,
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sklep kosmetyczny Atopik – Miara, a dla
gimnazjalistek firma WOD KOM i Rada
Rodziców Gimnazjum Kórnik.
W trud przygotowania imprezy, ugoszczenia wszystkich uczestników zaangażowały się nauczycielki wf: Beata Górna
i Katarzyna Pucek oraz dyrekcja Szkoły
Podstawowej w Kórniku. W lutym odbędą
się zawody powiatowe dla szkół podstawowych w Szczodrzykowie, a dla gimnazjów
w Swarzędzu. ARA

ROWEREM
DO NIEBA
Zbigniew Jędrzejczak
(1965-2008)
„Trudna jest śmierć, bowiem
rosnąc w jej świetle
ogarnąć nie możemy, ni dotrzeć
do źródła jej życia….”

(„Prześwit”, Ziemowit Skibiński)

14 stycznia
2008 odszedł od
nas, od rodziny, od
świata Zbyszek Jędrzejczak, człowiek
wielkiej pasji, talentu
i ambicji sportowej.
W latach 1984-1987
był członkiem kadry
narodowej kolarzy,
partnerem w kadrze Cezarego Zamany–zwycięzcy Tour de Polognè i Marka
Leśniewskiego-dyrektora Polskiej Grupy
Zawodowej. W roku 1986 został wice-mistrzem Polski w kolarstwie szosowym, a po
zakończeniu zawodowej kariery w latach
2004-2007 zapisał się w kalendarzach
jako zwycięzca wielu zawodów amatorskich. Jeździł w barwach wielu klubów
kolarskich, m. in. we „Flocie Gdynia”. Był
także kapitanem grupy „Corratec Team”.
Jego pasje sportem nie ograniczały się
jedynie do kolarstwa. Był świetnym biegaczem i swój talent na tej płaszczyźnie,
ujawnił w barwach kórnickiego Klubu
Biegacza „Brylant-Kórnik”, pokonując jako
jedyny z klubu dystans 100 km w Kaliszu
i uzyskując jeden z najlepszych czasów w
tej konkurencji.
Świetnie spisał się także w ostatnim
Maratonie Komandosa, uznawanym za
jeden z najtrudniejszych do przebiegnięcia,
bo w pełnym umundurowaniu i z 5. kilogramowym obciążeniem. Jego marzeniem, jak
wielu ambitnych biegaczy, było złamanie
bariery trzech godzin w biegu maratońskim.
Niestety, nie dany był mu ten cel osiągnąć.
Był niestrudzony w swojej walce ze słabościami, w wysiłku fizycznym, w profesjonalnym podejściu do sportu. Tę walkę z
wysiłkiem podjął wraz z kolegą Markiem
Wawrzyniakiem także 9 stycznia 2008 r.
trenując na rowerze w okolicach Kórnika.
Był to dla nich jednak ostatecznie podjęty
trud, nagle przerwany i nieoczekiwany w
konsekwencjach. Iza Moskal

nr 2/2008

27.01. 2008 roku (niedziela) odbędzie się II Turniej Kibiców Lecha w Radzewie.
Po udanym zeszłorocznym turnieju postanowiliśmy, że impreza ta stanie się
cykliczną, organizowaną w przerwie między rozgrywkami.
W tym roku wystąpią drużyny z: Murowanej Gośliny, Skoków, Wolsztyna, Sza-

SPORT

SPORT

KÓRNICKIE
GIMNAZJALISTKI
WYWALCZYŁY FINAŁ

motuł, Kościana, Tarnowa Podgórnego, Bnina.
Rozpoczęcie Turnieju o godz. 11.00. Dla uczestników dostępna będzie grochówka,
sponsorowana przez Firmę Grześkowiak.

O puchar burmistrza
Dnia 20 stycznia 2008 na sali w Radzewie został rozegrany VIII Turniej Piłki
Siatkowej Amatorów o puchar Burmistrza
z okazji Rocznicy Wyzwolenia Kórnika. W
turnieju wystartowały 4 drużyny: KTOŚ,
JAGROL Pierzchno, DYNAMIX Robakowo i ZHP Kórnik. W pierwszym półfinale
spotkały się JAGROL i ZHP 3:1 - (25:18,
25:21, 17:25, 25:21), do finału awansował
JAGROL. W drugim półfinale spotkały się
KTOŚ i DYNAMIX 3:1 - (25:19, 25:20,
14:25, 25:14)- awans KTOŚia. W meczu
o 3 miejsce spotkały się ZHP i DYNAMIX,
wygrała drużyna ZHP 3:2 ( 21:25, 14:25,
25:23, 25:23, 15:12) - był to najbardziej

ZAWODY SZTAFET
PŁYWACKICH W ŚRODZIE
WIELKOPOLSKIEJ
W niedzielę 13. stycznia w ramach
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy odbyły się zawody pływackie
o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej. W
imprezie wzięło udział trzynaście rodzin i
siedem sztafet zakładowych. Faworytami
w sztafetach rodzinnych znów okazała się
rodzina Pajzderskich (Zbigniew, Witold i
Maciej Ossig), następnie rodzina Behnke i rodzina Paciorkowskich (Zuzanna,
Adam, Andrzej). Czwarte miejsce przypadło rodzinie Buszkiewiczów (Krzysztof,
Marcin, Jasio) z Kórnika. Sztafety miały
do pokonania 100 metrów , czyli 4 dłu-

wyrównany i zacięty mecz. W finale zagrali KTOŚ i JAGROL. Mecz zakończył się
zwycięstwem drużyny KTOŚ (grali tylko w
5 osób) 3:0 (25:22, 25:19, 25:21).
Na podsumowaniu obecny był pan
Burmistrz Jerzy Lechnerowski, zwycięzcom
wręczył puchar, pozostałym 3 drużynom
pamiątkowe statuetki. Zawodnicy otrzymali
także medale oraz upominki (do wyboru
kubki, świece, magnesy na lodówkę lub
długopisy).
W przerwie pomiędzy meczami zawodnicy otrzymali posiłek regenerujący
- grochówkę, sponsorowaną przez firmę
JAGROL Pierzchno.
Siatkarze mogli sprawdzić również swoje
siły na strzelnicy oraz w rzucie lotką. AN
gości basenu.
Wśród sztafet zakładowych bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy z Klubu
„Brylant- Kórnik”, którzy zdobyli I miejsce,
i w którego skład wchodzili: Krzysztof
Buszkiewicz, Tadeusz Kozłowski, Sebastian Jakrzewski, Hubert Nowicki oraz
Adam Łoś. Zawodnicy z „Brylanta” obok
pasji w bieganiu, świetnie poradzili sobie
w konkurencjach pływackich, pokonując
kolejno strażaków, nauczycieli, Urząd
Skarbowy, Stowarzyszenie „Aktywna
Mościenica”, Areszt Śledczy i Komendę
Powiatową Policji ze Środy Wlkp. na dystansie 150 metrów. Zwycięzcy otrzymali
puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe,
które przekazali Domowi Dziecka w Bninie. Zawody odbyły się z udziałem licznie
przybyłej kibicującej publiczności i we
wspaniałej sportowej atmosferze.
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INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:
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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

Strażacy w akcji
iKórniccy strażacy byli wzywani do
kolejnych zdarzeń.
- 2 stycznia gasili pożar samochodu w
Kórniku na ulicy Stodolnej.
- 8 stycznia zabezpieczali miejsce wypadku na ulicy Poznańskiej w Kórniku.
- 9 stycznia pompowali wodę w Bninie
na ulicy Błażejewskiej.
- 10 stycznia zabezpieczali miejsce
wypadku na obwodnicy Kórnika w kierunku
Śremu.

- 10 stycznia w Kórniku na „trasie katowickiej” w kierunku Środy Wlkp. zabezpieczali miejsce wypadku
- 11 stycznia na trasie w kierunku w
Trzykolnych Młynach zabezpieczali miejsce
wypadku.
- 17 stycznia przy stacji benzynowej w
Kórniku, przy wyjeździe na Trasę Katowicką
usuwali plamę oleju.
Opr. Robert Wrzesiński

W dniu 29 grudnia 2007r. około godziny 15:20 w miejscowości Kórnik, na
skrzyżowaniu ulic Dworcowa-Działyńskich doszło do wypadku drogowego, w
którym uczestniczył samochód osobowy marki Ford Scorpio z przyczepą, oraz
pieszy, kobieta w wieku około 60 lat.
Świadkowie powyższego zdarzenia proszeni są o skontaktowanie się
z Komisariatem Policji w Kórniku lub Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Poznaniu przy ul. Mansfelda 8 pokój nr. 7, tel. 061 841 44 29 i czynny
całą dobę tel. 061 841 44 11
Komenda Miejska Policji w Poznaniu

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

Poszukujemy
lokalu na sklep rybny
w centrum Kórnika
tel. 502 722 765
lub 061 897 38 49

Następny numer Kórniczanina ukaże się
8-go lutego 2008 r.
Materiały prosimy dostarczać do 1-go lutego 2008 r.
nr 2/2008

