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11 LISTOPADA
Fot. ŁG Obchody Święta Niepodległości

Obchody 90 rocznicy odzyskania niepodległości

PODATKI
Stawki podatków na rok 2009

KONKURS UNIEWAŻNIONY
Co dalej z modernizacją rynku kórnickiego?

Warunki nie do przyjęcia

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

Miejsce
na Twoją reklamę

Do Urzędu Miejskiego w Kórniku dotarła propozycja porozumienia w sprawie
ewentualnej zapłaty przez Gminę ponad 50
milionów złotych w ramach roszczeń PSE
Operator SA.
Inwestor spornej linii wysokiego napięcia
stawia w swojej propozycji warunki. Gmina
Kórnik miałaby przede wszystkim uznać
roszczenia inwestora (przyznać, że PSE
należy się tak wysokie odszkodowanie).
Drugim warunkiem jest opracowanie przez
Gminę miejscowego planu zagospodarowania
wskazującego przebieg linii napowietrznej po
starej trasie.
Jak ustaliliśmy warunki nie zostały przyjęte i przedstawiciele Gminy, po konsultacji
z prawnikami odniosą się do propozycji PSE
przedstawiając jednocześnie swoją propozycję ugody.
Rozprawę w sprawie próby ugodowej
wyznaczono na dzień 8 grudnia przed Sądem
Rejonowym w Środzie Wlkp.
Kontrola „na plus”
Dnia 6 listopada podsumowano kontrolę
jednostek budżetowych Gminy Kórnik. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych corocznie sprawdza się sposób wykonania budżetu
przez jednostki związane z samorządem.
Tegoroczna kontrola Placówek oświatowych,
OSiRu i Biblioteki Publicznej wypadła zdecydowanie lepiej niż w latach ubiegłych. Kontrola
pozostałych jednostek podsumowana zostanie w grudniu.
Uroczystość w Jarocinie

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

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

OBIADY DOMOWE NP:

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

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

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

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

Burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestniczył
we wpisującej się w obchody 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-19 uroczystości
wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę
pomnika gen. Stanisława Taczaka. Pomnik
pierwszego dowódcy jedynego zwycięskiego
polskiego powstania stanie w rodzinnej miejscowości generała, w Mieszkowie koło Jarocina.
Dzięki propozycji burmistrza i decyzji Rady
Miejskiej w Kórniku, również nasza gmina wydatkowała symboliczną sumę włączając się w
dzieło upamiętnienia zasłużonego żołnierza.
8 listopada, jako kontynuacja wmurowania
aktu odbyły się także uroczystości patriotyczne
w Jarocinie, w tym odsłonięcie Krzyża Powstańczego w lokalnej jednostce wojskowej.
Zdążą jeszcze w tym roku?
Jak informuje wiceburmistrz Hieronim
Urbanek w dniach 7-17 listopada rozstrzygnięto przetargi na:
- budowę chodnika i oświetlenia w ciągu ul.
Szkolnej i Żernickiej w Robakowie
- budowę oświetlenia w Borówcu wzdłuż
ulic Kempingowej i Uroczysko
- budowę oświetlenia w Dachowej przy ul.
Okrężnej i Wiatracznej
- budowę sieci kanalizacji deszczowej
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w ulicach Łąkowej, Leśnej oraz Polnej w
Szczodrzykowie
- budowę sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Jeziornej w Bninie
Zadania te zrealizowane mają być do 15
grudnia 2009 roku.
Jeszcze w tym roku ogłoszone będą
przetargi na:
-budowę ul Asnyka w Kórniku
- remont ratusza w Bninie
- budowa drogi Robakowo-Dachowa Nowina-Szczodrzykowo
- budowa promenady od ulicy Jeziornej w
Bninie do ulicy Zamkowej w Kórniku
W najbliższych tygodniach podpisane zostaną umowy na realizację remontu ulicy Błażejwskiej. Droga ta ma status drogi powiatowej
(nie jest własnością gminy), dlatego Urząd
Miejski w Kórniku starał się o finansowanie z
budżetu Powiatu Poznańskiego. Początkowo
otrzymano gwarancje sumy niewystarczającej
na realizacje zadania. Po dodatkowych zabiegach uzyskano kolejne 120 tysięcy i zadanie
ma być zrealizowane do 15 grudnia br.
Gmina Kórnik zgłosiła inwestycję budowy drogi Robakowo-Dachowa Nowina do
Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Jak dotychczas (wnioski można
było składać do 21 listopada, czyli do dnia
zamknięcia tego wydania) niewiele gmin
wielkopolski zawnioskowało o fundusze z
tego programu. Każda gmina może zgłosić
tylko jedno zadanie. Rozpatrzenie wniosków
nastąpi 5 grudnia. Przypomnijmy, że o dofinansowanie na wspomnianą drogę Gmina Kórnik
starała się już kilkakrotnie. Kryteria, jakimi
obwarowane były fundusze eliminowały to
zadanie mimo znaczenia dla tej części gminy.
Jak będzie teraz?
W wyniku rozmów z generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad podpisano porozumienie, na mocy którego GDDKiA ma wykonać
inwestycję poszerzenia ul. Poznańskiej w
Skrzynkach oraz budowę drogi komunikującej
Skrzynki z obwodnicą Kórnika na wysokości
ul, Woźniaka. Powstać ma również 2kilometrowy odcinek chodnika i oświetlenie wzdłuż
ul. Poznańskiej w Skrzynkach od ul Leśnej
aż do Kórnika.
Gmina Kórnik zobowiązała się do uzyskania gruntu pod inwestycję, oraz wykonania
projektu chodnika i oświetlenia. Całość dokumentacji projektowej powinna być przekazana
GDDKiA do 28 lutego 2009 roku, by w marcu
rozpocząć procedurę pozwolenia na budowę
a później zrealizować inwestycję. Szacunkowy
koszt budowy wynieść ma 2 miliony złotych.
Realizacja zadania uzależniona jest od tego
na ile Urzędowi Miejskiemu uda się uzyskać
zgodę właścicieli gruntów na przebiegu planowanego poszerzenia przy ul Poznańskiej – dla
działań zarówno projektowych jak i na wykup.
Nie ma natomiast szans na realizację
w tym roku umocnienia pobocza ulicy Poznańskiej w Borówcu – trasy o statucie drogi
powiatowej. Po rozmowach, jakie w dniu
12 listopada odbył wiceburmistrz Hieronim

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

Urbanek z przedstawicielami Zarządu Dróg
Powiatowych ustalono, że umocnienie pobocza na tej drodze od ronda na wlocie do wsi,
aż do skrzyżowania z ul. Szkolną wymaga
wykonania dokumentacji. Dopiero potem,
na podstawie opracowania będzie możliwe
wykonanie prac. Ma to nastąpić w marcu 2009
roku. Niemożność realizacji zadania „od zaraz”
przedstawiciele ZDP tłumaczą brakiem funduszy w tegorocznym budżecie oraz brakiem
wykonanej dokumentacji.
Jubileusz w orkiestrze
Wieczorem 11 listopada, w Święto Niepodległości Harcerze Seniorzy zorganizowali wieczór pieśni patriotycznej i spotkanie
integracyjne, podczas którego burmistrz
Jerzy Lechnerowski wręczył książki- upominki
druhom Jackowi i Andrzejowi Kozłowskim.
Obaj panowie w tym roku obchodzą jubileusz
50 rocznicy działalności w Orkiestrze Dętej
przy Kórnickiej Drużynie im. Księcia Józefa
Poniatowskiego.
Prywatyzacja przedszkoli?
W dniu 13 listopada z inicjatywy burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego zorganizowano
spotkanie z dyrektorami kórnickich przedszkoli
administrowanych przez gminę. Obecna na
spotkaniu przedstawicielka Referatu Oświaty
z Gminy Murowana Goślina przedstawiła informacje dotyczące funkcjonowania jednostek
przedszkolnych, które w Murowanej Goślinie
zostały sprywatyzowane.
Zdaniem burmistrza Jerzego Lechnerowskiego prywatyzacja naszych trzech placówek
przedszkolnych byłaby korzystna zarówno dla
gminy, jak i dla pracowników placówek, a co
najważniejsze dla dzieci i ich rodziców.
Klucze do mieszkań socjalnych
Zgodnie z planami inwestycyjnymi w tym
roku przygotowano kolejne 14 mieszkań
socjalnych. Dnia 14 listopada 14 wybranych
przez Komisję Mieszkaniową rodzin odebrało
klucze do nowych lokali.
Po dopełnieniu formalności związanych z
odbiorem mieszkań jeszcze w tym miesiącu
zamieszkają oni w zaadaptowanych pomieszczeniach w Dziećmierowie.
Konkurs unieważniony
W dniu 17 listopada burmistrz Jerzy Lechnerowski unieważnił konkurs na modernizację
rynku w Kórniku. W uzasadnieniu decyzji o
unieważnieniu wymienia się warunki regulaminu, które zdaniem organizatora nie zostały
dopełnione przez autorów prac konkursowych.
Nie przewiduje się powtórzenia konkursu.
Biernatki
Na spotkaniu wiejskim w Biernatkach, które
odbyło się 18 listopada dyskutowano na temat
planów Aquanetu w zakresie budowy kanalizacji, o złym stanie wody pitnej dostarczanej
mieszkańcom przez spółkę oraz o działaniach
w zakresie budowy pobocza od działek rekreacyjnych do ul. Jarzębinowej. Opr. ŁG
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Stawki podatku od nieruchomości
na 2009 rok
od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,74 zł od 1 m²
powierzchni

pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych

3,90 zł od 1 ha
powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,32 zł od 1 m²
powierzchni

od budynków lub ich części

W dniu 11 listopada, w 90 rocznicę
Odzyskania Niepodległości, w całym kraju
odbywały się uroczystości patriotyczne.
W Kórniku obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się o godz. 12.00 przed
kościołem parafialnego pod wezwaniem
Wszystkich Świętych w Kórniku, gdzie
znajduje się tablica z nazwiskami kórniczan

poległych na frontach I wojny światowej,
w powstaniu wielkopolskim, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. i w przewrocie
majowym 1926 r.
Przed tablicą wartę honorową zaciągnęli
kórniccy harcerze, a delegacje przedstawicieli kombatantów, władz samorządowych,

szkół, harcerzy, organizacji społecznych,
kórnickich firm i środowisk w asyście werbli
złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
W tym dniu delegacje złożyły kwiaty
również w czternastu innych miejscach pamięci narodowej na terenie gminy Kórnik.
MMB
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0,62 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej

19,81 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym

9,24 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych

2,80 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,64 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej

od budowli

2% ich wartości

Zwolnienia od podatku od nieruchomości
dotyczą:
1. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez jednostki organizacyjne
powołane do ochrony przeciwpożarowej, z
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez jednostki organizacyjne
powołane do przestrzegania prawa i porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez świetlice wiejskie zajmowane
na cele kulturalno-oświatowe, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
4. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej.
5. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i
czytelnictwa, z wyjątkiem zajętych na prowa-

nr 22/2008

Jaka będzie stawka podatku rolnego
na przyszły rok? Niewiadomo. Dotychczasowe dyskusje i konsultacje nie przyniosły
rezultatów, temat został przeniesiony pod
obrady kolejnej Sesji Rady Miejskiej (26
listopada), ale Rada musi się pospieszyć by
nowe stawki weszły w życie w ustawowym
terminie.
Jak ustala się stawkę podatku rolnego?
Podstawą do jej ustalenia jest podawana
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
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1.113,00 zł;
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton –
1.337,00 zł;
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton – 1.559,00 zł.
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton, stawki określa załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.

dzenie działalności gospodarczej.
6. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane w zakresie doradztwa rolniczego, z
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
7. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy
społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
8. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane w zakresie poradnictwa
psychologiczno-pedagogicznego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej.

Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z
pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – 668,00 zł.

Stawki podatku od środków transportowych na 2009r:

Od autobusu, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
1) mniejszej niż 30 miejsc – 1.114,00 zł;
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc –
1.837,00 zł.

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i
poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 668,00 zł;
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –

Spór o podatek rolny

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

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski, tel. 0601 179 596,
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mieszkalnych

Dokładną kwotę maksymalnego podatku rolnego oblicza się jako równowartość
pieniężną 2,5q żyta od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych
oraz równowartość pieniężną 5q żyta od
1 ha gruntów nie wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego.
Jednak Rada Miejska ma prawo obniżyć
tę stawkę. Wymaga się przy tym konsultacji
z odpowiednią Izbą Rolniczą.
I tak w zeszłym roku Prezes GUS podał
kwotę 58,29 zł za 1 q. Skutkowało to stawką
podatku w wysokości 145,73 złotego za
hektar gospodarstwa lub 291, 45 za inne
grunty objęte podatkiem rolnym. Decyzją

INFORMACJE

AKTUALNOŚCI

Obchody święta 90 rocznicy Odzyskania
Niepodległości

Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z
pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, stawki określa załącznik nr
3 do niniejszej uchwały.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane przez
jednostki organizacyjne powołane do ochrony
przeciwpożarowej.
Rady Miejskiej w Kórniku obniżono jednak
tę stawkę wyjściową z ponad 58 zł do 38
zł i podatek rolny wynosił odpowiednio 95 i
190 złotych (nieco ponad 65 proponowanej
przez GUS stawki).
W tym roku Prezes GUS podał stawkę
w wysokości 55,80 za kwintal.
Obliczone na tej podstawie stawki
podatku skutkowałyby szacunkowymi
wpływami do budżetu gminy wysokości 1
240 tys. zł.
Radni proponowali w dyskusji dwie inne
wysokości podstawy. Komisja Rolnictwa postulowała o zmniejszenie stawki wyjściowej
do 45 złotych (przewidywane wpływy do
budżetu 988,5 tys. zł czyli 80 % maksymalnych). (dokończenie na str. 6)
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Z jednej strony padają argumenty o
trudnej sytuacji w rolnictwie i doskwierającej
w tym roku suszy. Z drugiej strony argumentuje się, że inne podatki sięgają niemal
maksymalnych stawek, rolnicy korzystają
z wielorakiej pomocy: od zwrotu akcyzy
za paliwo, poprzez preferencyjne kredyty,
niskie opłaty KRUS, dopłaty do hektara,
oraz pomoc w przypadku stwierdzenia klęsk
żywiołowych.

KRÓTKO
Z POWIATU

Pojawiają się też zagadki proceduralne.
Nawet przedstawiciele Izby Rolniczej nie są
pewni, czy w procedurze obniżenia stawki
wymagana opinia tego gremium musi być
pozytywna, czy wystarczy, że po prostu
została wydana.

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Poznańskiego
najlepszy w Polsce

Radni będą dyskutować na temat
podatku 24 listopada na kolejnej Komisji
Budżetu i Finansów, a potem podczas Sesji
Rady Miejskiej.
Nie uchwalenie obniżenia stawki w
odpowiednim terminie (tak by mogła wejść
w życie w tym roku) spowoduje prawomocność maksymalnej stawki obliczonej
na podstawie podanej przez Prezesa GUS
ceny skupu żyta.
Jakie będą rozstrzygnięcia?
Opr. ŁG

Z przyjemnością informujemy, iż
Starostwo Powiatowe w Poznaniu zajęło
I miejsce w konkursie na najbardziej
przyjazny dla klientów Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).
Konkurs zorganizowała Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach
Forum Przejrzysta Polska 2008. Starostwo
Powiatowe w Poznaniu otrzymało 85,2 na
100 punktów możliwych do uzyskania,
zdobywając w ten sposób certyfikat oraz 5
tys. złotych nagrody. Zgłoszone Biuletyny

Konkurs unieważniony
Po oprotestowaniu przez część uczestników wyników konkursu urbanistyczno-architektonicznego na koncepcje modernizacji
rynku, organizator – Urząd Miejski w Kórniku
zdecydował się unieważnić konkurs. W
uzasadnieniu czytamy, że dopuszczone i
nagrodzone prace nie spełniły warunków
regulaminu konkursu.
W poprzednim wydaniu opublikowaliśmy
koncepcję autorstwa Stefana Wojciechowskiego opracowaną przy współpracy Aleksandry Sybilskiej i Henryki Grygier-Konewki,
uznaną przez Komisję Konkursową za
najlepszą. Na naszej stronie internetowej
www.korniczanin.pl w dziale multimedia
można znaleźć wszystkie cztery prace konkursowe.
Konkurs wywołał dyskusję wśród mieszkańców. Najbardziej kontrowersyjnym,
zdaniem czytelników Kórniczanina pomysłem zawartym w pracy architekta Stefana
Wojciechowskiego była woliera na ptaki
zaprojektowana na środku placu.
Przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków krytycznie odniósł się do
tego pomysłu, pytając ironicznie w rozmowie
z przedstawicielem naszej redakcji „Jeśli
projektuje się klatkę z kurami w Kórniku,
co autor zaproponuje na środku rynku w
Obornikach?”. Ta naiwna „metafora architektoniczna”, choć znalazła swoich zwolenników wywołała raczej negatywne emocje
wśród czytelników naszej gazety. Zacytujmy
wypowiedź jednej z mieszkanek Kórnika:
„Obejrzałam wynik konkursu dotyczącego pl.
Niepodległości. Naprawdę niezły, ale pomysł
z wolierą w centrum miasta uważam za wyjątkowo chybiony! I ze względu na biedne ptaki
w spalinach i hałasie (z dwóch stron szosa) i
ze względu na estetykę. Nie wiem jakie ptaki
mają być tam umieszczone, ale zawsze pozostaje sprawa rygorystycznego sprzątania po
nich, żeby nie zamieniło się to w antyreklamę
Kórnika. Przyszła mi do głowy jeszcze jedna
kwestia - ptaki w lecie, a co w okresie jesienno-zimowym? Przez pół roku na głównym
placu w mieście będzie straszyć pusta klata
na niegrzeczne dzieci? Czy nie lepsza byłaby
piękna fontanna??? A ptaki umieścić w parku
i nawet niekoniecznie w klatce, mogą to być
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chodzące wolno pawie”.
Wiele znaków zapytania pojawia się w
związku z innymi rozwiązaniami: znikający
chodnik na ulicy Średzkiej (przy probostwie),
dodatkowe skrzyżowania w ciągu ulicy Pocztowej i Harcerskiej, amfiteatr przed kościołem
lub drobiazgi jak widoczne na wizualizacji
drzewa „rosnące” na asfalcie szos...
Komisja Konkursowa wyróżniała i nagradzała prace, które uznała za nie spełniające
wymogów konkursu lub zauważając braki.
Zasugerowano także całkowitą zmianę koncepcji rozwiązań drogowych w przypadku
najwyżej ocenionej pracy („sugeruje się likwidację północnej jednokierunkowej drogi na
Rynku prowadząc ją ulicą Wojska Polskiego”
czytamy w ocenie Komisji).
Niestety wybór któreś z prac jako zwycięskiej w konkursie powodowałby konieczność
przystąpienia do jej realizacji (zamówienie „z
wolnej ręki” dla autora), a zgodnie z prawem
o zamówieniach publicznych zrealizowany
musiałaby zostać zwycięska koncepcja bez
istotnych zmian (nawet tych sugerowanych
przez Komisję).
Unieważnienie konkursu nie kończy jednak sprawy. Wiemy już, że złożone zostaną
odwołania od decyzji unieważniającej.
W poprzednim numerze Kórniczanina
proponowaliśmy szeroką dyskusję na temat
modernizacji rynku. Początkowo planowaliśmy zorganizować spotkanie prezentujące
prace konkursowe już na początku grudnia.
Brak rozstrzygnięć (kolejne odwołania)
oraz niełatwe zadanie wybrania terminu
pasującego projektantom zmusza nas do
przesunięcia terminu dyskusji na styczeń
przyszłego roku.
Już dziś zapraszamy więc na spotkanie,
na które zaprosimy także przedstawicieli
Konserwatora Zabytków, przedstawicieli
Politechniki Poznańskiej, urbanistów, architektów, historyków sztuki. Liczymy jednak
przede wszystkim na udział mieszkańców
i ich sugestie co do przyszłości centrum
naszego miasta.
W jednym z dwóch pozostałych, tegorocznych numerów Kórniczanina podamy
dokładną datę spotkania. ŁG

Informacji Publicznej poddano analizie
biorąc pod uwagę kryteria takie jak: zakres,
kompletność i aktualność udostępnianych
informacji, a także łatwość ich wyszukiwania i przyjazną organizację udostępniania.
Celem konkursowych zmagań było

Będą szkolić strażaków

Szanowni
Państwo!
Już w połowie bieżącego roku informowaliśmy, że z powodu zbliżających się
prac remontowych w bnińskim ratuszu
siedziba Redakcji zostanie przeniesiona.
Przygotowania do prac przy tym zabytku
przeciągały się niemiłosiernie i zamiast
zacząć się w sierpniu przebudowa
rozpocznie się najprawdopodobniej na
początku przyszłego roku. Nie było więc
potrzeby przenoszenia Redakcji. Niestety nagła awaria ogrzewania zmusiła
nas do natychmiastowej wyprowadzki.
Dodatkowo równie nagła choroba grafika zajmującego się składem naszego
dwutygodnika spowodowała konieczność
przeniesienia o dwa dni wydania tego
numeru.

promowanie dobrych rozwiązań w zakresie udostępniania informacji publicznej
poprzez Biuletyn Informacji Publicznej,
wykraczających poza obowiązujące ure-

Na terenie Jednostki RatowniczoGaśniczej w Bolechowie uroczyście
otwarto Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego.
Ośrodek Szkolenia OSP Powiatu Poznańskiego, dysponujący miejscami sypialnymi i trzema salami wykładowymi,
jest przeznaczony do prowadzenia kilkudniowych szkoleń strażaków- ochotników.
Lokalizacja przy Jednostce RatowniczoGaśniczej umożliwia korzystanie ze sprzętu

Państwowej Straży Pożarnej, Rejonowa
Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ,
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.
W pierwszej połowie 2003 roku opracowano projekt umiejscowienia podstacji
pogotowia ratunkowego w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolechowie.
Wynikał on z potrzeby skrócenia czasu
dojazdu karetki pogotowia do zdarzeń na
terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina. Z inicjatywy Starosty Poznańskiego
Jana Grabkowskiego zaproszono do roz-

gaśniczego strażaków PSP. Profesjonalnie
wyszkoleni i wyposażeni strażacy – ochotnicy, wspierający Państwową Straż Pożarną,
są najlepszym gwarantem bezpieczeństwa
na terenie powiatu.
W trakcie uroczystości otwarcia ośrodka
nastąpiło podpisanie pomiędzy Starostą
Poznańskim, a Komendantem Miejskim PSP
umowy użyczenia pomieszczeń ośrodka, a
także podpisanie porozumień przez szefów
służb, inspekcji i straży o utworzeniu Sieci
Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego, służącej wzajemnej wymiany informacji pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład systemu. W
ramach sieci działają: Starostwo Powiatowe,
Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska

mów Dyrektora Rejonowej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Poznaniu, Komendanta
Miejskiego PSP w Poznaniu, Wójta Gminy
Czerwonak i Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina. Ostatecznie ustalono
iż, samorząd powiatowy i gminny sfinansują
remont pomieszczeń, niezbędnych do funkcjonowania podstacji pogotowia. Dyrektor
Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
zobowiązał się do przekazania do podstacji
Bolechowo pojazdu wraz z załogą i opłacanie kosztów bieżących, a Komendant Miejski
PSP obiecał nieodpłatne wydzierżawienie
RSPR pomieszczeń należących do Straży
Pożarnej.
Łukasz Sobolewski
Fot. Katarzyna Strzyż

Wszystkich, którzy w określonym
wcześniej terminie nie znaleźli w punkcie sprzedaży naszej gazety serdecznie
przepraszamy.
Jednocześnie informujemy, że od 20
listopada siedziba Redakcji Kórniczanina
znajduje się nieopodal ratusza w bninie,
pod adresem Rynek 3 w budynku wykorzystywanym także przez filię Biblioteki
Publicznej.
Niestety nie udało nam się dotychczas przenieść linii telefonicznej. Prosimy więc dzwonić do nas pod numer
0601179596 ( lub dla przyjmowania
ogłoszeń w piątki w 0618190002) lub
kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: korniczanin@kornik.pl . Faksy
nadal można wysyłać pod stary numer:
061 8170147.
Redakcja

nr 22/2008

21 listopada 2008 r.

gulowania prawne. Uroczyste wręczenie
nagród odbyło
się 23 października w warszawskiej
siedzibie „Agory”. W spotkaniu i towarzyszących mu konferencjach wzięli udział
przedstawiciele samorządów gminnych
i powiatowych z całej Polski, zaproszeni
goście oraz przedstawiciele mediów. Wśród
prelegentów głos zabrał między innymi prof.
Jerzy Regulski, Prezes Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej oraz prof. Michał Kulesza, Członek Zarządu FRDL. Starostwo
Powiatowe w Poznaniu reprezentowały
Roma Czysz, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, odpowiedzialna za powiatowy
BIP oraz Dorota Kuklińska, Pełnomocnik
Starosty Poznańskiego do spraw Systemu
Zarządzania Jakością i Koordynator Akcji
Społecznej „Przejrzysta Polska”.
Aurelia Pawlak
Gabinet Starosty
Fot. Katarzyna Strzyż

Z POWIATU

INFORMACJE

(dokończenie ze str. 5)
Na jednym z posiedzeń Komisji Budżetu
i Finansów pozytywnie zaopiniowano stawkę 50 zł za kwintal (przewidywane wpływy
do budżetu 1 105 tys. zł czyli niemal 90%
maksymalnych wpływów). Ta stawka nie
uzyskała jednak pozytywnej opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Wędrówki po powiecie
Oferty aktywnego wypoczynku podczas
rowerowych i pieszych wycieczek oraz wiele
innych pomysłów na spędzenie wolnego czasu z dala od miejskiego zgiełku - to propozycje
podpoznańskich gmin dla zwiedzających
TOUR SALON 2008 w Poznaniu.
Tegoroczna ekspozycja została przygotowana pod hasłem szlaków rowerowych, a
uczestniczyły w niej Powiat Poznański oraz
gminy: Czerwonak, Kórnik, Mosina, Murowana
Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Skoki,
Suchy Las, Swarzędz. Atrakcje turystyczne
oraz tereny rekreacyjne w naszym powiecie
cieszą się wielką popularnością wśród mieszkańców Poznania, a dzięki promocji podczas
krajowych i zagranicznych targów turystycznych przyciągają coraz częściej także turystów
z innych regionów Polski oraz z zagranicy.
Podczas Targów Tour Salon 2008 Powiat
Poznański zaprezentował ofertą turystyczną
na stoisku Poznańskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Odwiedzający mieli
okazję zaopatrzyć się w najnowsze wydanie
mapy turystycznej Powiatu Poznańskiego,
atlasy rowerowe z zaznaczonymi ścieżkami
po Aglomeracji Poznańskiej oraz foldery
promocyjne. Na chętnych czekały także konkursy, w których można było wygrać między
innymi profesjonalne koszulki rowerowe oraz
gadżety powiatu oraz promujących się gmin.
Stoisko PLOT promował na scenie wicemistrz
świata w cyklotrialu (rodzaj akrobacji rowerowej) Marcin Bugajewski, który zachwycał
zwiedzających swoimi umiejętnościami.
Joanna Zielińska
Fot. Joanna Zielińska
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Prezentujemy państwu kolejną część
streszczenia Strategii Gminy Kórnik na
lata 2008-17. Dokument to obszerny,
ale istotny dla rozwoju naszej „małej
ojczyzny”. Kolejne częśści opracowania przyblizymy Państwu w kolejnych
numerach naszego pisma.

Wyposażenie Gminy w infrastrukturę
techniczną jest dziś postrzegane jako podstawowy warunek dla prowadzenia działalności
gospodarczej i jako jeden z podstawowych
wymogów cywilizacyjnych. Nie powinien więc
dziwić fakt, iż pierwszym Celem strategicznym
kórnickiego samorządu jest „Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska”. Cel ten podzielony
został na następujące Programy:
1. Infrastruktura komunalna
2. Drogownictwo i transport
3. Ochrona środowiska
Podstawowym elementem infrastruktury
technicznej jest system wodno-kanalizacyjny. Nie ulega wątpliwości, że obecnie każde
gospodarstwo domowe musi mieć dostęp
do sieci wodociągowej i musi posiadać
uregulowany system odprowadzania odpadów płynnych. Zdecydowana większość
gospodarstw domowych w Gminie posiada
dostęp do sieci wodociągowej, jednak
konieczne jest uzupełnienie brakujących
przyłączy oraz zapewnienie odpowiedniej
infrastruktury na nowo budujących się
osiedlach mieszkaniowych. W najbliższych
latach stan sieci wodociągowej będzie również powodował konieczność rozpoczęcia
prac zmierzających do stopniowej wymiany
istniejących rur azbestowych. Bardzo stare
rurociągi w niektórych rejonach Gminy oraz
wysokie koszty obsługi starych stacji uzdatniania wody to wystarczające powody do
kontynuacji stopniowego odnawiania zasobów. Ponieważ konieczne jest zapewnienie
dostaw wody w odpowiedniej ilości, jakości
i pod odpowiednim ciśnieniem do wszystkich gospodarstw domowych oraz terenów
aktywizacji gospodarczej w ramy Programu
pierwszego wpisano Projekt 1.1.1. Wodociagowanie gminy. W najbliższych latach złożą
się na niego następujace zadania:
1. Budowa sieci wodociągowej od strony
ul. Ostrowskiej
2. Rozbudowa magistrali wodociągowej
Dębiec-Bnin
3. Przebudowa i uzupełnienie systemu
wodociągowego na terenie Gminy (zad.
Aquanet S.A.)
4. Budowa przewodów wodociągowych
II rzędu i magistrali wodociągowej zasilającej Gminę z magistrali wschodniej
5. Wymiana azbestowych rur wodociągowych
6. Dokończenie zwodociągowania
Czmońca
7. Przebudowa i uzupełnienie systemu
wodociągowego na terenie Gminy
Drugim Projektem w ramach tego
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Programu, mającym na celu poprawę infrastruktury technicznej w Gminie, jest Projekt
1.1.2. Rozbudowa systemu kanalizacji.
Ze względu na bardzo szybki rozwój budownictwa jednorodzinnego, konieczność
ochrony jezior i wód podziemnych oraz planowany wzrost inwestycji w wielu sektorach
gospodarki, konieczne jest zapewnienie
odbioru ścieków sanitarnych z terenu całej
Gminy - wykonanie kanalizacji sanitarnej i
modernizacja oczyszczalni w Borówcu. Na
terenach, gdzie realizowanie gospodarki
ściekowej w formie sieciowej jest ekonomicznie nieuzasadnione, założono budowę
lokalnych systemów oczyszczania ścieków.
Aby zrealizować drugi z Projektów w Strategi zapisano nastepujące zadania:
1. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Borówiec, Kamionki,
Skrzynki, Biernatki, Błażejewo
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy (Błażejewko, Prusinowo,
Mościenica, Koninko, Szczytniki)
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków
w Borówcu
4. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych i lokalnych w miejscowościach
nieobjętych kanalizacją zbiorczą.
Następnym krokiem w kierunku ochrony środowiska, poprawy warunków życia
mieszkańców, a także możliwości oferowania w pełni wyposażonych w infrastrukturę
techniczną terenów inwestycyjnych jest
przeprowadzenie gazyfikacji Gminy. W
związku z powyższym zaplanowano nastepujące zadania do wykonania w ramach
Projektu 1.1.3 Rozbudowa sieci gazowej:
1. Budowa sieci gazowej oraz przyłączy
w Czmoniu
2. Dokończenie gazyfikacji Gminy
Jak już wielokrotnie wspominano jednym z celów kórnickiego samorządu jest
rozwój gospodarczy i co z tym związane
przyciągnięcie do Gminy nowych inwestorów i stworzenie dogodnych warunków
do rozwoju funkcjonującym już u nas
przedsiębiorstwom. Aby było to możliwe i
jednocześnie nie było uciążliwe dla mieszkańców niezbędne jest przygotowanie
terenów inwestycyjnych przemysłowych (z
określeniem preferencji) oraz terenów pod
budownictwo mieszkaniowe – Projekt 1.1.4.
Obecnie brakuje niestety szczegółowo
wyznaczonych i uzbrojonych terenów, które
mogą być objęte dalszą polityką inwestycyjną władz. Dotyczy to zarówno terenów
pod aktywizację gospodarczą, jak i pod budownictwo mieszkaniowe. Dla samorządu
podstawowymi działaniami w tym zakresie
powinno więc być uregulowanie własności
potencjalnych gruntów inwestycyjnych, a
następnie przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
tych terenów i sukcesywne ich uzbrajanie.
W tym celu należy dążyć do zrealizowania
nastepujacych zadań:

1. Poprawa zasilania energetycznego
rejonu Robakowo-Żerniki oraz rejonu
Mościenica-Borówiec-Kamionki – budowa
GPZ
2. Regulowanie własności gruntów
3. Przygotowanie Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego dla
terenów inwestycyjnych
4. Uporządkowanie (rozdzielenie)
funkcji mieszkaniowych i przemysłowych
w ramach istniejących osiedli
5. Budowa infrastruktury na terenach
inwestycyjnych
Pod pojęciem rozwoju infrastruktury
kryje się nie tylko uzbrojenie Gminy w pełną
infrastrukturę techniczną, ale także zapewnienie sprawnej i dobrej jakości sieci dróg.
W ramy drugiego Programu Drogownictwo i
transport wpisano zatem dwa Projekty:
1.2.1 Budowa dróg gminnych, poprawa
stanu dróg istniejących oraz budowa sieci
kanalizacji deszczowej
1.2.2 Modernizacja transportu publicznego.
W związku z silnym rozwojem inwestycji
gospodarczych i mieszkaniowych w Gminie
Kórnik w ostatnich latach powstało kilkadziesiąt kilometrów nowych wytyczonych
dróg. Większość dróg gminnych to drogi
gruntowe, które w porze jesienno-wiosennej
bywają nieprzejezdne, co znacznie utrudnia
życie mieszkańcom. Natomiast wiele dróg
utwardzonych wymaga naprawy, modernizacji lub nawet całkowitego remontu nawierzchni i podbudowy. W związku z dużą
skalą problemu i olbrzymimi nakładami
finansowymi, jakie będzie musiał ponieść
samorząd Gminy w celu jego rozwiązania,
przed przystapieniem do realizacji budowy
i naprawy dróg konieczna jest szczegółowa
inwentaryzacja potrzeb w tym zakresie oraz
opracowanie odpowiedniego programu.
W najbliższym dziesięcioleciu nowe drogi
powinny otrzymać nawierzchnię z tłucznia
kamiennego lub nawierzchnię bitumiczną,
co przyczyni się do rozbudowy systemu
połączeń, skrócenia czasu przejazdu oraz
poprawi bezpieczeństwo na drogach lokalnych. Jest to projekt wspierający rozwój
terenów wiejskich i działalności gospodarczej na nich prowadzonej. Lepsze drogi
spowodują również zmniejszenie zużycia
sprzętu i pojazdów wszystkich użytkowników. Z uwagi na wagę problemu w ramach
tego Projektu zaplanowano najwięcej zadań
do wykonania, zarówno o charakterze
ogólnym, jak i zadań bardzo szczegółowych dotyczących budowy konkretnych
ulic – dróg o charakterze strategicznym dla
danego obszaru:
1. Inwentaryzacja potrzeb w zakresie
inwestycji drogowych na terenie Gminy i
wybór priorytetów
2. Remonty dróg gminnych
3. Budowa dróg gminnych
4. Budowa i modernizacje chodników
5. Budowa i modernizacje oświetlenia
drogowego

nr 22/2008

6. Budowa drogi gminnej RobakowoDachowa Nowina-Szczodrzykowo
7. Budowa drogi gminnej - ul. Mikołajczyka w Błażejewie
8. Budowa dróg gminnych – osiedle przy
ul. Witosa w Kórniku
9. Budowa dróg gminnych – osiedle przy
ul. Droga Kalejska
10. Budowa drogi Koninko – Szczytniki
– Kamionki
11. Budowa parkingu buforowego dla
mieszkańców i turystów
12. Inwentaryzacja potrzeb i identyfikacja zadań w zakresie kanalizacji deszczowej
W ramach drugiego projektu tego
Programu zaplanowano zakup nowych
autobusów dla przewozów lokalnych oraz
uruchomienie nowych linii komunikacji
autobusowej do miejscowości w Gminie
dotychczas nie objętych komunikacją
zbiorową.
Trzecim Programem zapisanym w ramach omawianego Celu strategicznego jest
Program 1.3 Ochrona środowiska. Jeszcze
do niedawna wysypywanie odpadów w lasach, przy drogach czy do rowów nie budziło
zastrzeżeń. Dzisiaj borykamy się z pozostałościami tamtych czasów - i to nie tylko
w postaci odpadów zalegających w ziemi,
lecz przede wszystkim z przyzwyczajeniami
zakorzenionymi głęboko w ludzkiej świadomości. Zmiana przyzwyczajeń wymaga
jednak długotrwałej i konsekwentnej pracy.
Trudno jest bowiem wykorzenić zwyczaje
palenia odpadów w domowych piecach czy
też instalowania na terenie posesji przeciekających szamb. Tematu dzikich wysypisk
nie można rozpatrywać w oderwaniu od
całościowego gminnego czy powiatowego
programu gospodarki odpadami. Tylko
kompleksowe myślenie o odpadach będzie
mogło bowiem zaowocować czystą Gminą.
System wywozu odpadów stałych wprowadzony w Kórniku oraz stopniowo wdrażana
segregacja śmieci pozwala w tej chwili na
zlikwidowanie pozostałości po dawnych
wysypiskach. Istotne jednak będzie dalsze
prowadzenie polityki informacyjnej i popularyzacji wiadomości związanych z ochroną
środowiska w szkołach i wśród dorosłych
mieszkańców. Zadania takie są już realizowane na terenie Gminy, jednak dopiero
ich wieloletnia kontynuacja i podnoszenie
świadomości wszystkich mieszkańców oraz
przyjezdnych doprowadzić mogą z czasem
do znacznej poprawy w tym zakresie. Jednymi z podstawowych działań w tym projekcie
jest jednak rekultywacja wysypiska odpadów
w Czmoniu. Tylko realizacja tego zadania
wraz z likwidacją dzikich wysypisk doprowadzi do zaprzestania degradacji gruntów i wód
podziemnych na omawianych obszarach.
W ramach Projektu 1.3.1 Gospodarka odpadami stałymi zaplanowano zatem na lata
2008-2017 realizację poniższych zadań:
1. Opracowanie planu rekultywacji wyeksploatowanego składowiska odpadów
2. Zamknięcie i rekultywacja składowi-
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ska odpadów komunalnych w Czmoniu
3. Sukcesywna likwidacja dzikich wysypisk
4. Działania związane z wprowadzeniem „podatku śmieciowego” – m.in. przeprowadzenie referendum
5. Selektywna zbiórka odpadów u
źródła
6. Szkolenia w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami oraz publikacja
materiałów informacyjnych
7. Współpraca międzygminna w zakresie gospodarki odpadami – udział Gminy
w wybudowaniu stacji przeładunkowej w
Środzie Wielkopolskiej
8. Zorganizowanie Gminnego Punktu
odbioru zużytego sprzętu AGD, TV
9. Wdrożenie systemu kontroli korzystania z usług komunalnych
Drugi z Projektów w ramach Programu
1.3 Ochrona środowiska związany jest
ściśle z Projektem 1.1.2 Rozbudowa systemu kanalizacji. Aby osiągnąć cel Projektu
1.3.2 Zmniejszenie zanieczyszczenia jezior
i cieków wodnych niezbedne jest wykonanie
w pierwszej kolejności systemu kanalizacji
sanitarnej, w szczególności w miejscowościach leżących w zlewni jezior Kórnickich.
Dopiero po zakończeniu kanalizacji tych
miejscowości możliwe będzie przystąpienie do rekultywacji jezior. Aby określić
jej kierunek i sposób przeprowadzenia
zlecone zostanie przeprowadzenie badań
wód. Zadania do wykonania w ramach tego
Projektu są więc nastepujące:
1. Ocena stanu ekologicznego oraz
możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych i turystycznych jezior Rynny
Zaniemysko-Kórnickiej
2. Oczyszczanie jezior Rynny Zaniemysko-Kórnickiej wraz z zatrzymaniem ich
zanieczyszczania
* Zaproponowane w Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Kórnik na lata 2008-2017
projekty zostały określone w czasie i zakresie merytorycznym zgodnie z dostępnymi
w trakcie jej przygotowywania danymi.
Należy pamiętać, iż okres i koszty realizacji
projektów czy źródła finansowania zapisane
w dokumencie są jedynie szacunkowe. Na
etapie planowania Strategii nie da się przewidzieć zarówno wszystkich okoliczności
sprzyjających realizacji danego zamierzenia, jak i przeszkód (zarówno finansowych,
organizacyjnych, jak i formalnych), które
utrudnią lub uniemożliwią prawidłowe jego
wdrożenie. Dlatego wszystkie projekty należy traktować jako otwarte pomysły, które
powinny być modyfikowane i zmieniane
w oparciu o zmieniające się okoliczności i
nowe propozycje. Dokonanie wyboru priorytetowych zadań inwestycyjnych zgodnych
ze strategicznymi celami rozwoju Gminy
oraz oczekiwaniami lokalnej społeczności
i znalezienie punktu równowagi pomiędzy
potrzebami rozwojowymi a finansami Gminy odbywać się będzie podczas budowy
Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego Gminy. A. Biernacka

TRZY PYTANIA DO …

INFORMACJE / WYWIAD

INFORMACJE

Strategia Gminy Kórnik c.d.

PROF. TOMASZA JASIŃSKIEGO,
DYREKTORA
BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ PAN
- Kilka tygodni temu media podały
informację, że Biblioteka Kórnicka otrzyma milion złotych z rezerwy rządowej
na remont mostu prowadzącego do
kórnickiego zamku. Czy doniesienia te
są prawdziwe?
Biblioteka Kórnicka ma zapewnienie,
że otrzyma milion złotych z rezerwy rządowej, ale aby te pieniądze uruchomić
musi nastąpić zmiana budżetu państwa
a tego dokonać może tylko minister
finansów. Złożyliśmy już wniosek do
ministerstwa finansów o przyznanie tych
pieniędzy. Decyzję uzyskamy w ciągu
najbliższych dni.
- Skoro Biblioteka otrzyma przynajmniej w części niezbędne fundusze,
kiedy w takim razie rozpocznie się remont mostu?
Oficjalnie nadal nie dysponuję kwotą
miliona złotych, ale już wiem, że remont
rozpocznie się jeszcze w tym roku, ponieważ pieniądze te muszą zostać wydane
do końca bieżącego roku kalendarzowego. Wydaje się to nieprawdopodobne,
jednak będę dążył do tego, aby prace
remontowe ruszyły na przełomie listopada
i grudnia.
- Na czym będą polegały prace remontowe?
Początkowo most miał być zdemontowany w prawie 60 procentach i dopiero
wtedy miano sprawdzić w jakim stanie są
stopy, na których stoi cała konstrukcja. Po
wielu konsultacjach z inspektorami budowlanymi okazało się, że rozebrane będą tylko
przyczółki i zewnętrzna warstwa cegieł,
dołożonych do mostu w latach 50-tych. Ten
zabieg odciąży konstrukcję. Uzupełniona
zostanie także zaprawa między cegłami i
jeśli będzie to konieczne nastąpi też wymiana samych cegieł.
Rozmawiała: Barbara Morasz
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Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr
96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz Uchwały
Nr XXX/328/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 12 listopada
2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
I
1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2009 w zakresie:
POMOCY SPOŁECZNEJ
– na następujące zadania szczegółowe:
Nazwa zadania
• realizację zadań polegających na rozwiązywaniu
problemów społecznych dotyczących w
szczególności: ubóstwa, przemocy w rodzinie,
bezrobocia, niepełnosprawności,
• zorganizowanie wypoczynku poza Kórnikiem
dla dzieci i młodzieży z rodzin skierowanych
przez OPS, pedagogów szkolnych i organizacje
realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej
• organizację spotkań świątecznych dla samotnych
i ubogich

Planowane
wydatki
w 2009 roku

19.000 zł

Wydatki w
2008 roku

18.000 zł

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
– na następujące zadania szczegółowe:
Nazwa zadania
• organizację festiwali, przeglądów i spektakli:
teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych;
organizacja konkursów z zakresu kultury;
• organizację wystaw, koncertów, warsztatów:
teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych,
literackich, plastycznych i pisarskich; organizację
konferencji, dyskusji i prelekcji;
• kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochronę dóbr
kultury;
• podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
• podejmowanie działań mających na celu
ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na
terenie gminy;
• integracja międzypokoleniowa;
• utrzymywanie współpracy i zorganizowanie
wymiany grup mieszkańców Gminy Kórnik z
grupami mieszkańców gmin partnerskich;

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa zadania
• działalność rehabilitacyjną, sportową, turystyczną,
terapeutyczną, kulturalną, uspołeczniającą i
integrującą środowisko osób niepełnosprawnych
oraz likwidującą bariery w komunikowaniu;
• prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
• organizację spotkań integracyjnych
niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych z
terenu Gminy Kórnik

Planowane
wydatki
w 2009 roku

18.000 zł

Wydatki w
2008 roku

18.000 zł

DZIAŁALNOSCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT
I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
– na następujące zadania szczegółowe:
Nazwa zadania
• aktywizację i stworzenie możliwości
samorealizacji, działalność kulturalną i
edukacyjną na rzecz osób starszych;

Planowane
wydatki
w 2009 roku

Wydatki w
2008 roku

7.500 zł

8.000 zł

NAUKI, EDUKACJI , OSWIATY I WYCHOWANIA
– na następujące zadania szczegółowe:
Nazwa zadania
• organizację konkursów tematycznych i olimpiad
przedmiotowych oraz dla dzieci i młodzieży;

Planowane
wydatki
w 2009 roku

Wydatki w
2008 roku

1.000 zł

2.500 zł

KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI
I MŁODZIEŻY – na następujące zadania szczegółowe:
Nazwa zadania
• organizację turnusów rehabilitacyjnowypoczynkowych dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu Gminy Kórnik
• realizację działalności harcerskiej jako działalności
wychowawczej i oświatowej dla dzieci i młodzieży;
• wspieranie działalności wychowawczej poprzez
organizację zajęć świetlicowych, a także
organizację innych aktywnych form spędzania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
• edukację ekologiczną oraz włączanie
dzieci i młodzieży do działań o charakterze
proekologicznym;
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Planowane
wydatki
w 2009 roku

Wydatki w
2008 roku

47.000zł

35.000 zł

Wydatki w
2008 roku

87.000zł

95.000 zł

III

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
– na następujące zadania szczegółowe:
Nazwa zadania

– na następujące zadania szczegółowe:

Planowane
wydatki
w 2009
roku

• organizację szkoleń dzieci i młodzieży, uzdolnionej
sportowo w różnych dyscyplinach sportowych;
• przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych
różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych
ogólnopolskich oraz międzynarodowych
imprezach sportowych;
• zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach
Uczniowskich Klubów Sportowych;
• współorganizowanie różnych imprez sportowych;
• popularyzację zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży poprzez tworzenie warunków do
uprawiania gier zespołowych na terenie gminy;

ne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z późn.
zm.). Należy do niej dołączyć:
a. aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
b. aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres
działalności podmiotu,
c. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
4. Oferty należy składać do dnia 29 grudnia 2008 r. do
godz. 15.30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego
w Kórniku (osobiście lub drogą pocztową)
5. Druk oferty można pobrać ze strony internetowej Urzędu
Miejskiego w Kórniku – www.kornik.pl, http://bip.kornik.pl (dział
ogłoszenia) lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w
Referacie Promocji Gminy, Kultury i Sportu (pok. 211).
6. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu lub
niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, o
czym oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Planowane
wydatki
w 2009
roku

Wydatki w
2008 roku

300.000zł

200.000 zł

1. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań
mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania
te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie
uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmniejszenia
budżetu Miasta i Gminy Kórnik w części przeznaczonej na
realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu
2. Wsparcie udzielone podmiotom ubiegającym się o dotacje w ramach Otwartego Konkursu Ofert zostanie udzielone w
wysokości od 50% do 80% całkowitych kosztów związanych
z jego realizacją.
3. Wkład własny organizacji i innych podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie rozumiany jest jako wkład
finansowy i pozafinansowy (wkład rzeczowy, wolontariat).
IV

2. Na realizację zadań z pkt. 1 w roku 2009 planuje się
przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 479.500 zł.
3. Terminy i szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną
zawarte w umowach podpisanych z wybranymi oferentami.
II
Termin i warunki składania ofert.
1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje
pozarządowe, osoby prawne
i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które
prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców
Gminy Kórnik.
2. Uczestnicy konkursu składają pisemne oferty realizacji
zadania według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr
264, poz. 2207).
3. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne zgod-
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Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być wykonane w roku 2009
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie zgodnie z zawartą umową
oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
3. Zadanie winno być zrealizowane na terenie gminy Kórnik
lub dla mieszkańców gminy Kórnik
V
Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu
terminu ich składania
2. Wszystkie oferty programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie zostaną ocenione pod względem
formalnym i merytorycznym.
3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik osoba Pełniąca Funkcję Organu, który dokonuje wyboru ofert
najlepiej służących realizacji zadań w ramach priorytetów, o
których mowa w ogłoszeniu. Oferty przed ostateczną decyzją
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik- Osoby Pełniącego Funkcje
Organu – opiniują Komisje Opiniujące. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kórnik. Referat Promocji, Kultury i Sportu zawiadamia wnioskodawców o przyjęciu
oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w formie pisemnej.
4. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące
kryteria:
a. zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu: 0-10 punktów
b. jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy
zadania: 0-10 punktów
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c. innowacyjność zadania przewidzianego ofertą: 0-6
punktów
d. posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji określonych zadań, poparte
referencjami i opiniami: 0-6 punktów
e. posiadane zasoby materialne i kadrowe: 0-6 punktów
f. pozyskanie do współpracy i współfinansowania zadania
innych partnerów publicznych i prywatnych: 0-8 punktów
g. posiadanie niezbędnych dokumentów wymaganych
przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania: 0-6
punktów
h. zapewnienie wkładu własnego wyższego niż wymagany
w ogłoszeniu (co najmniej 30%):
0-8 punktów
5. W konkursie nie będą brać udziału oferty, które:
a. zostały złożone po upływie wyznaczonego terminu;
b. zostały złożone bez wymaganych załączników;
c. zostały złożone na innych drukach;
d. oferent jest nieuprawniony do ubiegania się o dotację;
e. zgłoszony projekt jest niezgodny z warunkami udziału w
konkursie ( np. proponowane działania nie wchodzą w zakres
konkursu).

INFORMACJE

INFORMACJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK OGŁASZA
OTWARTE KONKURSY OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
GMINY KÓRNIK W 2009 ROKU

VI
Postanowienia końcowe.
1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem
Miasta i Gminy Kórnik – Osobą Pełniącą Funkcję Organu - a
podmiotem otrzymującym dotację.
2. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych
z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach,
komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji o tym, iż zadanie
jest dotowane ze środków budżetowych Miasta i Gminy Kórnik.
Informacje takie winny być również podawane do publicznej
wiadomości w trakcie realizacji zadania.
3. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane
bezpośrednio z realizacją danego zadania. Koszty rzeczowe,
związane z realizacją zadania publicznego, rozumiane jako
wydatki przeznaczone np. na zakup sprzętu, materiałów,
niezbędnych do prawidłowego i efektywnego zrealizowania
zadania publicznego) nie mogą przekroczyć 30% ogólnych
kosztów zadania.
4. Zleceniodawca może sfinansować jedynie wybrane przez
siebie działania wykazane w harmonogramie realizacji zadania
publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać
z nim umowę.
5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu
Miasta i Gminy Kórnik jest zobowiązany do dostarczenia na
wezwanie właściwego referatu Miasta i Gminy Kórnik, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania oryginałów
dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której
mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji
oraz prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. W
rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty
finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
6. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu
i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.
7. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane
są przez referat Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim
w Kórniku, tel.: 061 8170 411 wew. 681 i 690, mail: promocja@
kornik.pl
Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
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CZOŁOWO
tel./fax (61) 817-89-20, tel. (61) 818-99-02

BIURO RACHUNKOWE „AMADEUs”
• PROWADZENIE KSIĄG PRZYCHODU
I ROZCHODU, RYCZAŁT
• ZUS (PRZEKAZ ELEKTRONICZNY)
• KADRY, PŁACE,
ROZLICZENIA ROCZNE
• ODBIÓR DOKUMENTACJI
OD KLIENTA

Czołowo, os. Miedzylesie 69
62-035 kórnik
Tel. 502 484 871
e-mail: homarkacz@interia.pl

UKŁADANIE
PŁYTEK

ZEGARY
Profesjonalna
naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

Marcin Kaczmarek

KAMIONKI

Przyjmę zlecenia
na usługę
murarską
na rok 2009

tel. 509 518 955

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

Szukam

ichtiologa - oceanografa
do współpracy na hodowlę
ryb egzotycznych

Tel. 500 806 645

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

Jan Nowak, sołtys Czołowa poinformował, że jeszcze w tym roku zakończą się
formalności związane z zamianą gruntów
pod budowę boiska sportowego. Trzeba
dokonać podziału gruntu. Boisko powstanie
w przyszłym roku na terenie prywatnym, za
który właściciel otrzyma dotychczasową ziemię sołecką. W ten sposób boisko będzie
położone przy wsi. Sołtys powiedział, że w
tym roku z środków sołeckich nastąpi zakup
siatki do ogrodzenia tego boiska. W planach
jest także budowa świetlicy i ewentualnie
wykonanie ogródka jordanowskiego.
Jan Nowak poinformował, że gmina
obiecała, że droga gminna od osiedla do
obwodnicy zostanie utwardzona gruzobetonem.

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)

W Centrum Internetowo-Edukacyjnym w
Kamionkach dzieci i młodzież mają okazję
uczestniczyć w ciekawych zajęciach. Jedne
z ich poświęcono robotyce.
Radosław Sip, pracownik Centrum
poinformował, że mimo wcześniejszych
informacji na spotkanie przyszły tylko dwie
osoby. Paweł Daniel (student V roku automatyki Politechniki Poznańskiej) mógł indywidualnie podejść do każdego dziecka.
Po krótkim wstępie podczas, którego
omówiono podstawowe pojęcia w elektronice jak prąd, napięcie, w automatyce
jak sensoryka, robotyka, algorytm oraz
uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa przy

Na potrzeby Centrum zakupiono jednego robota. Będzie on wykorzystany
na kolejnych zajęciach, które odbędą się
prawdopodobnie w czasie ferii.
BORÓWIEC
Obecnie najważniejszym problemem
dla mieszkańców Borówca jest stan nawierzchni ulicy Poznańskiej. Na drodze tej
panuje duży ruch samochodów, a rozryty
asfalt nie nadaje się do użytkowania. Sołtys
Maciej Słowiński poinformował, że do burmistrza, starosty powiatowego, marszałka
województwa, wojewody została skierowana petycja, by wzdłuż tej ulicy wykonać
chodnik lub przynajmniej odpowiednie
pobocze. Prace z tym związane miały być
zrealizowane w tym roku, ale zaplanowano
je dopiero na przyszły rok.
Sołtys uważa, że rondo, które powstało
u zbiegu ulic Szkolnej, Głównej i Poznańskiej znacznie poprawiło bezpieczeństwo
w tym miejscu.
KROMOLICE
Jolanta Gańko, sołtys Kromolic oba-

Kolejny problem dotyczący Kromolic to
dokończenie budowy chodnika. W tym
roku zabrakło pieniędzy na wykonanie
ostatniego 50-metrowego odcinka. – Skoro nie ma pieniędzy na 50 metrów chodnika to zapewne budowa 1500-metrowego
odcinka przedłuży się do 14 lat – stwierdza zbulwersowana sytuacją pani sołtys.
Niewiadomą jest także to czy przedsięwzięcie znajdzie się w przyszłorocznym
budżecie i zostanie dokończone. Sołtys
Jolanta Gańko podkreśla, że w połowie
chodnik budowali sami mieszkańcy wsi.
Dlatego uważa, że władze gminy powinny poczuwać się do tego, by wreszcie
dokończyć prace.
Pani sołtys ma nadzieję, że zgodnie z
planem nastąpi wymiana 5 lamp w części
wsi.
Jolanta Gańko informuje, że w 2009
roku sołeckie środki zostaną przeznaczone
na promocje kultury. Dzieci mają pojechać
np. do kina. Sołectwo będzie starało się
przygotować imprezy dla starszych osób,
jak np. z okazji Dnia Seniora. Pani sołtys
tłumaczy, że w jej wsi większość mieszkańców to ludzie starsi, którym trudno pojechać
do Kórnika np. do zamku. W planie są dla
nich wyjazdy do kina, teatru.
Zebrał: Robert Wrzesiński

Ze względu na małe zainteresowanie, spowodowane prawdopodobnie zbyt wysokimi kosztami związanymi z wynajęciem
domków drewnianych podczas Kiermaszu Świątecznego organizowanego przez gminę Kórnik w dniach 6.12 – 24.12.2008 r.,
informujemy, iż koszt wynajęcia domków przez cały okres trwania kiermaszu wynosić będzie 500 zł.
Przypominamy, iż mogą Państwo wynająć siedem domków drewnianych o wymiarach 2x3m, zamykanych, w których można będzie sprzedawać własne towary, związane ze Świętami Bożego Narodzenia, np. ozdoby choinkowe, wyroby cukiernicze,
gastronomia.
Domki będą ustawione na placu przed ratuszem oraz na plantach.
Gmina zapewnia dostęp do prądu, natomiast wystrój domków będzie należał do wynajmującego.
Pisemne oferty prosimy składać do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 28.11.08 br.
W ofercie prosimy podać:
- imię, nazwisko
- adres
- numer telefonu
- rodzaj towarów, które Państwo chcą sprzedawać.
O wyborze ofert decyduje kolejność zgłoszenia.
O szczegółach wynajmu domków i zasadach korzystania z nich, osoby, których oferty jako pierwsze wpłynęły do Biura Obsługi
Mieszkańca, zostaną powiadomione telefonicznie.
Więcej informacji na ten temat można otrzymać w Referacie Promocji Gminy, tel. 8 170-411 w. 681
Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Tel./fax (61) 87 88 513, 605 403 123

nr 22/2008

Pan Paweł stworzył specjalną stronę
www.sterbot.pl, na której przedstawia
swój zestaw edukacyjny i propaguje tą
tematykę.

wia się o przyszłość placów zabaw w
gminie oraz w swojej wsi. Powinny one
być pod nadzorem technicznym. Obecnie
ze względu na porę roku plac zabaw w
Kromolicach jest zamknięty. Na wiosnę
może okazać się, że zgodnie z wprowadzonymi przepisami plac nie będzie
spełniał norm albo sołectwa nie będzie
stać na spełnienie wymogów, a za nadzór techniczny trzeba będzie zapłacić z
sołeckich pieniędzy.

Informacja dotycząca wynajęcia domków podczas Kiermaszu Świątecznego
organizowanego przez gminę Kórnik
w dniach 6.12 – 24.12.2008r.

Borówiec, ul. Poznańska 83, biuro: Poznań, ul. Głuszyna 229/11
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pracy z prądem, rozpoczęły się zajęcia
praktyczne. Młodzi ludzie stworzyli programy dla robota na omijanie przeszkód,
trzymanie się wyznaczonej linii, podążanie
za ręką. Ku zdumieniu prowadzącego, z
zadziwiającą szybkością przyswoili sobie
także takie abstrakcyjne i matematyczne
pojęcia z techniki programowania jak suma
i iloczyn logiczny.

AKTUALNOŚCI

REKLAMY

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33

WIEŚCI
SOŁECKIE

21 listopada 2008 r.
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przechodniów
Jesień w pełni, z drzew spadają liście,
a chodniki same się z nich nie oczyszczą.
Niestety nie wszyscy pamiętają o tym, że
sterty liści należy usuwać z chodników
podobnie jak zimą śnieg.
Chłód i silny wiatr spowodowały,
że liście masowo spadają z
drzew, nierzadko wprost na
chodniki. Jeśli
dojdą do tego
jeszcze opady deszczu to
przejście po takiej nawierzchni staje się
zdecydowanie
niebezpieczne.
Nietrudno wtedy
o poślizgnięcie
się a nawet o złamanie nogi. Niestety
wielu właścicieli posesji zapomina o
usuwaniu zwiędłych liści z chodników w
obrębie ich nieruchomości a jest to takim
samym obowiązkiem jak odśnieżanie.
Już w pierwszym paragrafie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

terenie gminy Kórnik”, uchwalonego przez
radnych mowa jest o tym, że właściciele
nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego przez: uprzątanie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z powierzchni
nieruchomości (np. z podwórzy, przejść,
bram) oraz z chodników położonych
wzdłuż tych nieruchomości.
Za nie wywiązywanie się z tego obowiązku strażnicy miejscy mogą nałożyć
na właściciela
nieruchomości
mandat w wysokości nawet
100 złotych.
Ponadto, jeśli
dojdzie do nieszczęśliwego
wypadku np. do
upadku w wyniku poślizgnięcia
się na mokrych
liściach czy
śniegu i złamania nogi, osoba
poszkodowana ma prawo żądać odszkodowania od właściciela posesji, który
zaniedbał swoje obowiązki. Chociażby z
tych powodów warto pamiętać o uprzątaniu zanieczyszczeń z chodników.

Sytuację Domu Ludowego w Błażejewie
przedstawialiśmy już rok temu. Przypomnijmy, że wybudowano go w 1938 roku
z inicjatywy Koła Wielkopolskiego Związku
Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Organizowano
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W listopadzie, w dwóch punktach Kórnika: przy powozowni i parkingu na Prowencie
pojawiły się nowe plany miasta. Kolorowe
plansze zawierają czytelny i przejrzysty
plan ulic wraz z ich alfabetycznym spisem,
legendę, krótkie opisy najważniejszych zabytków i ich fotografie a także spis telefonów
ważniejszych instytucji na terenie miasta.
Gmina wydała na ten cel prawie 10
tysięcy złotych. BM

Barbara Morasz

Znów będzie służyć
mieszkańcom
Jeszcze w tym roku gmina wykupi
grunt, na którym znajduje się Dom Ludowy w Błażejewie. Dzięki temu będzie
można rozpocząć remont, który przywróci budynek do dawnej świetności.

Nowe plany
miasta

REKLAMA

AKTUALNOŚCI

Zmora

w nim kursy przysposobienia rolniczego,
zabawy i przedstawienia. Podczas wojny
zawiesił on swoją działalność, a tuż po
niej ponownie wznowił. Błażejewski Dom
Ludowy pełnił wówczas funkcję społecznokulturalno-oświatową dla gminy a nawet
powiatu. W 1989 roku nadano mu imię Jana
Wójkiewicza.
Obecnie teren, na którym znajduje się
Dom Ludowy w Błażejewie jest własnością
prywatnego właściciela. Sołtys i Rada So-

łecka Błażejewa chcą, aby Dom Ludowy
znowu służył wszystkim mieszkańcom.
Koniecznością staje się jednak remont, który obejmowałby wymianę dachu, elewacji,
podłóg. Najpierw jednak gmina musiałaby
wykupić grunt, na którym znajduje się
budynek.
Kiedy to w ubiegłym roku Urząd Miejski w Kórniku zajął się sprawą wykupu
gruntu okazało się, że istnieją kilkuset
metrowe rozbieżności powierzchni w
terenie a granice nieruchomości są
niestabilne. Wówczas Urząd wszczął
postępowanie, które miało rozgraniczyć
tą nieruchomość.
Jak udało nam się ustalić, 3 marca 2008 roku Burmistrz Gminy Kórnik wydał decyzję o rozgraniczeniu
nieruchomości, po czym wznowiono
postępowanie podziałowe. 1 lipca zatwierdzono podział. Ze względu na to,
że grunt na którym znajduje się Dom
Ludowy należy do osób prywatnych,
przystąpiono do negocjacji ceny za
nieruchomość a w październiku ostatecznie ją ustalono.
Referat Gospodarki Nieruchomościami gromadzi teraz dokumentację
geodezyjno-prawną niezbędną do zawarcia aktu notarialnego. Prawdopodobnie umowa kupna zostanie sfinalizowana jeszcze w grudniu tego roku. Potem
będzie można rozpocząć niezbędne
remonty a to już tylko krok do tego, aby
powstały przed siedemdziesięciu laty
Dom Ludowy na nowo spełniał społeczne funkcje. Barbara Morasz

nr 22/2008
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REKLAMA

REKLAMY

OFERTA PRACY
Stacja paliw

Ukończyłeś szkołę, nie
podejmujesz nauki, chcesz
zarobić - zgłoś się do nas
Mile widziana:

• umiejętność pracy
z komputerem
• uczciwość i zaangażowanie
• komunikatywność
i umiejętność pracy
w zespole.
Podania prosimy kierować na adres:

MZ. TRADE, ul. Śremska 22A
62-035 Kórnik - Bnin

Rodowodowe kociaki

DEVON REX

hodowla
Z ZIMOWEGO LASU*PL

www.zimowylas.aplus.pl
tel. 607 324 307 lub 500 034 731

Cyfrowe kopiarki poleasingowe
• maksymalne zużycie do 20%
• gwarancja 1 rok
• zapewniamy serwis oraz materiały
eksploatacyjne (tonery, bębny itp)

Sebastian Talkowski
tel. 0509 993 883
e-mail:
sebastiantalkowski@op.pl

Miejsce
na Twoją
reklamę
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KM PARTNER BIUROSERWIS
SKLEP PAPIERNICZY

USŁUGI :

- KSERO - KSERO KOLOROWE
- DRUKOWANIE PRAC
- OPRAWA PRAC (magisterskich,
licencjackich, doktorskich)
- LAMINOWANIE
- NAPEŁNIANIE I REGENERACJA TUSZY
- SKUP TONERÓW I KARTRIDŻY
- PIECZĄTKI - WIZYTÓWKI
POZA TYM SPRZEDAŻ :
- PAPIER KSERO
- PAPIER KOMPUTEROWY
- TUSZE DO DRUKAREK
- TONERY DO DRUKAREK I KSERO
- DRUKI AKCYDENSOWE
- SZEROKI WYBÓR ART.BIUROWYCH
- SZEROKI WYBÓR ART.SZKOLNYCH
- TOREBKI, KARTY OKOLICZNOŚCIOWE
- ART.KOMPUTEROWE
- ROLKI DO KAS I TERMINALI
- ETYKIETY, TAŚMY DO METKOWNIC

KA

• Przewóz towarów niebezpiecznych - ADR
• wózki jezdniowe
• dokształcajace: podstawowy i dodatkowy
dla kierowców przewożących rzeczy lub osoby
• spawanie
• inne według potrzeb

LE
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REKLAMY

REKLAMY

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK
Kursy prawa jazdy:
kat A, B, B+E, C, C+E,.
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Rozpoczecie kursu prawa jazdy na kat. A, B 17.11.2008 o godz. 18,00
w SP nr 1 w Kórniku

RO

K

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA
TELEFONICZNE
DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS
TEL.0-61 898 01 41
UL. KUŚNIERSKA 2
62-035 KÓRNIK

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 1630

KORZYSTNE RABATY DLA FIRM

Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców

***ZAPRASZAMY***

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

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

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
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Lekarz specjalista psychiatra Katarzyna Zięba-Mazurek

Leczenie depresji, nerwic, lęków, psychoz
Doświadczenie w pracy na stanowisku
konsultanta w Londynie
Przyjmuję również pacjentów anglojęzycznych
Centrum Ellmed, Pl. Niepodległości 43, Kórnik, rejestracja tel. 061 817 01 75,
Przyjęcia: 1-wszy i 3-ci poniedziałek miesiąca od 16.00
www.lekarz-psychiatra.com.pl

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

SKLEP

PARYS

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

BIELIZNA

NOWOŚĆ - tipsy szklane

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

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

Prywatny Gabinet Psychiatryczny

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

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

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik
nr 22/2008

• 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
21 listopada 2008 r.
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REKLAMY

REKLAMY

www.avanttecno.pl
www.ogrodydarp.pl
061-871-30-29
604-531-132

Gabinet kosmetyczny „Joanna”
z okazji 10 urodzin zaprasza na:
- liczne promocje oraz nowe zabiegi
- makijaż permanentny wykonywany
przez dyplomowaną linergistkę
- peeling kawitacyjny
- kąpiele parafinowe dłoni
- aromatyczne woskowanie nóg
- innowacyjne zabiegi
przeciwzmarszczkowe
NOWY NUMER TELEFONU
697-618-484
Kórnik-Bnin, ul. Witosa 4A
www.gabinetjoanna.pl

TOFIK

„Partner” TBS oferuje na sprzedaż:
• mieszkanie poddaszowe (kawalerka 26,78 m2)
(5000 brutto/m2)
• lokal handlowy 66,99 m2 (5000 netto/m2)
z pełnym prawem własności na os. I. Krasickiego
w Kórniku.
Kontakt:
ul. Hawelańska 6 Poznań
061 8200583
kom.698690540
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1,5 Mb/s od 24zł!

jest, aby najmłodsze dzieci pamiętały o tym
by nosić odblaski. Z tego powodu co roku
powiat poznański organizuje akcję „Odblaski” i wręcza pierwszoklasistom światełka
odblaskowe.

„Hałaśliwi goście”
w Przedszkolu
w Bninie

Prawie 200 światełek odblaskowych
otrzymali uczniowie klas pierwszych ze
szkół podstawowych z gminy Kórnik,
dzięki akcji „Odblaski” organizowanej
przez Komisję Bezpieczeństwa Rady
Powiatu Poznańskiego.
W okresie jesienno-zimowym bardziej
niebezpieczne staje się poruszanie po
drogach, ze względu na trwający znaczną
część doby zmrok oraz trudne warunki atmosferyczne. Mimo tych niedogodności powinniśmy jednak normalnie funkcjonować,
przemieszczać się zarówno pieszo, jak i
pojazdami. Aby bezpiecznie podróżować
musimy starać się być bardziej widoczni dla
innych uczestników drogi. To w znacznym
stopniu poprawia bezpieczeństwo pieszego
i kierującego pojazdem. Szczególnie ważne

W tym roku, przedstawiciele powiatu
przekazali je dzieciom 7 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku, podczas
spotkania „Bądź bezpieczny na drodze”. W
spotkaniu wzięli udział nie tylko przedstawiciele Starostwa Powiatowego, samorządu
kórnickiego, ale także kórnickiego komisariatu, straży miejskiej czy pożarnej.
Dzieci śpiewając piosenki i recytując
wierszyk o zielonym świetle dzieliły się z
innymi rówieśnikami znajomością przepisów o ruchu drogowym. Pokazały, że
samodzielne przechodzenie przez ulicę nie
jest niczym trudnym. Dowiedziały się także,
dlaczego tak ważne jest, aby były widoczne
na drodze i przekonały się również, jak
działają odblaski w ciemności.
Barbara Morasz

W dniu 7 listopada nielada hałas
mięliśmy na parkingu przy naszym
przedszkolu. Zebrały się tam dzisiaj
wszystkie grupy przedszkolaków. Odwiedzili nas panowie ze Straży Miejskiej,
Policji oraz Straży Pożarnej. Komendant
Straży Miejskiej pan Marek Kaczmarek
w bardzo przystępny sposób udzielił
wszystkim dzieciom informacji na temat
bezpieczeństwa, ważnych numerów
telefonu, a także starał sie uzmysłowić
wszystkim jak ważna i odpowiedzialna
jest praca wszystkich służb. Trzy uprzywilejowane wozy zjawiły się u nas na
parkingu, właczone zostały "koguty".
Komendant Straży Pożarnej pokazał
nam wyposażenie „swojego” wozu
oraz zademonstrował nam urządzenie,
które ratuje życie strażakom. Jednak
największa frajdę sprawiło dzieciom to,
że każdy mógł posiedzieć sobie w wozie
strażackim, czy policyjnym, przymierzyć
hełm Strażaka, czy czapkę Strażnika
Miejskiego, nadusić klakson. Ale w tym
dniu pozwolenie mieliśmy od samego
Komendanta Straży Miejskiej. Bardzo
dziękujemy za niesamowitą przygodę.
Izabela Kobielak

Przedszkolaki
o swojej
ojczyźnie

Dzieci dowiedziały się również, że Kórnik
jest ich „małą ojczyzną” a piosenkę pod tytułem „Kórnik bardzo fajny jest” zaśpiewały z
ogromną radością. 5 i 6-latki zaskoczyły także
publiczność bardzo dobrą znajomością tekstu
hymnu Polski.

Kombatanci ze wzruszeniem podziękowali za zaproszenie i życzyli małym obywatelom, aby czerpali radość z dzieciństwa,
które im odebrano w czasie wojny. Na
koniec wręczyli przedszkolakom słodkie
upominki. BM

Telefon stacjonarny
tańszy od komórki
Bogata oferta programowa

OŚWIATA

REKLAMA

Najtańszy, szybki internet

Otrzymali
odblaski

Atrakcyjne pakiety usług
jeszcze taniej!
Realistyczna telewizja HD,
teraz możesz dotknąć obrazu

To wszystko i jeszcze więcej tylko
w Telewizji Kablowej TESAT,
już teraz w Twojej miejscowości!

SPRAWDŹ NAS - Aktywacja 1 zł
przekonaj się, że warto!
Zadzwoń 061 649 69 69
www.tesat.pl
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Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak
twój? Orzeł biały – to słowa wiersza, który
m.in. przypomniały 5 i 6-latki z kórnickiego
przedszkola, podczas uroczystości patriotycznej, która odbyła się 18 listopada.
Przedszkolaki zaprosiły na tą uroczystość
nie tylko swoich rodziców i dziadków, ale także przedstawicieli kórnickiego Koła Związku
Kombatantów RP i BWP.
Najpierw dowiedziały, jakie święto obchodziliśmy 11 listopada i co to jest niepodległość, wolność oraz ojczyzna. Mimo, że
pojęcia te są trudne do zrozumienia dla tak
małych dzieci, te starały się pokazać, że nie
są im obce. Przedszkolaki śpiewały piosenki
żołnierskie, wśród których znalazła się m.in.
pieśń „Przybyli ułani pod okienko”, zatańczyły
„Kujawiaczka” czy recytowały znany wszystkim wiersz „Kto ty jesteś?

21 listopada 2008 r.
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Grzegorz Kasdepke, bajkopisarz
i scenarzysta był gościem spotkania
literackiego, które odbyło się 6 listopada w kórnickim Zamku. Postać ta
przyciągnęła trzecioklasistów z dwóch
podstawówek.
Podziemna sala Zamku po brzegi
wypełniona była trzecioklasistami z Kórnika i Bnina. O 14.30 zebrani otrzymali
informację, że główny bohater spotkania
już jest blisko, w Dziećmierowie, ale zanim
dojedzie do Kórnika minie jeszcze trochę
czasu. Wiadomo - roboty drogowe! Tym
niecierpliwie oczekiwanym gościem był
Grzegorz Kasdepke, gwiazda literatury
dziecięcej, scenarzysta takich programów,
jak: „Ciuchcia”, „Budzik”, „Podwieczorek u
Mini i Maksa” oraz telenoweli „Klan”, laureat
prestiżowych nagród: Nagrody im. Kornela
Makuszyńskiego, Nagrody Edukacja XXI
(dwukrotnie).
Słynny pisarz przybył do Kórnika na zaproszenie biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1.
Głównym organizatorem imprezy
była Teresa Lubińska przy finansowym wsparciu Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu.
Dziwne przypadki bajkopisarza
- Przez ostatnie lata napisałem wiele bajek dla dzieci, ale
tylko w kilkunastu występuję
osobiście. Bo też po co pisać
o sobie, skoro wokół aż tyle się
dzieje, prawda? Lecz bajkopisarzom, podobnie zresztą jak
innym ludziom, przytrafiają się
nieraz przedziwne historie – i
szkoda by było ich nie zapisać!powiedział autor bajek. I bajkopisarzom i
zwykłym ludziom rzeczywiście niejedno się
przydarza. Niestety, nie każdy umiałby to
opisać tak dobrze jak Kasdepke. Jego opowieści docenili nie tylko krytycy, ale przede
wszystkim same dzieci. Choć to raczej nie
uznanie, a prawdziwe uwielbienie. Siedząc
wśród dzieci można było zobaczyć, wręcz
poczuć, jak bardzo są przejęte. Każde z
nich trzymało w ręce książkę, z nadzieją,
że znajdzie się w niej autograf. Te, które
książek nie przyniosły ze sobą, szybciutko
kupowały je w zaimprowizowanej księgarence. A potem oczekiwanie...
I wreszcie jest. Nieco spóźniony, ale
pełen wigoru, natychmiast porwał dzieci do
zabawy. Tak jak w swoich utworach, również
podczas tego spotkania uczył bawiąc.
Większość jego twórczości znakomicie
sprawdza się jako pomoc naukowa, zarówno
dla nauczycieli, jak i rodziców chcących w
sposób łatwy i bezbolesny wprowadzić swe
dzieci w ważne zagadnienia. Szczególnie
popularne stały się utwory przybliżające
znaczenie związków
frazeologicznych
np. „Co to znaczy, czyli 101 zabawnych hi-
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storyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie
niektórych powiedzeń” i „Powrót Bartusia,
czyli co to znaczy po raz drugi”. Zwroty używane na co dzień przez dorosłych, dla dzieci
czasami są niezrozumiałe. No, bo co to znaczy „ostatni dzwonek” albo „ciepłe kluchy”? A
„być całym w skowronkach”? Lecz taka już
istota związków frazeologicznych – znaczą
coś innego niż się słyszy.
Po omówieniu kwestii językowych,
przyszła pora na fundamentalne pytanie
- kto kim zostanie w przyszłości. Las rąk i
milion odpowiedzi: doktorem, żołnierzem,
aktorem, pisarzem, a nawet zawodowcem
(Leonem zawodowcem? Trudno stwierdzić). Wstrząsający, doprawdy, okazał
się moment, kiedy dzieci zapytane przez
pisarza czy chciałyby zostać politykiem,
gwałtownie opuściły ręce i zamilkły. Jakież to wymowne i jak dobitnie podkreśla
prestiż naszej polityki ... Indagacja co do
planów zawodowych stanowiła nawiązanie
do „Detektywa Pozytywki”. Bycie detektywem – to dopiero fascynujące zajęcie!
Przyzna to chyba każdy. Autor przeczytał
najkrótsze opowiadanie ze zbioru, a dzieci
miały odgadnąć skąd Pozytywka wiedział,
że chłopiec imieniem Dominik skłamał.
Spragnione dalszych przygód Detektywa

Pozytywki dzieci dowiedziały się, że już w
styczniu ukaże się nowa książka z nim w
roli głównej.
Potem jeszcze było słów kilka o „bontonach”, czyli o tym kto to jest dżentelmen
i dama (dama to ktoś taki jak dżentelmen,
tylko samiczka – twierdzi Kuba, bohater
utworu Bon czy ton), kto komu pierwszy
podaje rękę: pani panu czy odwrotnie. I tu
okazało się, że demokratyczna większość
nie zawsze ma rację. Otóż przytłaczająca
liczba uczniów myślała, że to mężczyzna
pierwszy podaje rękę. A przecież, jak powiedział pan Grzegorz, należy dać kobiecie
szansę wyboru. Jeśli nie zechce podać
ręki, to cóż, trudno. Mężczyzna powinien
być szczęśliwy, jeśli przynajmniej skinie
mu głową.
Ile pan miał żon?
To tylko jedno z pytań, które padły z
ust dzieci pod adresem pisarza. Wyszło
na jaw, ku rozczarowaniu niektórych, że
Grzegorz Kasdepke ma jedną żonę. Jedną
jedyną, ciągle tę samą. Może dlatego tak
młodo i zdrowo wygląda. Bo im więcej żon
się miało, tym więcej zmartwień i stresu

się przeżyło, a to nie przyczynia człowiekowi ani urody ani energii życiowej (a tym
bardziej pieniędzy, jak twierdzą cynicy).
Wyznawcą tej teorii jest też chyba sam
autor „Kacperiady”, gdyż rzucił łobuzersko:
A na ile żon wyglądam?
Dzieci zainteresowane były nie tylko
życiem osobistym swego ulubieńca. Sam
proces twórczy i jego efekty również wzbudzały ciekawość. Z odpowiedzi, których
udzielał artysta dowiedzieliśmy się, że już
w piątej klasie szkoły podstawowej chciał
zostać pisarzem, że pisze już szesnaście
lat a jego pierwszym dziełem jest „Kacperiada”. Ta książka jest mu najbliższa, choć
występuje w niej jako dość nierozgarnięty
tata. Głównym zaś bohaterem jest jego
syn, Kacper. To on właśnie jest inspiracją
do pisania, dostarczycielem tematów, zabawnych sytuacji i powiedzonek („Mój syn
łobuzuje, a ja to opisuję”).
Tylko bez całowania!
Książka o tym tytule zrobiła już furorę,
zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. To
zbiór zabawnych opowiadań o uczuciach i o
sposobach radzenia sobie z nimi. Na końcu
każdej historii znajdujemy opis konkretnej
emocji i praktyczne rady dla dzieci i rodziców. Jeszcze przed końcem roku
w księgarniach znajdziemy drugą
część tej pozycji. W planach jest
też książka tylko dla chłopców i
tylko dla dziewcząt. Sympatykom
ciekawych opowieści i dobrego
jedzenia spodobają się z pewnością nowe przygody starych
znajomych – Kuby i Buby. „Słodki
rok Kuby i Buby” to coś w rodzaju
poradnika kulinarnego. Zamieszczono tu przepisy na przeróżne
pyszności: mordoklejki, kokosanki, sorbety. Wszystkie przetestowała ze swoimi uczniami
Gabriela Niedzielska. Na pewno
więc każde dziecko – przy niewielkiej pomocy rodziców – będzie mogło
zrealizować te receptury samodzielnie.
Mam prawo!
Tak, dziecko ma swoje prawa, a dorośli
powinni ich przestrzegać. Szanujmy dziecko, starajmy się widzieć w nim partnera,
a nie istotę niezdolną do samodzielnego
myślenia i działania. Pozwólmy się dziecku
rozwijać, pozwólmy na błędy i własne próby
określenia się wobec różnych sytuacji i
problemów. Bądźmy zawsze blisko, gotowi
do pomocy, ale nie narzucajmy niczego
siłą. Przede wszystkim zaś kochajmy. To
największe i najważniejsze prawo dziecka
– być kochanym.
Książka „Mam prawo! Czyli wszystko co
powinniście wiedzieć o prawach dziecka,
a boicie się zapytać” powstawała dziesięć
lat. To suma wieloletnich doświadczeń
rodzicielskich samego Kasdepke, a także
wyraz przekonania, że Konwencja o Prawach Dziecka nie jest martwym zbiorem
przepisów, ale czymś co ma nas inspirować
i pomagać budować właściwe relacje z
własnym dzieckiem.
Beata Michałowska
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VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Wpisani w Historię”
6 listopada odbyła się ósma już edycja
konkursu „Wpisani w historię”. W szczególnym „rocznicowym” roku 90 lat, które minęło
odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, upamiętniono te
ważne dla Polaków wydarzenia, prosząc
wykonawców o przygotowanie recytacji
utworów o tematyce powstańczej. W
konkursie, odbywającym się w dwóch etapach, wzięło udział 326 uczestników z 31
szkół podstawowych, gimnazjów, gromad
zuchowych i drużyn harcerskich Powiatu
Poznańskiego. W finałowych przesłuchaniach zaprezentowało się 16 recytatorów
z najmłodszych klas szkół podstawowych,
24 starszych i 19 gimnazjalistów. Jury
przyznało nagrody
oraz wyróżnienia,
w trzech kategoriach wiekowych:
I miejsce, w kategorii wiekowej 6-9
lat, zdobyła Łucja
Sulwińska z Puszczykowa, II miejsca
Monika Stempniak
z Radzewa i Julia
Kurczoba z Kórnika, III Joanna
Brylewska również
reprezentująca szkołę w Radzewie, wyróżniono: Martynę Adamczak (Pobiedziska
Letnisko), Kornelię Adamską (Rogalinek) i
Olę Idkowską (Kórnik). Spośród uczestników konkursu z klas 4-6 SP nagrodzono:
I miejsce Maria Urbańska z Lubonia, II
miejsca Oliwia Ratajczak z Bnina i Zuzanna
Szpak z Kórnika, III miejsce Joanna Krzeptowska z Lubonia, wyróżnienia przyznano:
Izabeli Kosmaczewskiej z Pobiedzisk
Letniska, Patrycji Nowak z Radzewa, Kacprowi Pietrzakowi z Puszczykowa i Marcie
Jabłońskiej z Mosiny. Wśród najstarszej
grupy uznanie jurorów zdobyli: Joanna
Żyto z Kórnika (I miejsce), Julia Frąszczak
z Lubonia, Klaudia Pawłowska z Mosiny (II
miejsce), Michał Knapiński z Puszczykowa i
Monika Kąkolewska z Lubonia (III miejsce),

przyznano także wyróżnienia dla Patryka
Śliwy z Rogalina i Miłosza Juszczaka z Mosiny. Zwycięzcy, oprócz dyplomów i nagród
książkowych, otrzymali także możliwość zaprezentowania się w Koncercie Finałowym
z okazji Święta Niepodległości Polski, który
tradycyjnie jest podsumowaniem konkursu
recytatorskiego i okazją dla mieszkańców
naszej gminy i powiatu do spotkania z historią. W tym roku, organizatorzy, czyli Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku,
przedstawili gościom Powstańczy Koncert
– wspomnienie o Kórniczanach, którzy
brali udział w Powstaniu Wielkopolskim.
Zebrani, oprócz recytacji, mogli wysłuchać
wywiadów przeprowadzonych 40
lat temu, w ramach
ogólnopolskiej akcji
harcerskiej „Rozetka Powstańcza”, z
uczestnikami walk:
żołnierzami i harcerzami.
Te g o r o c z n e
edycje Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego i
Koncertu Finałowego zostały wpisane do kalendarium
obchodów w Gminie Kórnik 90 rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Patronat nad wydarzeniem objęły: Starostwo
Powiatowe w Poznaniu, Urząd Miejski
w Kórniku, Fundacja Zakłady Kórnickie i
Komenda Hufca ZHP Kórnik.
Patriotyczne chwile można podsumować jedynie cytując fragment utworu „Naszym Powstańcom”, napisanego specjalnie
na konkurs „Wpisani w Historię” przez Koło
Literackie z Daszewic:
„(…) Prochom Przodków
- Nasza pamięć – najwierniejsza,
My dziś pomnik Im stawiamy:
		
- Z wiersza!”
Helena Cyranik

RECENZJE
KSIĄŻEK
Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej w Kórniku.

KULTURA

OŚWIATA / KULTURA

Popołudnie
z literatem

DLA DOROSŁYCH
BEATA PAWLIKOWSKA
„BLONDYNKA U SZAMANA.
MAGICZNA WYPRAWA DO ŚWIATA
INDIAN”
„Blondynka u szamana” to druga
książka pisarki i podróżniczki, Beaty
Pawlikowskiej. Jest to ciąg dalszy historii
opisanej w książce zatytułowanej „Blondynka śpiewa w Ukajali”.
Tym razem celem autorki jest dotarcie
do Ekwadoru przez puszczę peruwiańską, co ma zająć około 6 tygodni. Już
na samym początku zapowiada się
niesamowita przygoda – Beata Pawlikowska wybiera bowiem na swojego
przewodnika Herkulesa, którego sama
opisuje jako kogoś, kto „jest samodzielny,
ma doświadczenie, jest zdecydowanie
indiańskiej krwi i absolutnie nie zna
angielskiego”, a przy tym prześladuje go
niesamowity pech.
Książkę czyta się jednym tchem, znajduje się w niej wiele polskich akcentów
co sprawia, że jest bliższa polskiemu czytelnikowi niż inne pozycje wydawnictwa
National Geographic z serii „Na krańce
świata”. Widać też, jaki wpływ na autorkę wywarła twórczość Juliana Tuwima.
Podróżniczka w barwny sposób opisuje
swoją wyprawę, podczas której poznaje
życie codziennie Indian, uczestniczy w
ich uroczystościach, a nawet sama staje
się szamanką, dzięki czemu może spojrzeć na dżunglę w inny niż dotychczas
sposób, odbyć podróż do wnętrza samej
siebie oraz poczuć magię, którą spowija
niezwykły świat Indian. MG
DLA DZIECI
ROBERT MYŚLIŃSKI
„SIEDEM SUPEŁKÓW. BAJKI, KTÓRE
POMAGAJĄ WYCHOWYWAĆ”
Kiedyś, gdy mama chciała, aby
dziecko pamiętało o czymś ważnym wiązała mu na chusteczce supełek. Siedem
historii, bajek, po jednej na każdy dzień
tygodnia jest takim właśnie supełkiem.
Każda z nich porusza temat wart zapamiętania zarówno przez dziecko, jak i
przez rodziców. Wychowując dzieci, należy pamiętać, aby samemu postępować
zgodnie z przekazywanymi zasadami. Te
opowieści pomogą rodzicom spojrzeć na
świat oczami dziecka, zrozumieć jego
emocje i marzenia.
Książka ta polecana jest przez znaną
nianię – Dorotę Zawadzką. KK
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PPHU EMMAR
Kórnik-Bnin , ul. Błażejewska 9

Tel. 609 152 586 - po godz. 18

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Wykonamy kompleksowe
usługi elektryczne wykonawstwo nowej
jak i modernizacja starej
instalacji elektrycznej.

Sprzedam działki
budowlane pod
lasem
- Zbrudzewo koło
Śremu

Tel. 505 872 205
061 28 308 67

Zakres robót:

produkcja-montaż

Ideal

TEL:

061 8171 310

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

605 260 690

PR
O

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

Miejsce
na Twoją reklamę

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

Tel.

tel. (61) 819-01-46

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

nr 22/2008

▪ teleinformatycznych
(domofony itp.)
▪ instalacje odgromowe
▪ sieci komputerowe

tel. 605 398 939

PRUSINOWO 24, TRASA KÓRNIK ZANIEMYŚL

ODDAM W NAJEM LOKAL UŻYTKOWY
O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI OKOŁO 50 M2
W OKOLICY KÓRNIKA
NA DZIAŁALNOŚĆ TYPU: KOSMETYCZKA
(gdyż istnieje już zakład fryzjerski)
LUB INNĄ .

KONTAKT TEL. 501150612

Księgarnia
zatrudni
przedstawicieli
z własnym
samochodem
tel. 062 738 02 86

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
w KÓRNIKU
posiada do wynajęcia magazyn o pow. 120 m2
wraz z zapleczem biurowym o pow. 35 m2

tel.

061 8170 123, 509 515 554

* Pilnie sprzedam fotel dwuosobowy z możliwością spania, stan bardzo dobry. Tanio! Tel. 502 507 469
* Mam do wydzierżawienia pomieszczenie na cele gospodarcze- Środa Wlkp. Tel. 061 285 45 76 lub 501 074 900
* Sprzedam telewizor kolorowy 2-letni 14 LT 45C z telegazetą. Tel. 889 420 469
* Kolekcjoner kupi meble obrazy, zegary, gramofony, starocie, militaria. Przyjadę. tel. 0601308880
* Sprzedam wózek dziecięcy dwufunkcyjny Maxi Cosi i fotelik samochodowy. Tel. 508 053 295
* Przyjmę panią do sprzątania domu 1x w tygodniu (sobota). Tel. 061 81 71 824
* Poszukuje do wynajęcia pokoju w Kórniku lub okolicy. Tel. 792 122 297
* Sprzedam Deawoo Lanos. Rocznik 2000. cena do uzgodnienia. Tel. 0783 702 803
* Poszukuję lokalu handlowego w centrum Kórnika. Około 50 m². tel. 0606 11 28 26
* Sprzedam Seata Ibizę 1.4, 1997, instalacja gazowa. Tel. 061 28 77 120 lub 0691267727
* Zatrudnię stażystkę do pracy w księgowości. Tel: 602 526 500, e-mail: biuro@azaro.pl
* Poszukuję do sprzątania domu w Kórniku 200 m2. Tel. 601 54 03 54
* Sprzedam Hondę Civic 1,4 benzyna + gaz – rok prod. 1997. Tel. 509 515 553
* Poszukuję małego mieszkania lub kawalerki. Tel. 516 166 521
* Pilnie zamienię mieszkanie komunalne o pow. 70 m2 w bloku w dziećmierowie na spółdzielcze większe w Kórniku. Tel. 0507 42 42 98
* Pilnie sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku – Bninie. Tel. 516 07 00 77
* W Borówcu segment bliźniaka 84/248 parterowy gotowy do zamieszkania 330.tyś. Tel. 602 214 931
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, różności – przyjadę. Tel. 601 308 880
* Oddam w wynajem lokal o pow. 35 m2 na działalność w centrum Kórnika. Tel. 517 767 870
* Do wynajęcia mieszkanie 50m2 w Kórniku. Tel: 692 695 002
* Zatrudnię fryzjera, fryzjerkę Kórnik. Tel. 618 980 319 lub 781 051 136
* Do wynajęcia mieszkanie 50 m2 w Kórniku. Tel. 692 695 002
* Sprzedam 12 działek budowlanych pomiędzy Śremem a Kórnikiem 100 zł za 1 m2. Tel. 602 676 982
* Segment bliźniaka 132/425 gotowy do zamieszkania od zaraz w Borówcu sprzedam. 420 tyś. Tel. 602 214 931
* Rodzina poszukuje mieszkania 2-pokojowego w Kórniku do wynajęcia. Pilne! Tel. 728 451 223
* Sprzedam mieszkanie 74 m2 w Szczodrzykowie z garażem, działka ogrodniczą. Tel. 696 448 150
* Wykonam remont domu – malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, inne usługi. Wolne terminy na październik. Tel. 608 070 595

2008

OKNA PCV
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

(instalacja i uruchomienie)
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Ogłoszenia
DROBNE

OKNA•ROLETY•BRAMY

▪ elektrycznych

OGŁOSZENIA / REKLAMY

REKLAMY

HAKI HOLOWNICZE – SPRZEDAŻ - MONTAŻ
BAGAŻNIKI SAMOCHODOWE
CZĘŚCI I AKCESORIA DO PRZYCZEP
SAMOCHODOWYCH

Ilość edycji ogłoszenia
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Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

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

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

Złodziej złapany na gorącym uczynku
3 listopada patrol SM zatrzymał w Kórniku
przy remontowanym odcinku trasy S11
mężczyznę, który próbował ukraść kostkę
brukową. Złodziejem okazał się mieszkaniec Puszczykowa. Sprawcą kradzieży
zajęła się następnie policja.

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

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

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

Bezpańskie psy
W dniach 3-14 listopada strażnicy po-

ZAPRASZAMY

SKUP
- 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

Gminna Spółdzielna „S.Ch.”
w Kórniku zatrudni na umowę
o pracę sprzedawców do sklepu
w Radzewie lub wynajmie
powyższą palcówkę.
Informacje pod numerem
tel. 0618170299
„Chodzi o to, by ... mieć odwagę wyruszyć w tak trudną podróż, jaką jest poznawanie ludzkiej natury” (Antoni Kępiński)

Gabinet Psychoterapii

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja
KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim
OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

Osoby zainteresowane spotkaniem proszę o wcześniejsze umówienie się
telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

tel. 695 724 655
e-mail: monikarutkowska@autograf.pl
www.monikarutkowska.pl
www.autograf.net.pl
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*promocja dla osób, które zamówią okulary

mgr Monika Rutkowska

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

60-309 Poznań
ul. Grunwaldzka 121A
(dojazd tramwajem nr 1, 6, 7, 13, 15)

Mandat za nieprawidłowe parkowanie
W okresie od 3 do 14 listopada strażnicy
miejscy ukarali mandatami za nieprawidłowe parkowanie w Kórniku w sumie 16
kierowców. W jednym z przypadków patrol
interweniował w sprawie blokowania wjazdu na posesję, a innego kierowcę ukarano
nie tylko za parkowanie w niedozwolonym
miejscu, ale także za zaśmiecanie drogi.

OPTYK

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 22/2008

chwycili w Kamionkach i Kórniku w sumie
5 bezpańskich psów. Czworonogi odwieziono do schroniska.
Ukarany za spalanie śmieci
12 listopada ukarano mieszkańca Kórnika
za spalanie w ognisku odpadów komunalnych, w tym plastiku.

JAZDA ROWEREM PO ZMROKU
Rowerzysta powinien pamiętać, że
jadąc rowerem po zmroku ma obowiązek
włączenia światła przedniego (ciągłego) i
tylniego (pulsującego). Za jazdę bez świateł
grożą mandaty.

Mandat za brak oświetlenia
14 listopada w Robakowie strażnicy ukarali mandatem 5 rowerzystów, którzy po
zmroku poruszali się rowerami po drodze
bez oświetlenia.

ROWEREM PO CHODNIKU
Straż Miejska przypomina, że istnieje
zakaz jazdy rowerem po chodniku. Za nie
dostosowanie się do tego przepisu także
grożą mandaty.

Padły lis
14 listopada interweniowano w Czołowie
w związku ze zgłoszeniem o padłym lisie.
Zwierzę przekazano do utylizacji.
Opr. BM

DLA OSOBOWYCH
Parking przy ulicy Jabłońskiego w
Kórniku przeznaczony jest wyłącznie dla
pojazdów osobowych. W tym miejscu
istnieje zakaz pozostawiania pojazdów
ciężarowych.

Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy odnotowali kolejne
dwa wyjazdy:
• 31 października wyjechali do pożaru do
Czołowa, ale okazało się, że był to fałszy-

wy alarm,
• 8 listopada gasili pożar domu w Kamionkach na Osiedlu Kresowym.
Opr. Robert Wrzesiński

Kronika
kryminalna

dnia także w Kórniku, gdzie kierujący
fordem wymusił przejazd i w ten sposób
zderzył się z toyotą. Z kolei 11 listopada
w Kórniku mężczyzna kierujący samochodem ford, w wyniku nie udzielenia
pierwszeństwa przejazdu doprowadził do
zderzenia z mazdą.

Nietrzeźwy kierowca
3 listopada w Szczytnikach, kórniccy funkcjonariusze zatrzymali kierowcę, który kierował pojazdem będąc w stanie po spożyciu
alkoholu. Mężczyzna miał 0,44 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Wymusili pierwszeństwo
4 listopada w Kórniku, kierowca daewoo
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i
doprowadził do zderzenia z mazdą. Do
podobnego zdarzenia doszło następnego

Zbyt szybka jazda przyczyną zderzenia
7 listopada w Kórniku, kierowca fiata nie
dostosował prędkości do warunków ruchu
i doprowadził do zderzenia z seatem, który
następnie uderzył w peugeota. Następnego
dnia w Dziećmierowie, kierujący starem jechał ze zbyt dużą prędkością i doprowadził
do zderzenia z renault.

Łapali piratów drogowych
278 mandatów „wlepili” funkcjonariusze kórnickiej straży miejskiej i policji
kierowcom jadącym z nadmierną prędkością, podczas trwającej 5 miesięcy akcji „Prędkość”. Akcję przeprowadzono
dzięki funduszom gminnym.
Niedostosowanie prędkości do warunków
ruchu i przekraczanie dozwolonej prędkości
to jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń
drogowych. Sołtysi i mieszkańcy wielu wsi,
nierzadko wytykali kórnickim służbom mundurowym, że nie ma ich tam, gdzie powinni
byća piraci drogowi czują się bezkarni. Z
tego powodu gmina zdecydowała się na
sfinansowanie dodatkowych patroli.
Jak tłumaczy Marek Kaczmarek, komendant Straży Miejskiej w Kórniku, aby wyjść
naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu
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STRAŻ MIEJSKA APELUJE !

na patrole z radarem, rozszerzono gremium
Komisji Bezpieczeństwa działającej przy
burmistrzu o członków Rady Miejskiej i
przedstawiciela sołtysów. W nowy skład
tej komisji weszli: radni Andrzej Regulski i
Janusz Wojtuś oraz Zbigniew Tomaszewski, prezes kórnickiego Koła Sołtysów.
Nowi członkowie mieli przede wszystkim
skupić się na przygotowaniu harmonogramu działań służb na podstawie potrzeb w
poszczególnych miejscowościach w naszej
gminie.
„Wlepili” prawie 300 mandatów
Dodatkowe patrole ruszyły w czerwcu.
W pierwszym miesiącu funkcjonowania
akcji „Prędkość”, strażnicy wraz z policjantami odbyli w sumie 8 patroli z radarem. W
kolejnych miesiącach, aż do października

INFORMACJE

REKLAMY

50

%

TYLKO DLA PRACOWNIKÓW
URZĘDU
Straż Miejska przypomina, że parking
na tzw. bruku przy ratuszu (od strony balkonu) przeznaczony jest dla pracowników
Urzędu Miejskiego.
Kradzieże i włamania
• 4 listopada skradziono w Dębcu bramę
oraz furtkę z terenu gospodarstwa rolnego,
straty to 3600 zł,
• 5 listopada w Kamionkach skradziono
saszetkę z dokumentami, telefonem komórkowym i pieniędzmi o wartości 700 zł,
• 8 listopada w Kórniku zgłoszono włamanie
do piwnicy i kradzież z niej roweru,
• 9 listopada w Kórniku włamano się do
opla i skradziono z niego radiomagnetofon
o wartości 100 zł,
• 13 listopada powiadomiono o uszkodzeniu
wkładek zamków do seata zaparkowanego
w miejscowości Kórnik, straty to 1000 zł.
Opr. BM
średnio było ich 9. W tym czasie kontrole
prędkości jazdy przeprowadzono w: Kórniku, Biernatkach, Borówcu, Błażejewie,
Błażejewku, Czmońcu, Dachowie, Dziećmierowie, Kamionkach, Koninku, Prusinowie, Robakowie, Szczodrzykowie i Szczytnikach. Kilka razy patrole zastosowały tzw.
kaskadowy pomiar prędkości, który polega
na wyznaczeniu dodatkowych punktów
pomiaru za pierwszym z nich. W praktyce
najczęściej wygląda to tak, że w niewielkiej
odległości od siebie stają dwa radiowozy.
Kierowca, który widzi patrol z radarem zwalnia, a kiedy go minie ponownie przyspiesza.
I tu czeka na niego „niespodzianka”, czyli
kolejny punkt pomiaru prędkości. Służby,
które brały udział w kórnickiej akcji „Prędkość” przyznają, że żadnego z kierowców
nie przyłapały na dodawaniu gazu po minięciu pierwszego radiowozu.
Według danych naszych służb, średnio
przekraczano (dokończenie na str. 31)
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Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

W czasie trwania akcji „Prędkość”, czyli
od czerwca do końca października służby
nałożyły w sumie 278 mandatów na kwotę
75 tysięcy złotych, w tym strażnicy miejscy
230 mandatów na kwotę ponad 62 tysięcy
złotych. 4 kierowców odmówiło przyjęcia
mandatów, dlatego sprawy trafiły do sądu.

Bezpieczniej dzięki patrolom
Zarówno Eugeniusz Sierański, komendant kórnickiej policji, jak i Marek Kaczmarek, komendant Straży Miejskiej przyznają,
że dodatkowe płatne patrole spełniły swoją
rolę i poprawiły bezpieczeństwo na naszych
drogach. Patrole pojawiały się niespodziewanie w różnych wsiach w naszej gminie a
piraci drogowi nie mogli czuć się bezkarni.
Najlepszym dowodem na to są statystyki
i ilość nałożonych mandatów karnych. –
Normalnie nie jesteśmy w stanie przebywać
z radarem w jednej wsi przez kilka godzin,
zwłaszcza w soboty i niedziele. Dzięki płatnym patrolom było to możliwe – tłumaczy
komendant kórnickiego komisariatu.
Dodatkowe płatne patrole kosztowały
gminę ponad 45 tysięcy złotych.
Barbara Morasz

UWAGA
DZIECI, MŁODZIEŻ,
DOROŚLI!
6 GRUDNIA 2008 R.
O GODZ. 16.00

INFORMACJE

REKLAMY

(dokończenie ze str. 29)
dozwoloną prędkość o 30 - 40 km/h.
Niechlubnym rekordzistą okazał się kierowca, który w Biernatkach przy ograniczeniu
do 40km/h, jechał z prędkością 126km/h.
Inny prowadził pojazd w Borówcu z prędkością 114km/h przy ograniczeniu prędkości
w tym miejscu do 40km/h. Strażnicy i policjanci zaznaczają, że znaczna większość
zatrzymanych kierowców to mieszkańcy
gminy Kórnik.

ROBOTY ZIEMNE

NA KÓRNICKIM RYNKU,
POD RATUSZEM
ROZPOCZNIE SIĘ
IMPREZA PLENEROWA

„KÓRNICKI MIKOŁAJ
2008.”

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium
sportowego za wyniki w sporcie kwalifikowanym.
Wnioski o stypendium, na rok 2009 należy składać w Urzędzie
Miejskim w Kórniku do 15 grudnia 2008 r.,

SPRZEDAM MYJNIĘ SAMOCHODOWĄ
KÓRNIK, UL. KRASICKIEGO

tel. 663 727 046
ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY
RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ
Zamówienia na Sylwestra i karnawał

Tel. 601 242 112

KANCELARIA
Finansowa
oferuje swoje usługi

tel. 601 84 39 88

INSTALATORSTWO
Piotr Grzempa

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

Piotr Grzempa
Ul. Pocztowa 5
Kórnik

tel. (061) 8171-956
kom. 517-767-870

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
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- jest mieszkańcem gminy Kórnik i reprezentuje podmioty działające statutowo
na rzecz rozwoju kultury fizycznej;
- spełnia jeden z kryteriów poziomu sportowego:

- ponadto spełnia poniższe kryteria:

Tel. 061 825 02 28,
0605 296 347

WYKONUJE:

Instalacje wod – kan – c.o. – gaz
montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Warunki, które musi spełnić zawodnik,
aby otrzymać stypendium:

• był uczestnikiem Mistrzostw Świata albo Mistrzostw Europy – juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostw Świata i Europy
• zajął miejsce od 1 do 6 w Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży
• posiada klasę mistrzowską lub mistrzowską międzynarodową
• był reprezentantem Polski w turniejach Mistrzostw Świata – juniorów,
Mistrzostw Europy – juniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Świata i
Europy oraz innych imprezach międzynarodowych w zespołowych
grach sportowych
• jest medalistą Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików

- prowadzenie kadr

NAPRAWA
PRALEK I LODÓWEK

(Biuro Obsługi Mieszkańca),

Odbieramy dokumenty
w siedzibie klienta
ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika
tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW
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• kontynuuje naukę,
• jest w wieku juniora ( 15-19 lat ) lub młodzieżowca ( 19-23 lata )
• reprezentuje dyscyplinę olimpijską
• nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków
budżetu państwa lub samorządu innych szczebli
• zobowiązał/a się do realizacji programu szkolenia określonego przez
klub sportowy, którego jest członkiem
• posiada licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym
Wnioski o przyznanie stypendium muszą zawierać
następujące informacje:
- dane osobowe kandydata,
- informacje o szczególnych osiągnięciach, za które ma być przyznane stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe osiągnięcia
- dane dotyczące klubu sportowego, w tym nazwę i adres siedziby
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W JEJ TRAKCIE:
• UROCZYŚCIE ZABŁYŚNIE
ŚWIĄTECZNA ILUMINACJA
• SPOTKACIE MIKOŁAJA, KTÓRY
WRĘCZY PODARKI,
• PO RAZ PIERWSZY
ZATAŃCZY I ZAŚPIEWA
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI
KÓRNICKIEJ,
• POZNACIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU NA KÓRNICKĄ SZOPKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ,
• OBEJRZYCIE SPEKTAKL
TEATRU PROMYK.

Obchody 90. Rocznicy
Powstania
Wielkopolskiego
w Gminie Kórnik
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
JERZY LECHNEROWSKI
W IMIENIU WŁASNYM I KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
OBCHODÓW 90. ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
ZAPRASZA WSZYSTKICH DO
UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH
W DNIU 27 GRUDNIA BR.
Program uroczystości:
godz. 10.30 msza święta w kościele p.w. Wszystkich Świętych
godz. 11.30 uformowanie kolumny
i wymarsz uczestników uroczystości
pod pomnik Powstańców Wielkopolskich
godz.12.00 uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Powstańców Wielkopolskich
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Bardzo dobrze poczynają sobie zawodnicy kolarskiej Reprezentacja Polski w rozpoczętym w Chinach 11 listopada wyścigu
Tour of Hainan. Podopieczni trenera Piotra
Kosmali przystąpili do ośmioetapowego
wyścigu, o łącznej długości ponad 1300 km,
w składzie: Mariusz Witecki, Jacek Morajko,
Paweł Cieślik, Wojciech Dybel, Błażej Janiaczyk, Piotr Osiński i kórniczanin Mateusz
Taciak. W Chińskim tourze wystartowało
130 zawodników z 20 ekip, w tym reprezentacje Rosji, Danii, Szwajcarii, Ukrainy,
Kazachstanu oraz kilka ekip zawodowych z
Pro Touru czyli kolarskiej Ligi Mistrzów, no i
wspomniana reprezentacja Polski. Wyścig
rozpoczął się prologiem na dystansie 3
kilometrów, który wygrał Dmitrij Gruzdew
z reprezentacji Kazachstanu. Najlepszym
Polakiem okazał się Jacek Morajko, który
zajął dziewiąte miejsce. 27 godzinna podróż niektórym zawodnikom nie pomogła

a wśród nich znalazł się Mateusz Taciak,
któremu ciężko było się przestawić na nową
strefę czasową podczas pierwszych dni (7
godzin do przodu, więc etapy zaczynały się

o godz. 3.00 czasu Polskiego) i pierwsze
etapy były dla niego bardzo ciężkie. Dopiero na czwartym bardzo ciężkim i szybkim
etapie Taciak poczuł się wreszcie dobrze i

od razu efekty były widoczne w wynikach.
Był on jednym z motorów napędowych 27
osobowej ucieczki, w której było aż pięciu
Polaków. Efektem końcowym było 3 miejsce na mecie Błażeja Janiaczyka, awans
do pierwszej dziesiątki trzech Polaków i
prowadzenie Polskiej reprezentacji w klasyfikacji drużynowej. Kolejne górskie etapy
przesuwały do przodu naszego zawodnika
w klasyfikacji generalnej, a najlepiej wypadł
on na tym „królewskim” siódmym etapie
który liczył sobie bagatela 219 km z trzema górskimi premiami pierwszej kategorii
(15-20 km podjazdu każdy). Na ostatniej z
nich 10 km do mety zajął drugie miejsce,
a na mecie był szósty z minimalną stratą
do zwycięzcy. Średnia prędkość tego dnia
jak na etap wysokogórski i jego długość
była niezwykle imponująca i wyniosła
ponad 42 km/h. długość Postawa tego
dnia pozwoliła awansować Mateuszowi na
dwunaste miejsce w klasyfikacji generalnej.
Niestety do zamknięcia numeru nie zdążył
się zakończyć ostatni ósmy etap niezwykle
ciekawej i atrakcyjnej Chińskiej potyczki,
ale o końcowych wynikach poinformujemy
w następnym numerze. HS

Stowarzyszenie Biegowe Brylant-Kórnik we
Frankfurcie
W dniach 25-27 października szesnastu
biegaczy i biegaczek z kórnickiego klubu
biegowego „Brylant-Kórnik” wyjechało na
swoje pierwsze zagraniczne zawody biegowe. Sportowcy wzięli udział w jednym z największych, liczącym prawie dziesięć tysięcy
uczestników z całego świata, maratonów
w Niemczech - Dresdner Kleinwort Marathon we Frankfurcie nad Menem. Wszyscy
nasi sportowcy ukończyli ten morderczy
dystans przy udziale licznie dopingującej
publiczności. Podczas wyjazdu klub gościł w
Koenigstein i spotkał się tam z mieszkańcami naszej partnerskiej gminy, by poszerzać
współpracę na płaszczyźnie sportowej. Nasi
biegacze przedstawili historię powstania
klubu, jego rozwój i dotychczasowe dokonania. Prezentacja spotkała się z dużym
zainteresowaniem ze strony naszych niemieckich przyjaciół i zaowocowała obietnicą
kolejnych spotkań.

UROKLIWA ŚCIEŻKA
ZDROWIA
Z „Ścieżki Zdrowia” na Zwierzyńcu korzystam przez cały rok, przynajmniej dwa
razy w tygodniu o różnych porach dnia.
Biegnąc lub spacerując obserwuję piękną przyrodę i spotykam po drodze w różnym
wieku podobnych do mnie zapaleńców
zdrowego trybu życia. Trasa naszej naturalnej ścieżki jest obecnie bardzo dobrze
utrzymana, odnowione tablice informacyjne, ustawione po drodze mocne kosze na
śmieci oraz piękne otoczenie lasu i jeziora
są wizytówką naszego leśnego zakątka.
Ponieważ gdziekolwiek jestem w Polsce
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Urząd Miasta i Gminy Kórnik, widząc
zaangażowanie klubu biegowego "BrylantKórnik" w działalność sportową naszego
regionu (organizacja Nocnego Półmaratonu
Jana Pawła II oraz Maratonu Lednickiego),

umożliwił grupie dofinansowanie na wyjazd
do Frankfurtu. Niniejszym, zarząd klubu serdecznie dziękuje za udział władz miasta w
rozpowszechnianiu sportu naszej gminy na
arenie międzynarodowej. Izabela Moskal

szukam ścieżek rekreacyjnych to mogę z
pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że ta
kórnicka jest stosunkowo nieźle utrzymana.
Minął już chyba pierwszy okres, kiedy to
bezmyślni wandale niszczyli pracę tych,
którzy ją tworzyli. Jednak teraz napotykamy
na innych niszczycieli przyrody. Z żalem obserwuję, kiedy przez nasze ukochane bobry
niszczone są nad jeziorem piękne okazy
drzew. Chociaż i ten stan rzeczy można
podziwiać, jak pracowicie swoimi ząbkami
tną niemiłosiernie duże pnie drzewa, które
w końcu przewracają się m. in. na nasze
trasy biegowe. Dlatego od czasu do czasu
trzeba je ciąć po kawałku i usuwać.
Uroki Zwierzyńca na „Ścieżce Zdrowia”
podziwiali w listopadzie nauczyciele, którzy

wraz z uczniami przyjechali do OSiR w
Kórniku na Powiatowe Mistrzostwa w Szachach i Warcabach. W trakcie, kiedy szachiści walczyli na planszach, oni spacerowali
po ścieżce zdrowia i zachwycali się naszym
terenem. Podziwiali także piękną trawę
na boiskach i dobrze utrzymaną żużlową
bieżnię. To właśnie ich opinia zmobilizowała
mnie do napisania tego artykułu.
Polska jesień jest piękna a i zimą nasze
lasy, parki mają swoje uroki, dlatego wyruszajmy na spacery na świeżym powietrzu,
dotleniajmy płuca i podziwiajmy przyrodę,
bo czasem „ cudze chwalicie swego nie
znacie … ”. Wystarczy tylko odpowiedni
ubiór, dostosowany do pory roku i bieżącej
aury. I jeszcze jedno, ścieżka zdrowia służy
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głównie do spacerów, marszów i biegania.
Możesz także przejechać ją rowerem, najlepiej górskim, wtedy tak jak w górach pokonasz naturalne przeszkody np. strumyk,
pagórek czy leżące konary drzew. W tym
jest urok naturalnych ścieżek zdrowia.
A gdzie buszują bobry ? Wejdź na
ścieżkę od strony plaży nad jeziorem i idź
w kierunku lasu. W piękną, słoneczną ,
listopadową niedzielę na naszym szlaku bobrowym i całej ścieżce zdrowia spotkałam
rzesze ludzi spacerujących, biegających,
jeżdżących na rowerach, którzy zapewne
tak jak ja podziwiali dziwy przyrody.
Może i Was kiedyś spotkam, bo poza
parkiem jest jeszcze takie miejsce w Kórniku, gdzie można spacerować przez cały
rok. Do zobaczenia na trasie kórnickiej
„Ścieżki Zdrowia”.

STARTY NASZYCH
W 9. MARATONIE POZNAŃ
Coraz więcej ludzi z naszej gminy uprawia
rekreacyjne bieganie a można ich spotkać
wszędzie czy to w okolicznych lasach, czy na
trasie „Ścieżki Zdrowia” lub na ulicach i polnych drogach. Nadal mamy takie osoby, które
sprawdzają swoje możliwości na licznych zawodach krajowych a nawet zagranicznych. W
ostatnim poznańskim maratonie wystartowało
2795 biegaczy, ukończyło bieg 2640 a wśród
nich mieszkańcy gminy Kórnik.
Z naszego środowiska najwyżej sklasyfikowany został Janusz Szulc (rocz.
1962) z Borówca, który z czasem 3:36,52
zajął 576 miejsce. Maciej Potocki z Kórnika
(1970 r.) był 656 - czas 3:40,43, miejsce 842
zajął Mirosław Wziątek (1967 r.) z Kórnika
– 3:48,19. Joanna Bestrzyńska (1971 r.) z
Gądek przebiegła trasę maratonu w czasie
3:56,45 i zajęła 1066 miejsce. Duży postęp w
porównaniu z rokiem ubiegłym zrobiła Joanna
Olejnik ( 1979 r.)z Kórnika zajmując 1353
miejsce i pokonując trasę w czasie 4:07,48.
Krzysztof Kowalewski (1969 r.) z Borówca
biegł 4:34,29 i przybiegł na 1955 miejscu a
Bartosz Kurzewski (1971 r.) z Kamionek był
2077 - czas 4:41,54. Po raz pierwszy w tym
maratonie wystartował Paweł Kędziora (1960
r.) z Kórnika i był 2416 z czasem 5:10,41 a
Krzysztof Buszkiewicz (1969 r.) tym razem był
2514 – czas 6:24,18. W zawodach startowali
także inni biegacze związani z Kórnikiem ale
obecnie mieszkający lub zameldowani w innych miejscowościach m. in. Roman Jasiński
(1959 r.) był 292 - czas 3:22,22, Jan Kędziora
(1957 r.) 605 miejsce – czas 3:38,15 oraz
Izabella Moskal (1973 r. ), która z czasem
4:19, 34 była 1657. Ponadto w ramach tego
maratonu Joanna Bestrzyńska w rywalizacji
lekarek w VII Mistrzostwach Polski Lekarzy
zajęła pierwsze miejsce a kórniczanin Jacek
Ogonowski (1956 r.) startując w półmaratonie
na łyżworolkach (325 uczestników) z czasem
0:44,44 zameldował się na mecie na 74
miejscu.
Kilkunastu biegaczy klubu Brylant w
Kórniku wzięło również udział w kolejnym
maratonie, który odbył się 26.10.2009 w
Frankfurcie n/Menem. Tym razem kórnicza-
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nie Andrzej Lewandowski przebiegł dystans
maratonu w czasie 3:18,25, Mirosław Wziątek – 3:50,30,Izabella Moskal uzyskała czas
4:02,59 , Joanna Olejnik pokonała dystans
w czasie 4:34,52 a Krzysztof Buszkiewicz
w 4:53,41.

OŚMIU KÓRNICKICH
SZACHISTÓW W FINAŁACH
WOJEWÓDZKICH
Na Błoniach w Kórniku, w życzliwie
udostępnionej restauracji „Tawerna pod
żaglami” Ryszard Bartkowiak przeprowadził Indywidualne Mistrzostwa Powiatu
Poznańskiego w Szachach i Warcabach
dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
W szachach do zawodów wojewódzkich
mogła awansować czwórka najlepszych
szachistów. Medale dla trzech najlepszych

zakupione z funduszy Starostwa Powiatu
Poznańskiego wręczał prezes SZS PP
Tadeusz Rauk. W szachach szkół podstawowych jedyny awans wywalczyła uczennica z
Radzewa - Małgorzata Niemier, która zajęła
trzecie miejsce. W prowadzonej punktacji
do powiatowego współzawodnictwa sportowego SP Radzewo wywalczyło pierwsze
miejsce a punkty dla szkoły oprócz Małgosi
wywalczyły Ewelina Staniszewska (5 miejsce) i Agata Niemier
(8 miejsce) na 22 startujące dziewczyny.
SP nr 1 Kórnik zajęło 11 miejsce. Z chłopców
nikt nie awansował do zawodów wojewódzkich, ale SP nr 1 Kórnik pod kierunkiem
Katarzyny Szczepaniak wywalczyło trzecie
miejsce dzięki punktom zdobytym przez
Piotra Miarę (8 miejsce), Macieja Konowała
(14 miejsce) i Macieja Brylewskiego (23
miejsce). Startowało 31 szachistów.
Ponadto Jan Cieluba z SP Szczodrzykowo był 9 a jego szkoła zajęła 12 miejsce. W szkołach gimnazjalnych awans do
zawodów wojewódzkich wywalczyła trójka
uczniów Huberta Nowickiego z Gimnazjum
w Kórniku. Drugie miejsce zajęła Karolina
Piechowiak oraz trzecie Zuzanna Zięta i
Wojciech Duszczak. Ponadto wymienione
już dziewczęta kórnickiego gimnazjum oraz
Grażyna Taciak - 8 miejsce i Paulina Staniszewska – 12 miejsce wywalczyły zespołowo

pierwsze miejsce w powiecie. Także wysokie
drugie miejsce zajęli w punktacji drużynowej
chłopcy a zapracowali na nie oprócz w/w
Wojtka także Wiktor Ptak – 9 miejsce i Filip
Toś -14 miejsce. Gimnazjum Robakowo
reprezentowane przez Huberta Jóskowiaka
( ind. był 8. ) zajęło ósme miejsce.
W kategorii gimnazjów startowało 17
dziewcząt i 22 chłopców reprezentujących
11 szkół z powiatu poznańskiego. Liceum
Ogólnokształcące w Kórniku wprowadziło
do zawodów wojewódzkich czterech szachistów. Zawody powiatowe wygrał Dominik
Płończak, drugie miejsce zajęła Małgorzata
Rozmiarek a czwarte miejsce promowane
awansem zajęli Anita Rozmiarek oraz Hubert
Górka. Ponadto Paulina Koralewska była 6.,
Natalia Frąckowiak 7., Paweł Walaszczyk 7.
i Kędziora Maciej był 10. Wszyscy zapracowali na pierwsze miejsce w punktacji zespołowej szkół ponadgimnazjalnych zarówno w
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DOSKONAŁY WYSTĘP
TACIAKA W CHŃSKIM
TOUR OF HAINAN

kategorii dziewcząt jak i chłopców.

AWANS SP KÓRNIK W
SZTAFETACH PŁYWACKICH
Małe szanse mieli uczniowie szkół gminy Kórnik, by nawiązać walkę ze szkołami ,
które mają w swoich miejscowościach baseny pływackie. W Mistrzostwach Powiatu
Poznańskiego w Sztafetach Pływackich
na pływalni w Swarzędzu startowało 27
szkół podstawowych (po 8 w sztafecie),
16 gimnazjów (po 10 uczestników) oraz 6
szkół ponadgimnazjalnych (po 10 osób).
Jednak chłopcom z Szkoły Podstawowej
w Kórniku udało się popłynąć tak dobrze,
że zajmując czwarte miejsce awansowali
do zawodów Rejonu Poznań - Wschód.
Duża tu zasługa nie tylko nauczycielek
Beaty Górnej i Katarzyny Pucek, ale także
rodziców dzieci, którzy często wyjeżdżają z
nimi na okoliczne baseny. Sztafetę tworzyli:
Hubert Kaczmarek, Maciej Makałowski,
Igor Idkowski, Adam Cukrowski, Patryk
Rajkowski, Patryk Szczepaniak, Mateusz
Rutkowski, Piotr Lehmann i jeden z najmłodszych uczestników Jan Buszkiewicz (
9 lat). Dziewczęta z Gimnazjum w Kórniku
były piąte, z Gimnazjum w Robakowie
– szóste, z SP nr 1 Kórnik - dziewiąte, z
Szczodrzykowa - jedenaste i z Radzewa
dwunaste. (dokończenie na str. 34)
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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

(dokończenie na str. 34)
Wśród chłopców oprócz w/w z Kórnika,
SP Szczodrzykowo zajęło dwunaste miejsce, SP Radzewo - piętnaste, Gimnazjum
Robakowo przypłynęło na siódmej pozycji
a Gimnazjum Kórnik na miejscu ósmym.
Ponadto po raz pierwszy na tej imprezie
wystartowała reprezentacja dziewcząt z
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku
zajmując trzecią pozycję. Dziewczęta
pływając w składzie: Beata Zwierzyńska,
Agnieszka Waszak, Ewa Stachowiak, Julia
Laskowska, Agnieszka Kalisz, Sylwia Borowczak, Marta Perdoch, Paulina Nowak,
Maria Rozwens, Marlena Sroka również
awansowały do zawodów rejonowych Poznań – Zachód.

SIATKARZE Z LICEUM
WICEMISTRZAMI POWIATU
Dzielnie spisali się siatkarze z Liceum
Ogólnokształcącego w Kórniku, którzy w
Powiatowych Mistrzostwach, które odbyły
się w Mosinie byli o krok od złotego medalu.
Najpierw pokonali szkołę z Bolechowa 2:0,
później ZS 1 ze Swarzędza 2:0 oraz ZS
z Murowanej Gośliny także 2:0 i wygrali
w swojej grupie .W półfinale z udziałem
dwóch najlepszych zespołów z dwóch
rozstawionych grup licealiści pokonali LO z
Pobiedzisk 2:0. Natomiast w finale stoczyli
zaciętą walkę z licealistami z Puszczykowa
i w tea-breaku dwoma punktami (w setach
1:2) przegrali mecz o pierwsze miejsce .
LO Kórnik zajmując drugie miejsce (tylko 2 zespoły awansowały wyżej) zakwalifikowało się do zawodów w Rejonie Poznań
- Wschód . W drużynie prowadzonej przez
Andrzeja Palucha grali: Marcin Kędziora,
Karol Woźnicki, Maciej Kędziora, Dawid
Michalak, Mateusz Turlajski, Tomasz Zwierzyński, Łukasz Krakowski, Łukasz Labijak,
Jan Dobrzyński, Przemysław Walaszczyk i
Jan Frąckowiak.

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
W PIŁCE RĘCZNEJ LICEUM
Ostatnie starty w piłce ręcznej zanotowały licealistki w latach dziewięćdziesiątych.
W tym roku ponownie próbowały zmierzyć
się z piłkarkami ręcznymi z innych szkół. W
mistrzostwach powiatu poznańskiego szkół
ponadgimnazjalnych LO Kórnik wywalczyło
drugie miejsce. W drużynie prowadzonej

przez Iwonę Rauk grały: Marta Lehmann,
Beata Zwierzyńska, Anna Misterska, Anna
Łuczyszyn, Agnieszka Waszak, Natalia
Wujek, Hanna Dębska, Anna Fludra, Monika Smolińska, Aneta Niemier, Martyna
Tarczewska, Joanna Kruś.

W WARCABACH MAMY
5 FINALISTÓW
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego
w warcabach zgromadziły w restauracji
„Tawerna” na Błoniach 57 uczniów szkół
podstawowych oraz 32 gimnazjalistów.
Awans do zawodów wojewódzkich mogło
uzyskać tylko czterech (2 dziewczyny i 2
chłopców) w każdej z kategorii szkół. Medale ze środków Starostwa Powiatu Poznańskiego otrzymała trójka najlepszych
uczniów. Świetnie spisali się uczniowie
z Szkoły Podstawowej w Radzewie.
Sznura Maciej pokonał wszystkich przeciwników i zajął pierwsze miejsce a Konstanty Kalisz był ósmy.Także dziewczęta
z Radzewa były niepokonane: Ewelina
Staniszewska była pierwsza oraz Agata
Niemier druga. W punktacji zespołowej
SP Radzewo zajęło trzecie miejsce
wśród chłopców oraz czwarte w dziewczętach. Ponadto SP Szczodrzykowo
zarówno wsród dziewcząt jak i chłopców
wywalczyło 6 miejsce a indywidualnie
najwyżej z tej szkoły zostali sklasyfikowani: Afrodyta Roguszna - 7 miejsce i
Wojciech Krzak - 9 miejsce. W kategorii
gimnazjów triumfowało Robakowo, które zajęło pierwsze miejsce w punktacji
zespołowej chłopców. Wychowankowie
Pawła Pawlaczyka zakwalifikowali się
do zawodów wojewódzkich, pokonując
rywali z innych szkół. Daniel Kucharczyk
zajął pierwsze miejsce oraz Mateusz
Sikorski był drugi. Ponadto na punktację zespołową zapracował także Hubert
Jóskowiak, który zajął miejsce piąte.
Gimnazjum w Kórniku reprezentowane
przez Piotra Domańskiego (11 miejsce)
zajęło drużynowo siódme miejsce. Wśród
dziewcząt punktacje zespołową wygralo
Gimnazjum w Kórniku a to dzięki Grażynie Taciak, która była czwarta, Paulinie
Staniszewskiej – piąte miejsce i Karolinie
Piechowiak, która zajęła ósme miejsce. Na
czwarte miejsce Gimnazjum w Robakowie
zapracowala Aneta Stróżyńska, która uplasowala się na trzecim miejscu.
ARA

Następny numer Kórniczanina ukaże się
5-go grudnia 2008r.
Materiały prosimy dostarczać do 28-go listopada 2008r.
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