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Zdrowych
i spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia
życzy wszystkim
Czytelnikom
Redakcja
Kórniczanina

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnej atmosferze
oraz wielu miłych chwil
w nadchodzącym Nowym Roku 2009
życzą

Przed sądem – kilka minut

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

Miejsce
na Twoją reklamę

Dnia 8 grudnia przed sądem w Środzie
Wlkp. odbyła się rozprawa z powództwa
PSE Operator w sprawie ugody dotyczącej
zapłaty przez Gminę Kórnik kolosalnego
odszkodowania.
Przypomnijmy, że inwestor wielotorowej,
wielonapięciowej linii wysokiego napięcia
oskarża kórnicki samorząd o uniemożliwienie dokończenia inwestycji przechodzącej
w poprzek przez naszą gminę.
Rozprawa trwała zaledwie kilka minut.
Obie strony nie doszły do porozumienia. Jak wcześniej informowaliśmy, PSE
Operator stawiało gminie warunek, by ta
przyznała się do winy i uznała roszczenia
spółki za słuszne.
Jak poinformowano nas w kórnickim ratuszu, opracowana na zlecenie burmistrza
opinia prawna w spornej sprawie zawiera
argumenty, popierające stanowisko samorządu Kórnika.
Szczegóły owej opinii nie zostały jednak
na razie ujawnione.
Komisja o klimacie

przeznaczyć na jej realizację.
Przypomnijmy, że zadanie pod nazwą:
Centrum Rekreacji i Sportu z infrastrukturą
towarzyszącą przy ul. Krasickiego w Kórniku obejmuje:
• Budynek hali sportowej z instalacjami
wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, drogami, chodnikami i infrastrukturą
towarzyszącą, przebudową linii energetycznej i sieci wodociągowej.
• Budynek pływalni z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu,
drogami, chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą.
Budynek hali sportowej:
Powierzchnia zabudowy – 3.432,60 m2
Powierzchnia całkowita – 5.279,31 m2
Powierzchnia użytkowa – 4.607,23 m2
Kubatura – 39.592,00 m3
Wysokość budynku - 12 m
Na parterze sala gier oraz sala ćwiczeń,
Na piętrze znajduje się widownia na 250
osób, kawiarnia, sala tenisa stołowego,
aerobiku
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PROSTO Z RATUSZA

Na piętrze zlokalizowana jest widownia na
150 osób, restauracja, sale ćwiczeń (m.in.
siłownia)
Jubileusz spółdzielni
Z okazji 50lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu 16 grudnia zorganizowano w Teatrze Wielkim w Poznaniu
imprezę jubileuszową, w której uczestniczył
burmistrz Jerzy Lechnerowski, składając
przy tej okazji życzenia przedstawicielom
spółdzielni.
Przypomnijmy, że spółdzielnia administruje w Kórniku 72 mieszkaniami, o łącznej
powierzchni 4 187,48 m²
Oddział ratunkowy
w Puszczykowie
W dniu 18 grudnia otwarto w Szpitalu
im. Stefana Tytusa Dąbrowskiego w Puszczykowie Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Będzie to jedyna tego typu placówka w
Powiecie Poznańskim. W otwarciu jednostki
wziął udział burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Więcej informacji o oddziale w kolejnym
numerze Kórniczanina.
Opr. ŁG

Wpisując się w odbywającą się w
Poznaniu Konferencję Klimatyczną przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp.,
burmistrz Jerzy Lechnerowski zwołał na
10 grudnia posiedzenie komisji na terenie
Targów Poznańskich. Omówiono problemy
walki ze zmianami klimatycznymi w skali
lokalnej, a także sprawy dotyczące dokończenia wodociągowania wszystkich gmin
Wielkopolski.
Komitet Monitorujący

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

W dniu 11 grudnia br. w sali konferencyjnej Hotelu Edison w Baranowie koło Poznania, odbyło się piąte posiedzenie Komitetu
Monitorującego Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata 2007-2013.
W skład komitetu wchodzi burmistrz Jerzy
Lechnerowski.
Przedmiotem posiedzenia Komitetu
Monitorującego WRPO 2007- 2013 były
m.in. kryteria wyboru projektów w ramach
WRPO w zakresie pomocy dla małych i
średnich przedsiębiorstw oraz sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO.
Umowa podpisana
W dniu 12 grudnia przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kórniku i firmy Skanska
podpisali umowę na budowę hali sportowej
i basenu. Ta ogromna w skali finansowej
inwestycja (oferta Skanskiej opiewa na
około 55,5 milionów złotych a wraz z pracami projektowymi i dodatkowymi budżet
gminy ma zagwarantować na ten cel 57
milionów) ma powstać w przeciągu 17 do 22
miesięcy w zależności od rozkładu środków
finansowych, jakie Gmina będzie mogła
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Budynek pływalni:
Powierzchnia zabudowy – 1.737,3 m2
Powierzchnia całkowita – 4.396,39 m2
Powierzchnia użytkowa – 3.956,60 m2
Kubatura – 27.038,00 m3
Wysokość budynku – 12 m
Na parterze znajduje się: zespół odnowy
biologicznej (sauny, solaria, kabiny z biczami wodnym)
hala basenowa
Basen sportowy o wymiarach 25 x 12,5 o
gł. 1,4 – 2,2 m
Basen do nauki pływania 12,5 x 8 m o gł
0,8 – 1,25 m
Brodzik o powierzchni 21 m2 o gł. 0,3 –
0,6 m
Sztuczna rzeka o dł. 10-12 m i gł 1,25 m
Zjeżdżalnia o długości 49 m wraz z basenem hamownym o gł 1,0 m
Dwie 6 – osobowe wanny.

Zgodnie z zarządzeniem
burmistrza
dzień 24 grudnia 2008 r.
- Wigilia Bożego Narodzenia
jest dniem wolnym od pracy
dla Pracowników
Urzędu Miejskiego
w Kórniku.
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Na obecnym poziomie rozwoju społeczeństwa zaspokojenie podstawowych
potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej
nie jest wystarczające do zapewnienia życia
i rozwoju na oczekiwanym poziomie. Równie istotna jest dostępność do infrastruktury
społecznej i do tzw. usług publicznych, takich jak usługi zdrowotne, bezpieczeństwo,
a przede wszystkim dostęp do możliwości
wszechstronnego kształcenia. Potrzeby
edukacyjne w naszej
gminie przejawiają się
w tej dziedzinie już
na poziomie przedszkolnym. Obecnie
w gminie funkcjonuje
pięć przedszkoli i jeden
punkt przedszkolny,
w tym trzy placówki
gminne. W 2004 roku
w Kórniku funkcjonowały dwa przedszkola
- jedno w Bninie, do
którego uczęszczało
125 dzieci, a drugie
w Kórniku, do którego przyjęto 70 dzieci,
a miejsc w nim było
zaledwie 44. Przepełnienie nie było jednak
jedynym problem tej
placówki. Przedszkole
mieściło się w bardzo
starym budynku, który
wymagał generalnego
remontu. Pomieszczenia parteru zaadaptowane wiele lat temu na przedszkole nie
spełniały obowiązujących obecnie norm
technicznych i sanitarnych. Z tego powodu
przez kilka lat placówce groziło zamknięcie
i funkcjonowała ona tylko warunkowo.
Analizy zlecone przez gminę wykazały, iż
przeprowadzenie generalnego remontu
jest bezcelowe z punktu widzenia zarówno
technicznego, jak i ekonomicznego. Sytu-

ację komplikowało również to, iż budynek,
w którym mieściło się przedszkole, nie był
własnością gminy. Jeżeli gmina nie podjęłaby żadnych kroków w kierunku zmiany tej
sytuacji efektem takiego zaniechania byłaby
utrata dotychczasowych miejsc w działającym przedszkolu i pogłębienie deficytu
dostępu do edukacji przedszkolnej.
W związku z powyższym w czerwcu
2004 roku gmina Kórnik złożyła w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie realizacji
projektu pt.: „Budowa przedszkola dla
150 dzieci w Kórniku przy ul. Profesora
Zbigniewa Steckiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 3

w pełni zrealizowany. W okresie od lipca
do października 2004 roku Urząd Miejski
w Kórniku przeprowadził postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego i
wyłonił wykonawcę inwestycji. W okresie
od 15.10.2004 roku do 16.08.2005 roku
wybudowano nowy budynek przedszkola
i zagospodarowano plac wokół niego. W
nowym budynku o powierzchni użytkowej
1.315,39 m2 znajduje się 6 sal zajęć,
sala do zajęć ruchowych, szatnie, toalety,
łazienki (dla każdej grupy) pomieszczenia
administracyjne, gospodarcze, magazynowe i kuchnia wraz z zapleczem. Uroczyste
otwarcie przedszkola miało miejsce 30
sierpnia 2005 roku, a więc działa ono już
ponad trzy lata.
W związku z koniecznością zakończenia w 2008 roku projektów w ramach ZPORR-u i jednoczesnym
pozostaniem, w wyniku
oszczędności poprzetargowych, środków
do wykorzystania ogłoszono dodatkową listę
potencjalnych beneficjentów programu,
wśród których znalazła
się Gmina Kórnik. W
miesiącach wrześniu
i październiku ponownie złożono wniosek i
komplet uaktualnionej
dokumentacji dla projektu. Po ich weryfikacji
przez Urząd Marszałkowski zostaliśmy poinformowani, iż nasz
Otwarcie przedszkola projekt został wybrany
do dofinansowania w
Rozwój lokalny, Działania 3.5 Lokalna dniu 16 października br. Całkowity koszt
infrastruktura społeczna, Poddziałania tej inwestycji to 3.283.047,07 zł z czego
3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i Gmina Kórnik otrzyma refundację w wysportowa. Wniosek przeszedł ówcześnie sokości 75% kosztów kwalifikowanych
pozytywnie ocenę formalną i merytorycz- tj. 2.333.003,49 zł. Podpisanie umowy o
no-techniczną i został umieszczony na dofinansowanie miało miejsce 18 listopada
liście rezerwowej, jednak ze względu na br., a pierwsze środki powinny wpłynąć do
brak środków nie uzyskał dofinansowania. gminy jeszcze w grudniu br. (złożono już
Pomimo nie otrzymania środków zewnętrz- pełną dokumentację dot. refundacji kosznych wnioskowany projekt został jednak tów). Anna Biernacka
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Naukowiec z kórnickiego Instytutu
otrzymał polskiego Nobla

Mieszka w Poznaniu, ale od 32 lat
pracuje w Instytucie Dendrologii PAN w
Kórniku, gdzie kieruje pracownią Ekofizjologii. Na początku grudnia odebrał w
Warszawie nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanej też polskim Noblem.
Prof. Jacek Oleksyn opowiedział nam o
swoim odkryciu, jego zastosowaniu oraz
o życiu i pracy naukowej.

Kórniczanin: Fundacja na rzecz Nauki
Polskiej po raz pierwszy od siedemnastu
lat nagrodziła w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych naukowca zajmującego się ekologią. Jest Pan dumny ze
swojego sukcesu?
Jacek Oleksyn: Jest to najważniejsza
nagroda naukowa w Polsce – czuję się
wiec zaszczycony tym wyróżnieniem.
Pragnę jednak podkreślić, że sukces
ten jest nie tylko moją zasługą, ale też
całego zespołu, z którym pracuje. Cieszy
mnie, że to czym się zajmujemy zostało
uznane za ważne naukowo i o potencjalnym znaczeniu aplikacyjnym. Nasze
odkrycie wypełnia białe plamy w wiedzy
o roślinach.
K: Otrzymał Pan nagrodę za „wkład
w odkrycie uniwersalnych biogeograficznych zależności między cechami
roślin, istotnych dla zrozumienia
procesów ekologicznych w skali
globalnej”. Proszę wyjaśnić na czym
polegały Pana badania?
J. O.: Zacznę od tego, że liście są
podstawą funkcjonowania ekosystemów
lądowych. To właśnie w nich odbywa
się proces fotosyntezy i oddychania,
czyli wymiany dwutlenku węgla między
atmosferą a roślinnością. To oznacza, że
są one odpowiedzialne za jeden z podstawowych procesów warunkujących utrzymanie
życia na naszej planecie. Liście stanowią
też pożywienie i ochronę dla zwierząt. Nas
interesowało poznanie zależności między
pochodzeniem roślin, czyli biogeografią a
cechami liści. Chcieliśmy dowiedzieć się
czy w obrębie jednego gatunku np. sosny
zwyczajnej, która ma zasięg od Hiszpanii po
Japonię natężenie podstawowych procesów
fizjologicznych w różnych miejscach na kuli
ziemskiej jest podobne. Interesowało nas
także w jakim stopniu rośliny mogą wpływać
na klimat i warunki ekologiczne środowiska
w jakim żyjemy. Zadawaliśmy sobie pytanie
czy jesteśmy w stanie modelować i przewidywać zmiany podstawowych procesów
zachodzących w roślinach, niezależnie od
tego w jakim miejscu na kuli ziemskiej się
znajdujemy.
W 1996 roku rozpoczęliśmy budowanie
bazy danych, do której systematycznie wprowadzaliśmy dane na temat podstawowych
cech liści: ich struktury, natężenia asymilacji
fotosyntezy, oddychania, zawartości azotu,
fosforu i długości życia liści. Postanowiliśmy
Okazało się, że na podstawie tych cech

19 grudnia 2008 r.

można z dużą dokładnością prognozować
jak dana roślina będzie się zachowywała w
określonym środowisku, .
W projekt zaangażowanych było wiele
osób z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku (między innymi prof. Piotr Karolewski,
doktorzy: Roma Żytkowiak, Andrzej M. Jagodziński, Ewa Turzańska i pracownicy techniczni – Alicja Bukowska i Ewa Mąderek).
Współpracowaliśmy też z kilkudziesięcioma
badaczami z 15 krajów, zbierających dane
na wszystkich kontynentach. Kluczową rolę
odgrywał prof. Peter B. Reich z Minnesoty
(USA) związany od 17 lat wspólnymi badaniami z Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku. Jednym z głównych osiągnięć naszego
zespołu było wyprowadzenie stosunkowo

prostych równań, dzięki którym można obliczać natężenie podstawowych procesów
fizjologicznych u roślin, niezależnie od ich
geograficznego położenia.
K: Co oznacza to odkrycie?
J. O.: Ma ono duże znaczenie w ekologii.
O asymilacji CO2 wiele mówi się w odniesieniu do globalnych zmian klimatycznych.
Proces fotosyntezy jest nierozerwalnie
związany z produkcją biomasy drzew. Jest
więc najważniejszym ogniwem w wiązaniu
węgla w drewnie, a przez to w potencjalnym
zmniejszaniu efektu cieplarnianego. Dzięki
tym i prowadzonym obecnie na zamówienie
Lasów Państwowych badaniom możemy
obliczyć ile węgla, azotu i fosforu mogą
zmagazynować lasy, czyli unieruchomić go
w drewnie i jakie bedzie to miało konsekwencje ekologiczne.
K: Do tego odkrycia być może nie
doszłoby, gdyby nie kradzież …
J. O.: Jest w tym dużo prawdy. W
1996 roku okradziono nasze laboratorium.
Wówczas straciliśmy większość danych
zbieranych przez wiele lat. Tylko część
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Dofinansowanie na budowę przedszkola

była już wcześniej opublikowana. Aby nie
tracić czasu, zacząłem się zastanawiać w
jakim kierunku dalej prowadzić badania,
by nie utracić dorobku wieloletniej pracy.
Wówczas przyszła mi do głowy myśl, że
warto w naszych badaniach wykorzystać
dane zbierane przez badaczy na różnych
kontynentach. Po połączeniu ich doszliśmy
do nowych wniosków, które nie było można
wcześniej wyprowadzić na podstawie cząstkowych badań. Wtedy właśnie okazało się,
że przy pomocy prostych równań można
obliczyć natężenie podstawowych procesów
fizjologicznych roślin, niezależnie od miejsca
ich występowania.
K: Jak wyglądała Pana droga naukowa?
J.O.: Zamiłowanie do nauki zaszczepili we mnie moi rodzice, Roman i Natalia,
którzy w 1946 roku przyjechali ze Lwowa
do Legnicy. Obydwoje byli absolwentami
słynnego przed wojną z wysokiego poziomu kształcenia Liceum Krzemienieckiego.
Urodziłem się w 1953 roku. W naszym
domu nie przelewało się, mimo to nigdy
nie oszczędzano na książkach, które rodzice czytali na głos. Najczęściej były to
pozycje historyczne i popularnonaukowe.
W 1969 roku, po ukończeniu pierwszej
klasy szkoły średniej, wyjechałem za zgodą mamy odwiedzić chorego 80-letniego
dziadka, który mieszkał w Wilnie. Na jego
prośbę zostałem tam. Wtedy zapisałem
się do polskiej szkoły średniej na wileńskim Antokolu. Maturę zdałem w czerwcu
1971 roku. Zbiegła się ona w czasie ze
śmiercią mojego dziadka. Szkoła stanęła
wówczas na wysokości zadania, dostosowując godziny pierwszego egzaminu do
moich potrzeb. W związku z późniejszym
niż w Polsce terminem ukończenia nauki
w Wilnie nie miałem szans na dostanie się
na studia w Polsce. Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w Warszawie zaproponowało mi przystąpienie do egzaminu
wstępnego i wyjazdu do Rosji jako stypendysty. Wybrałem leśnictwo na Uniwersytecie w
Sankt Petersburgu (dawniej Leningrad). W
1975 roku, w trakcie Kongresu Botanicznego
w Petersburgu, poznałem profesora Stefana
Białoboka, ówczesnego dyrektora Instytutu
Dendrologii PAN w Kórniku. Oprowadziłem
go po uczelni i pokazałem prowadzone przez
siebie doświadczenia. Profesor zaprosił
mnie do Kórnika. W 1976 roku ukończyłem
studia i obroniłem pracę dyplomową. Kilka
miesięcy później profesor Białobok złożył
mi propozycję pracy, z której skorzystałem.
Początkowo w Instytucie zajmowałem się
oddziaływaniem toksycznych gazów na
wymianę gazową i produktywność drzew.
We wrześniu 1980 roku współorganizowałem w Instytucie komisję zakładową
NSZZ Solidarność. W grudniu 1981 roku
aresztowano mnie (wraz z docentem
Zbigniewem Steckim) za organizowanie
akcji protestacyjnej (dokończenie na str. 6)
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K: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
przyznała laureatom nagrodę pieniężną
w wysokości 200 tysięcy złotych. Dowiedzieliśmy się, że zamierza ją Pan przeznaczyć na wydanie wspomnień swojej
mamy. Czego będą one dotyczyć?
J. O.: Moja mama przez całe życie była
typem pracoholika. Kiedy odchodziła na
emeryturę bałem się, że traumatycznie to
przeżyje. Ze względu na to, że cechowała
ją fotograficzna pamięć i bogaty język,
namówiłem mamę na spisanie swoich
przeżyć z czasów młodości spędzonej na
Wołyniu, niezwykle trudnej ze względu na
wojnę. Spisywanie wspomnień zajęło jej 10
lat. Pamiętnika jednak nie udało się od razu
wydać. Dzięki tej nagrodzie, marzenie mojej
mamy zostanie spełnione, choć sama nie
doczekała już tego momentu.
K: Dziękuję za rozmowę i życzę
dalszych sukcesów zawodowych.
J.O.: Dziękuję.
Rozmawiała: Barbara Morasz
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, które mają opinię najpoważniejszej
nagrody naukowej w Polsce, przyznane
zostały w tym roku po raz 17. Otrzymać ją
mogą wybitni uczeni za osiągnięcia i odkrycia (z ostatnich czterech lat) stanowiące
istotny wkład w życie duchowe i postęp
cywilizacyjny kraju oraz zapewniające Polsce miejsce w nauce światowej. Nagrody
przyznawane są w czterech dziedzinach:
nauk humanistycznych i społecznych, nauk
przyrodniczych i medycznych, nauk ścisłych
oraz nauk technicznych.

6

Nie dla dymów w Runowie
Większość mieszkańców Runowa
protestuje przeciw działalności odlewni
aluminium, która ich zdaniem zatruwa
okoliczne środowisko i ludzi. Gęsty dym
emitowany w dzień i w nocy stanowi
sporą uciążliwość, a nieprawidłowości i
braki formalne w dokumentacji obiektów
i działalności firmy stanowią ich zdaniem
podstawę do zamknięcia zakładu.
Historię problemu przedstawialiśmy już
na naszych łamach. Pod szyldem co najmniej pięciu różnych firm odlewnia dymiła
od lat. Kolejni właściciele- administratorzy
obiecywali poprawić sytuację, zainstalować
niezawodne filtry, zdobyć niezbędne pozwolenia, zadowolić mieszkańców. Potem, nim
zwijali interes a dymienie- pod innym już
szyldem- trwało. Podobne obietnice składają przedstawiciele firmy Karmil, obecnego
właściciela obiektu. Mimo, że za obietnicami
idą jakieś czyny – zainstalowano filtry, wybudowano halę, zdobyto pozwolenia na emisję
gazów do środowiska – mieszkańcy Runowa
mają prawo być niezadowoleni.
Jak dowodzi prawnik reprezentujący
protestujących działania firmy są nielegalne,
gdyż powstały obiekt (hala) wybudowano
bez pozwolenia na budowę. Nie było także pozwolenia na rozbiórkę istniejących
wcześniej obiektów. Inspekcja Nadzoru
Budowlanego wstrzymała prace budowlane
w obiekcie. Czy będzie nakaz rozbiórki?
Bulwersujący fakt naginania prawa już
na tym etapie nie pozwala mieszkańcom
wierzyć w zapewnienia, że inne działania
będą w przyszłości legalne.
Co najistotniejsze w całej sprawie – mimo
braku niektórych wymaganych pozwoleń
(pozwolenia na budowę, pozwolenia regulującego gospodarkę odpadami) firma
nieprzerwanie działa i dymi.
Jakże inaczej wyglądałaby sytuacja,
gdyby nowy właściciel nie rozpoczynał
działalności wcześniej, niż po spełnieniu
wszelkich wymogów. Teraz mamy kuriozalną
sytuację, gdy dla działalności prowadzonej
w budynku wybudowanym nielegalnie otrzymuje się zgodę starosty na emisję gazów do
atmosfery...
W zakładzie przeprowadzano kontrole
i badania. Wizja lokalna Komisji Ochrony
Środowiska UM w Kórniku, w której uczestniczył jako obserwator przedstawiciel naszej
redakcji nie doszła do skutku – nie wpuszczono nas na teren zakładu. Przeprowadzone badania Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska nie wykazały przekroczeń w
zawartości substancji szkodliwych. W solidność przeprowadzonych badań wątpią
mieszkańcy. Gęsty dym, emitowany często
w nocy, osnuwa całą okolicę. Zarówno na
otwartej przestrzeni jak i w mieszkaniach
czuć swąd, a w ustach pozostaje nieprzyjemny, suchy posmak.
Protestujący są zdesperowani. Na
spotkaniu wiejskim, które odbyło się 16
grudnia w runowskiej świetlicy apelowali do
burmistrza i radnych o konkretne działania
w sprawie firmy Karmil. Chcą zawiadomienia
prokuratury o nadużyciach i działań zmierza-

jących do zamknięcia odlewni.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski, przedstawił działania jakie dotychczas podejmował
w tej sprawie kórnicki samorząd. Przyznał,
że przez lata urzędnicy wierzyli w kolejne
zapewnienia nowych właścicieli i przez to
dotychczasowe kroki nie były dość stanowcze. Obiecał do 10 stycznia skonsultować
możliwości prawne urzędu i podjąć odpowiednie działania.
Również radni (w tym obecni na spotkaniu Paweł Kuźma, Adam Lewandowski
i Seweryn Waligóra) staną przed decyzją,
od której zależy dalszy los firmy. Rozbudowa zakładu wymaga zmiany miejscowego
planu zagospodarowania. Czy zdecydują
się zmienić plan tak by pozwolić Karmilowi
zalegalizować samowolę budowlaną? A
może zadecydują o zmianie planu tak, by zablokować możliwość działania firmy? Jakie
będą dalsze decyzje innych służb: nadzoru
budowlanego, WIOŚiu? Czy burmistrz złoży
doniesienie do prokuratury?
Na odpowiedzi na powyższe pytania czekać będą także inni mieszkańcy – ci którzy
przyszli na spotkanie wiejskie przekonywać,
że firma powinna nadal funkcjonować. Są
to pracownicy Karmilu obawiający się, że
zamknięcie odlewni pozbawi ich pracy i
środków do życia.
Ich argumenty należy zrozumieć. Jednak
to nie oni powinni być strona w sporze z
obawiającymi się dioksyn w dymie mieszkańcami. Nie oni powinni tłumaczyć się
za firmę i w imieniu firmy za zaniedbania.
Takie wyjaśnienia złożyć powinni właściciele
i pełnomocnicy właścicieli firmy. Tych na
zebraniu wiejskim w Runowie, mimo zaproszenia zabrakło. ŁG

W dniu 12.12.2008 roku odszedł od nas nasz kolega,
przyjaciel i współpracownik

Dariusz Drożdżyński
Pracował od roku 2000. Był dobrym i cichym człowiekiem,
bezkonfliktowym, zawsze wypełniającym swoje obowiązki
pracownikiem i wspaniałym, chętnym do pomocy kolegą.
Na zawsze zostanie w naszej pamięci.
Żonie z dziećmi, rodzicom oraz całej rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Koleżanki i Koledzy
z KPA „KOMBUS”

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w ROBAKOWIE gmina KÓRNIK, zapisanej
w księdze wieczystej Nr KW 24 206 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

Co dalej
z Domem
Samopomocy?
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ociąga się z przyznaniem funduszy
na adaptację pomieszczeń, w których
miałby znajdować się Środowiskowy Dom
Samopomocy w Kórniku. Jego siedziba
znajdowałaby się w Domu Sióstr Miłosierdzia Bożego przy ulicy 20 Października.
Przypomnijmy, że w czerwcu wojewoda
zgodził się na utworzenie takiej placówki
w Kórniku. ŚDS będzie lokalną jednostką
dziennego pobytu (8 godzin), przeznaczoną
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i
z zaburzeniami psychicznymi. Zapewniałby
opiekę psychologiczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną, pielęgniarską, logopedyczną.
Ponad 25 osób z naszej gminy korzystałoby
z oferty wspominanego ośrodka.
Gdyby Urząd Miejski otrzymał dotację
na remont pomieszczeń jeszcze w tym roku
to prace mogłyby ruszyć już na początku
przyszłego roku. Niezależnie od decyzji
województwa w projekcie budżetu gminy na
2009 rok w wydatkach majątkowych zabezpieczono 300 tysięcy złotych na adaptację
budynku. O tym czy pieniądze te zostaną
przeznaczone na ten cel przekonamy się
23 grudnia podczas sesji budżetowej.
BM

161/2 o pow. 784 m2
za cenę wywoławczą 102 000,00 zł,

BURMISTRZ
GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

(słownie złotych: sto-dwa-tysiące 00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
WYMIENIONA DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA
I PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY ZGODNIE ZE STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK
Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2009 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Kórniku od dnia 19
grudnia 2008 r. do 9 stycznia
2009 r.

wywieszony został ni-

żej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży:

Zapraszamy na zabawę

► Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
► Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w
wysokości 10 200 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku
nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 12 stycznia 2009
roku.
► Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
► Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na
poczet ceny nabycia.
► W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia
umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
► Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający

karnawałowo-walentynkową,

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.

mościami tut. Urzędu, Pl. Niepod-

która odbędzie się 14 lutego

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

ległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel.

Rada Rodziców
przy SzP nr 2 w Bninie
Życzy wszystkim uczniom,
nauczycielom i rodzicom
Zdrowych Spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz
Szczęśliwego Nowego Roku.

w Błażejewku.

nr 24/2008

19 grudnia 2008 r.

AKTUALNOŚCI / INFORMACJE

AKTUALNOŚCI

(dokończenie ze str. 5)
przeciwko stanowi wojennemu i skazano na
karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Perspektywa ponownego
aresztowania, w związku z rewizją do wyroku
wniesioną przez prokuraturę, zmobilizowała
mnie do szybszego napisania pracy doktorskiej, którą obroniłem w 1982 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 1988
roku (po wieloletnim okresie zakazu wyjazdów zagranicznych) uzyskałem stypendium
Fundacji Fulbrighta na odbycie rocznego
stażu naukowego w USA na Uniwersytecie w
Arizonie. Następnie współpracowałem z zespołem profesora Petera B. Reicha - najpierw
na Uniwersytecie w Wisconsin-Madison, a
później na Uniwersytecie w Minnesocie (St.
Paul). Tu kontynuowałem badania ekofizjologicznych podstaw wewnątrzgatunkowej
zmienności drzew. Od 1991 roku łączyłem
pracę naukową w USA z pracą w Instytucie
Dendrologii PAN w Kórniku. W 1992 roku
złożyłem rozprawę habilitacyjną na Wydziale
Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. W
tym samym roku uzyskałem nagrodę National
Academy of Science (USA), która pozwoliła
mi na wykonanie badań wpływu podwyższonego stężenia atmosferycznego dwutlenku
węgla na procesy ekofizjologiczne i wzrost
drzew. Badania prowadziłem na Uniwersytecie w Minnesocie. W 2002 roku zostałem
profesorem, a pięć lat póżniej członkiem
Polskiej Akademii Nauk.

- 1 działki o nr 179/5 położonej w
Szczytnikach w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia
warunków zagospodarowania.
Bliższe informacje można zasięgnąć
w Referacie Gospodarki Nierucho-

(0-61) 8170411 wew. 675.
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Szanowni Klienci !
Aquanet Spółka Akcyjna uprzejmie
informuje odbiorców usług, że z dniem
01.01.2009 roku zgodnie z trybem określonym w art. 24, ust. 8 Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz.
858), wchodzą w życie nowe taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków. Nowe taryfy obowiązywać będą w
okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Obowiązująca od 01.01.2009 roku
taryfa wieloczłonowa będzie się składać z
następujących elementów:
1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub
odprowadzonych ścieków;
2. opłaty abonamentowej za utrzymanie
w gotowości urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych (w tym również w
zakresie urządzeń p. poż);
3. opłaty za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych.

Taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków:
Wysokości cen netto za 1 m3 dostarczonej wody
Tabela nr 1
l. p.

Taryfowa grupa odbiorców

1.
2.
3.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
Przemysł
Woda na cele przeciw pożarowe

Cena netto

Jednostka

3,09
3,09
3,09

zł/m3
zł/m3
zł/m3

Wysokości cen netto za 1 m3 odebranych ścieków
Tabela nr 2
l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

1.
2.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
Przemysł

Cena netto

Jednostka

4,21
4,31

zł/m3
zł/m3

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń
wodociągowych
Tabela nr 3
l. p.

Średnica
wodomierza

1
2
3
4
5
6
7
8

do 20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
100 mm
150 mm i powyżej

Stawka netto, w grupie:
Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

Przemysł

2,00
2,79
4,79
7,98
11,97
31,92
47,88
119,71

2,00
2,79
4,79
7,98
11,97
31,92
47,88
119,71

Jednostka
zł/odb./m-c
zł/odb./m-c
zł/odb./m-c
zł/odb./m-c
zł/odb./m-c
zł/odb./m-c
zł/odb./m-c
zł/odb./m-c

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości
urządzeń kanalizacyjnych
Tabela nr 4
l. p.

Średnica
wodomierza

1
2
3
4
5
6
7
8

do 20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
100 mm
150 mm i powyżej

Stawka netto, w grupie:
Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

Przemysł

3,21
4,49
7,69
12,82
19,23
51,28
76,92
192,31

3,21
4,49
7,69
12,82
19,23
51,28
76,92
192,31

Jednostka
zł/odb./m-c
zł/odb./m-c
zł/odb./m-c
zł/odb./m-c
zł/odb./m-c
zł/odb./m-c
zł/odb./m-c
zł/odb./m-c

Wysokość stawki opłaty abonamentowej w zakresie urządzeń p. poż.
Tabela nr 5
l. p.

Stawka opłaty abonamentowej

Stawka netto

Jednostka

1.

W zakresie urządzeń p.poż

31,92

zł/hydrant/m-c

Opłata za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych
Tabela nr 6

8

l. p.

Czynność

1.

Odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych

Cena netto
2,52

Jednostka
zł/odczyt

UWAGA:
Rozliczając odbiorców wody i ścieków
w okresie przejściowym (czyli za okres rozliczeniowy obejmujący koniec roku 2008 i
początek roku 2009) Aquanet dokona oszacowania zużycia wody i odprowadzanych
ścieków na podstawie średniodobowego
zużycia pomiędzy odczytami, proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania poprzedniej
i nowej taryfy. Należność za wodę i ścieki
naliczona będzie według określonej w ten
sposób ilości pobranej wody i odprowadzanych ścieków, cen i opłat obowiązujących
odpowiednio do rozliczanego okresu.
Istnieje również możliwość przeprowadzenia rzeczywistego, końcowego rozliczenia zużycia z roku 2008 (faktura) w oparciu
o przekazaną przez odbiorcę, wartość
odczytu wskazań wodomierza spisanego
na dzień 31.12.2008 r. Informacja ta może
być przekazana:
1. osobiście, w poznańskich placówkach
Aquanetu – w Dziale Obsługi Klienta przy ul.
Garbary 120 oraz Punkcie Obsługi Klienta
przy ul. Dolna Wilda 126, czynnych:
- w poniedziałki:
od 6.45 do 17.00,
- od wtorku do piątku:		
od 6.45 do 16.00.
2. telefonicznie w godzinach określonych powyżej, pod następującymi numerami telefonów:
(061) 83 59 030, 83 59 036, 83 59 037, 83
59 052, 83 59 056, 83 59 042, 83 59 032,
3. pisemnie – na adres Dział Obsługi
Klienta, ul. Garbary 120, 61-757 Poznań,
4. drogą elektroniczną,
e-mail: klient@aquanet.pl, info@aquanet.pl
5. faksem, pod numerem (061) 83 59 063
Termin podawania stanu wodomierzy
i urządzeń pomiarowych upływa z dniem
09 stycznia 2009 r. Podczas przekazywania
informacji prosimy o podanie ewidencyjnego numeru odbiorcy, który jest uwidoczniony w treści każdej faktury.
W celu zapoznania się ze szczegółami
nowego taryfikatora, zapraszamy Państwa
do odwiedzenia naszej strony internetowej www.aquanet.pl, gdzie znajdziecie
dodatkowo: oferty usług świadczonych
przez Aquanet S.A., wszystkie niezbędne
formularze, wnioski, cenniki i regulaminy
naszej Spółki.
		
Zarząd
Aquanet Spółka Akcyjna
			
w Poznaniu
Dane adresowe:
Aquanet Spółka Akcyjna
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
e-mail: info@aquanet.pl
Numery kontaktowe:
tel. (061) 835 91 00
fax (061) 835 90 63

nr 24/2008

Mikołajkowy wieczór
Uroczyste zapalnie choinki na kórnickim rynku, otwarcie kiermaszu świątecznego a także śpiewanie kolęd i spotkania
z Świętym Mikołajem w pozostałych
miejscowościach - tak wyglądały tegoroczne Mikołajki w naszej gminie.
Na kórnickim rynku oprócz ogromnej choinki, świetlnych dekoracji i
drewnianych domków ustawiono
także specjalną scenę. To właśnie na
niej odbyły się występy 6 grudnia, w
sobotni mikołajkowy wieczór. Dzieci
i rodziców powitał burmistrz Jerzy
Lechnerowski. Po głośnym odliczaniu,
zapalono lampki na kilkumetrowej
choince, która zdobi rynek w Kórniku.
Burmistrz otwarł też odbywający się
po raz pierwszy w naszej miejscowości kiermasz świąteczny. Mimo,
że zainteresowanie kiermaszem ze
strony przedsiębiorców nie było zbyt
duże to jednak nie wszystkie domki
stały puste. W pięciu z dziesięciu
drewnianych domków, lokalni przedsiębiorcy sprzedawali gwiazdkowe
ozdoby, choinki, stroiki, a nawet owoce. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Bninie handlowały własnymi wyrobami, wśród których znalazły się m.in.
haftowane serwety i obrusy.
Podczas mikołajkowej zabawy,
na scenie po raz pierwszy zaprezentował się działający od kilku miesięcy
przy KOK-u 50-osobowy „Zespół Pieśni
i Tańca Ziemi Kórnickiej”. Choreografię
ułożyła Małgorzata Wyspiańska-Matysiak
a wokalnie zespół przygotowała Alina Staniecka-Wilczak. Młodzi artyści zaśpiewali
i wytańczyli: „Dzwonki sań”, „Jestem już
stary”, „Mikołaje są na świecie”, „Zieloną
choineczkę”, „Pastuszka bosego”, „Jeden
dzień w roku” oraz „Kołysankę”. W nagrodę za
prezentację dzieci dostały
od Świętego Mikołaja
słodkie upominki. Swoje
umiejętności pokazało także 4 śremian, grających
na harmonijkach.
Główny bohater tego
wieczoru rozdawał najmłodszym maskotki a
śnieżynki cukierki. Śpiewów i tańców świątecznych nie było końca, bo na
scenie pojawili się aktorzy
z teatru „Promyk”: Małgorzata Binkowska, Iwona
Fijałkowska i Grzegorz
Ociepka, by w bałwankowych przebraniach przeganiać zimę.
Tego wieczoru zaprezentowano i nagrodzono bożonarodzeniowe szopki. Do
konkursu zgłoszono ponad 40 prac, wykonanych różnymi technikami. Nagrody,
czyli edukacyjne gry planszowe, albumy,
maskotki wręczył zwycięzcom burmistrz.
W grupie młodszej (3-7 lat) I miejsce
zajął Jakub Braniewski, II miejsce Laura
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Szklarek- Milędzka, a III - Julia Podsadna.
Jury wyróżniło: Weronikę Baszyńską, Agatę
Radziejewską, Roksanę Błoch i dzieci z
Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w
Szczytnikach.
W grupie młodszej (8-12 lat) I miejsce
zajął Hubert Pawłowski, II - Agnieszka

Pelczyk a III miejsce Ewelina Toboła. Wyróżniono: Dagmarę Piasną, Julię Wartecką
i Justynę Skałę.
W najstarszej grupie wiekowej (13-18
lat) najlepsze okazały się dzieci z świetlicy
w Szczodrzykowie a II miejsce zajęła Alicja
Starosta.
Szopki można oglądać w głównym

korytarzu Urzędu Miejskiego w Kórniku do
19 grudnia. Chętni zwycięzcy mogą także
wystawić swoje prace na aukcji podczas
XVII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Jak wyglądały Mikołajki na wsiach?
Okazuje się, że Święty Mikołaj zawitał
do niektórych naszych wsi dzień wcześniej

niż nakazuje tradycja.

KULTURA

OGŁOSZENIE PŁATNE

KOMUNIKAT

Informację o taryfach oraz zasadach i sposobach rozliczania odbiorców usług zawiera
dostępna na stronie internetowej Aquanet
S.A. „Instrukcja obciążania odbiorców usług
wod. – kan. świadczonych przez Aquanet
Spółka Akcyjna”.

Już 5 grudnia odwiedził dzieci z Skrzynek. Przyjechał do nich bryczką a nie saniami, bo niestety zima w tym roku szczędzi
nam śniegu. Najmłodsi mieszkańcy wsi
śpiewali kolędy, piosenki o Mikołaju, mówili
wierszyki. Obiecali również że będą grzeczni przez kolejny rok.
Święty Mikołaj rozdał dzieciom paczki
ze słodyczami i owocami, a niektórym
nawet pogroził laską. Zapytał także
czy pani sołtys była grzeczna a wszyscy zgodnie przyznali, że tak. Władze
sołeckie wsi dziękują państwu Ziętek
za użyczenie sali przedszkola.
Sędziwy staruszek pojawił się
także w piątkowy wieczór w Błażejewku. Spotkanie odbyło się w bardzo
miłej atmosferze. Przy choince dzieci
razem z rodzicami, dziadkami i oczywiście z Świętym Mikołajem śpiewały
kolędy, popisywały się swoimi talentami wokalnymi i tanecznymi. Każde
z pięćdziesięciorga dzieci otrzymało
paczkę. Spotkanie zorganizowała
Rada Sołecka wsi Błażejewko.
Prawie 100 dzieci obejrzało przedstawienie „Jaś i Małgosia” w świetlicy
w Kamionkach z okazji Mikołajek.
Młodzi widzowie żywo reagowali na
to, co dzieje się w trakcie przedstawienia. Przygotowali je aktorzy Teatru
„Kanoon” z Bydgoszczy. Występ
ten został sfinansowany przez władze gminy. Oczywiście nie zabrakło
Świętego Mikołaja, który wręczył dzieciom
upominki – świąteczne kalendarze oraz
czekoladki ufundowane przez OSP oraz
Radę Sołecką wsi.
Podobne Mikołajki odbyły się w Szczytnikach. Tam dla dzieci także wystąpił
teatrzyk i obdarowano je upominkami.
Imprezę dla najmłodszych
zorganizowała Rada Sołecka Szczytnik.
Ubieranie świątecznego drzewka dla ptaków w Mościenicy to już
tradycja. Dzieci, które
przybyły 6 grudnia na
spotkanie z Mikołajem,
własnoręcznie przyozdobiły dzwoneczki,
napełniły je smalcem z
ziarnami i zawiesiły na
choince, która rośnie w
środku wsi. Wracając do
gospodarstwa państwa
Ziętów, gdzie odbywało
się spotkanie, usłyszały
głośny płacz. To Mikołaj siedział smutny
pod drzewem i rozpaczał. Niesforne
skrzaty schowały prezenty. Rozpoczęto
poszukiwania i ku uciesze najmłodszych
uczestników zabawy, słodkie upominki
znaleziono. Podczas spotkania obejrzeć
było można również prace plastyczne,
które wykonali nieco starsi mieszkańcy
Mościenicy. (dokończenie na str. 14)
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Nasza droga do niepodległości

We wtorek, 16 grudnia organizatorzy
obchodów 90 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-19 zaprosili do sali
Strażnicy OSP Kórnik potomków bohaterów walk zbrojnych o oswobodzenie
ziem naszego regionu z rąk pruskiego
zaborcy. Odbyła się uroczystość wręczenia medali pamiątkowych, upamiętniających rocznicę. Uhonorowani zostali
członkowie rodzin, osoby zasłużone,
oraz sami organizatorzy.
Gości powitał burmistrz Jerzy Lechnerowski, a następnie przekazał głos panu dr
Zbigniewowi Kaliszowi, który przedstawił
referat o roli mieszkańców Kórnika i okolic
w walkach powstańczych.
Kolejny punkt programu spotkania należał do uczniów Szkoły Podstawowej nr
2 z Bnina, którzy przedstawili widowisko
słowno-muzyczne na temat pamiętnego
zrywu niepodległościowego.
Kulminacyjną częścią uroczystości było
wręczenie medali pamiątkowych. Koordynator działań Komitetów Honorowego i Organizacyjnego pan Bogdan Wesołek, wyczytywał
nazwiska odznaczonych, a pamiątkowe medale nawiązujące do krzyża powstańczego
wręczał Burmistrz Gminy Kórnik. ŁG

Promocja II tomu monografii „Z dziejów Kórnika i Bnina”
Uroczystości wręczenia medali pamiątkowych z okazji rocznicy Powstania
Wielkopolskiego towarzyszyła promocja
drugiego tomu monografii „Z dziejów
Kórnika i Bnina". Nieprzypadkowe to powiązanie, ponieważ znalazł się w drugim
tomie rozdział nawiązujący do wydarzeń
z przełomowych lat 1918-19. Temat „Od
rozbiorów do Powstania Wielkopolskiego”
opracowała Danuta Płygawko. Innym opracowaniem zawartym w tej części monografii
jest „Świat zwierząt” przygotowany przez
Adama Głazaczowa.

Poza tym czytelnicy znajdą w drugim
tomie tematy: „Gospodarka Kórnika i Bnina w dwudziestoleciu międzywojennym”
autorstwa Urszuli Cynalewskiej, „Dzieje
parafii kórnickiej” w opracowaniu ks. Leszka
Wilczyńskiego, z aneksem dotyczącym kórnickiego, parafialnego cmentarza przygotowanym przez Jerzego Fogla, oraz temat
„Architektura i sztuka” który opracował Jacek Kowalski. Pani Irena Potocka dokonała
wyboru bibliografii historycznej obu miast,
opracowała indeksy osób i miejscowości
dla obu tomów.

Danuta Płygawko
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Całość oczywiście została zredagowana
przez Jerzego Fogla.
Książki są już do nabycia – podobnie
jak tom pierwszy w redakcji Kórniczanina,
w Bninie przy ul. Rynek 3. Osoby, którym
łatwiej dotrzeć do Kórnika, mogą złożyć
zamówienie na książkę w sklepie państwa
Grzegorowskich, przy Pl. Niepodległości
39. Cena jednego egzemplarza drugiego
tomu wynosi 70 złotych. Oba tomy są dostępne w cenie 150 złotych.
ŁG

Gratulacje dla Jerzego Fogla

nr 24/2008

Powstanie Wielkopolskie, ten wielki
czyn pokolenia naszych dziadów i pradziadów, widzieć trzeba w szerszym
kontekście podejmowanych przez Polaków wysiłków o odbudowę niepodległego
państwa polskiego. Fenomen powstania
wyrastał ze specyfiki poznańskiej sytuacji,
z dziesięcioleci zmagań z najpotężniejszym
państwem Europy drugiej połowy XIX
wieku, jakim stały się Prusy stojące na
czele zjednoczonych w 1871 roku Niemiec. Ich sile Poznańczycy przeciwstawili
swą solidarność, pracowitość i przedsiębiorczość, co wyraziło się w uformowaniu
dojrzałego systemu rozmaitych organizacji i związków: banków ludowych, kółek
rolniczych, towarzystw przemysłowych,
związków robotniczych czy organizacji
oświatowych. Broniły one polskiego stanu
posiadania, uczyły polskiej tożsamości
i wyrabiały tak charakterystyczną dla
Wielkopolan zdolność pragmatycznego,
wspólnotowego działania. Jednak nawet największe polskie usiłowania nie
przyniosłyby efektu, gdyby nie zburzenie
pętającej nas konfiguracji geopolitycznej.
Przyniosła to I wojna światowa, której
wybuch przeciwstawił sobie naszych zaborców: Niemcy i Austro – Węgry z jednej,
Rosję zaś, sprzymierzoną z Anglią i Francją z drugiej strony. Po klęskach Rosji,
odrzuconej w głąb własnego terytorium,
na ziemiach polskich dominować zaczęli
Niemcy oraz mniej znaczący Austriacy.
5 listopada 1916 roku ich cesarze wydali
akt oznajmiający powołanie jakiejś formy
państwa polskiego w sojuszu z Niemcami
i Austrią. Dało to początek powolnemu budowaniu polskich struktur państwowych
na terenie Królestwa Kongresowego.
Szczęśliwie dla nas w roku następnym
dwie rewolucje: lutowa, a przede wszystkim
październikowa wyeliminowały Rosję z
wojennej gry rozwiązując w sprawie polskiej
ręce Anglii, Francji i Stanom Zjednoczonym,
które właśnie przystąpiły
do wojny. W państwach
ententy upatrywali nadzieję
politycy z paryskiego Komitetu Narodowego Polskiego
z Romanem Dmowskim
na czele, a także większość poznańskich elit.
Były one świadome, że
jeśli powstanie Polska pod
egidą Niemiec, to te z pewnością nie dopuszczą, by
w jej skład weszły ziemie
zaboru pruskiego. Jednak
latem 1918 roku Niemcy
poniosły ostateczną, druzgocącą klęskę na froncie
zachodnim, co zwiastowało koniec wojny.
Do tego w pierwszych dniach listopada
wybuchła w Niemczech rewolucja, która
szybko rozlała się na cały kraj, ogarniając
także Poznańskie. Tymczasem nad Wisłą
krzepły struktury niepodległego państwa

19 grudnia 2008 r.

polskiego, które pewną ręką ujął przybyły
10 listopada z więzienia w Magdeburgu
Józef Piłsudski. Poznaniacy nie przyglądali
się temu biernie, lecz wykorzystali możliwości stworzone przez rewolucyjny chaos.
Natychmiast zaczęli opanowywać rewolucyjne struktury władzy – rady żołnierskie i
robotnicze, dzięki którym mogli stopniowo

przenikać do zamkniętych dotąd przed
Polakami urzędów: na kolej, pocztę, do
urzędów administracji państwowej i samorządowej. Jednocześnie zaczęły powstawać osobne organy polskiej reprezentacji

narodowej – rady ludowe, na których czele
stał trójosobowy Komisariat Naczelnej
Rady Ludowej (ks. Stanisław Adamski,
Wojciech Korfanty i Adam Poszwiński).
Powstawały też polskie oddziały zbrojne
Straży Ludowej, czy też Służby Straży i

Bezpieczeństwa. Istotne znaczenie dla
mobilizacji polskiej społeczności miały
najpierw wybory delegatów, a następnie
obrady polskiego Sejmu Dzielnicowego,
które miały miejsce w Poznaniu na początku grudnia. Były one wielką demonstracją
polskości i woli przynależności do państwa
polskiego, o czym rozstrzygnąć miał przyszły kongres pokojowy. Już wtedy wszyscy
zdawali sobie sprawę z konieczności szukania porozumienia między uznawanym
przez koalicję ośrodkiem paryskim (KNP z
Dmowskim), a władzą polskiego państwa z
Piłsudskim na czele. Tę misję wypełnić
miał Ignacy Paderewski, który w drodze
do Warszawy przybył do Poznania. Następnego dnia, 27 grudnia, gwałtowna
demonstracja Niemców sprowokowała
wymianę ognia: taki był początek
powstania wielkopolskiego, które w
następnych dniach ogarnęło całe Poznańskie. Wszędzie Polacy przejmowali
władzę, opanowywali najważniejsze
instytucje, rozbrajali niemieckich żołnierzy, początkowo zaskoczonych,
nieskorych do walki. Wkrótce miało
się zmienić, otwierając piękną bojową
kartę powstańczych oddziałów. Władzę
nad wyzwolonym terytorium przejęła
Naczelna Rada Ludowa ze swym organem wykonawczym – Komisariatem,
pełniącym tym samym funkcje rządu. Na
przełomie stycznia i lutego doszło do
nasilenia walk, znaczonych niezłomną
postawą wielkopolskiego wojska pod
Szubinem, Łabiszynem czy Wielkim
Grójcem, skutkującą utrzymaniem
polskiego stanu posiadania. Czy i następnej wielkiej ofensywie udałoby nam
się sprostać? Na szczęście to pytanie
pozostanie bez odpowiedzi: 16 lutego
w Trewirze podpisano przedłużenie
rozejmu między Niemcami a państwami koalicyjnymi, którym objęte zostały
także linie frontu wielkopolskiego, co
było naszym wielkim sukcesem. Kilka
miesięcy później, podpisany 28 czerwca
1919 roku traktat wersalski zadecydował
o przyłączeniu Wielkopolski do państwa
polskiego. Wchodziliśmy do niego jako
zwycięzcy, z doskonalą
wewnętrzną organizacją,
z wyszkolonym, uzbrojonym i umundurowanym
wojskiem, słowem – z pięknym niepodległościowym
dorobkiem. Niech więc
pamięć o tym pozostanie nadal podstawowym
elementem naszej wielkopolskiej świadomości.
Jesteśmy to winni naszym
dziadom – powstańcom,
ale i tym, którym od nas
przyjdzie przejmować wielkopolskie dziedzictwo.

HISTORIA

KULTURA

Powstanie Wielkopolskie

Spotkanie
z rodzinami
Powstańców
Wielkopolskich

Przemysław Matusik
Autor, doktor na Wydziale Historii UAM
przedstawił powyższy referat podczas sesji
naukowej zorganizowanej przez kórnickie
LO w Zamku z okazji obchodów 90 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-19
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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

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

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:
Dom Dąbrowa/Kórnik-Śrem /nowy 2008 r.
gotowy w cenie 350 tys.
Szczegółowe informacje na
www.stiller.222.pl lub www.stiller.gratka.pl
DN STILLER
061 8339368,0-603 501-560,0-509 578-339

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

CIESIELSTWO
Pokrycia dachowe
montaż płyt G-K

Zakładanie płytek,
malowanie, montaż płyt
kartonowo-gipsowych,

tel. 604 953 852
tel. 669 846 043

gipsowanie, inne prace
wykończeniowe wnętrz

0601 405 059

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

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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

Borówiec, ul. Poznańska 83, biuro: Poznań, ul. Głuszyna 229/11

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

spolszczona gałąź niemieckiej rodziny w Kórniku a Powstanie Wielkopolskie
W latach 90-tych XIX wieku przybył do
Kórnika młody, niebiedny człowiek: Leonard
Ellmann - częściowo niemieckiego pochodzenia po ojcu, częściowo polskiego - matką
była Polka - Julianna Klękiewicz. Wykupił
dom i sporą parcelę w centralnym punkcie
tego pięknego miasteczka. Najznamienitsi
obywatele Kórnika: rodzina Działyńskich wraz
z ostatnim przedstawicielem Władysławem
hrabią Zamoyskim popierali rozwój regionu
poprzez pełną akceptację dla osiedlania się
przybyszów różnej narodowości i wyznania.
Leonard Ellmann ożenił się pod koniec
XIX wieku z Polką o imieniu Maria, której
ojcem był Piotr Maśkiewicz, a matką Gabriela
z Biskupskich. Mieli sześcioro dzieci: Irenę,
Mariannę, Stefanię, Czesława, Alfonsa, Hipolita. Leonard Ellmann wtopił się w miejscowe
społeczeństwo uczestnicząc aktywnie w
życiu mieszkańców. Był kurkowym królem
strzelców w 1899r., 1902r i 1905r., pełnił
funkcję prezesa w latach 1904 – 1923, potem
podstarszego w Bractwie Kurkowym, które to
Bractwo Kurkowe jest chlubą miasta Kórnika
do dziś. Leonard Ellmann zajął się działalnością gastronomiczno- hotelarską przekształcając dom mieszkalny w HOTEL VICTORIA,
poprzez dobudowanie na zapleczu budynku
sali restauracyjno – balowej. Hotel ten od
początku XX wieku pełnił w Kórniku przez
okres kilkudziesięciu lat również funkcję
placówki kulturalno – oświatowej tętniącej
życiem. Miał scenę goszczącą cotygodniowo artystów poznańskich Był miejscem
spotkań towarzyskich, siedzibą skupiającą
rozpolitykowaną grupę kórniczan, a w okresie
międzywojennym był nadal ośrodkiem życia
społeczno – politycznego.
W momencie przełomu dziejowego Wielkopolski pod koniec I wojny światowej, mając
rodzinę z kilkorgiem jeszcze nieletnich dzieci
udostępnił swój dorobek życia: „Hotel Victoria”
Polakom, którzy następnie podjęli aktywne
działania zbrojne przeciwko Niemcom w grudniu 1918r. Wyruszanie do walki mieszkańców
Kórnika i okolicy zostało upamiętnione na
obrazie przedstawiającym ogłoszenie alarmu
27.12.1918r. namalowanym przez Janusza
Dziewiątkiewicza (ostatnim właścicielem
obrazu był kórnicki Związek Bojowników o
Wolność i Demokrację).
Po prawnym uznaniu w Wersalu w czerwcu 1919r. przynależności Wielkopolski wraz z
Kórnikiem do odrodzonej po okresie zaborów
Polski i walkach w 1920r. powstało w 1921r.
„Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Kórniku”, którego wieloletnim prezesem / wiceprezesem był Leonard Ellmann. Prawdopodobnie
podczas wizyty Naczelnika Państwa Polskiego
w Kórniku w 1921r., a może później (jak głosił
przekaz rodziny) Leonard Ellmann otrzymał
srebrną tackę z wygrawerowanym imiennym
podziękowaniem Józefa Piłsudskiego za pomoc i zasługi dla Powstania Wielkopolskiego
(tacka zaginęła bezpowrotnie - pozostała
prawdopodobnie w zajętym przez Niemców
w 1939r. domu Ellmannów). Pozostałością

19 grudnia 2008 r.

upamiętniającą ten ważny dla Wielkopolan
dzień 27.12.1918r. jest marmurowa tablica pamiątkowa umieszczona w 1927r. na budynku
Hotelu Victoria, którą ufundowało Towarzystwo
Powstańców i Wojaków w Kórniku oddając
hołd Powstańcom Wielkopolskim z Kompanii
Kórnickiej. Tablica upamiętniająca związek
domu należącego do Ellmannów z Powstaniem Wielkopolskim przetrwała zawieruchę
II wojny światowej, gdyż z inicjatywy dzieci
(zwłaszcza Ireny) nieżyjącego od 1938r. śp.
Leonarda Ellmanna została zatynkowana we
wrześniu 1939r. Ponowne odsłonięcie tablicy
nastąpiło 13.12.1957r.
Dokumentacji historycznej „Towarzystwa
Wojaków i Powstańców w Kórniku” nie ma –
została świadomie zniszczona przez działaczy jesienią 1939r. w obawie przed krwawymi
represjami niemieckiego najeźdźcy.
Dzieci Leonarda Ellmanna dzięki zwycięstwu Powstania Wielkopolskiego nie
zapłaciły po 1919r. daniny za opowiedzenie
się po stronie polskiej; daniny która byłaby
nieunikniona w przypadku klęski Polaków i
zwycięstwa Niemców, z czego zdawał sobie
sprawę właściciel Hotelu Victoria podejmujący świadome decyzje odpowiedzialnego
życiowo człowieka w ważnym historycznie
momencie...
Córki Marii i Leonarda Ellmannów: Marianna i Stefania zmarły bezpotomnie w I
połowie XX wieku. Najstarsza córka Irena
była żoną Polaków: Śmiśniewicza – kupca ze
Środy Wlkp. zmarłego w latach 30-tych XX
wieku, a następnie Janusza Pawłowskiego.
Jej jedyny syn Zbinio Śmiśniewicz był ofiarą wojny w 1939r. (śmierć spowodowana
ostrzałem z niemieckiego samolotu podczas
ucieczki Polaków na wschód).
Najstarszy z synów Leonarda: Czesław
ur. 1904r. ożenił się z Marią Mizgajską –
nauczycielką języka polskiego, historii i
gry na fortepianie, córką kierownika szkoły
ze Środy Wlkp. Był geodetą, mieszkał od
1934r. z rodziną: żoną i synem Sławomirem
w Toruniu, w czasie II wojny światowej brał
udział w walkach nad Bzurą. Rodzina przez
cały czas trwania II wojny światowej miała
narodowość polską.
Średni syn Alfons ur. 1907r. zawarł
związek małżeński z Bożeną Szylf (Polką),
pracował jako kierownik tartaku Fundacji
Kórnickiej w Gądkach. Miał syna Tomasza
ur. 2.01.1939r., którego wcześnie osierocił.
Alfons Ellmann zapłacił życiem za propolską
kilkudziesięcioletnią politykę swego ojca
Leonarda. Przez Powstanie Wielkopolskie,
20.10.1939r. naziści niemieccy mający wcześniej przygotowaną listę „wrogów Rzeszy”
krążący po Wielkopolsce „autobusem śmierci”, wykonujący wyroki codziennie w innej
miejscowości - rozstrzelali Alfonsa Ellmanna
wraz z pozostałymi kilkunastoma Polakami
pod ratuszem kórnickim.
Najmłodszy z synów Hipolit ur. 1909r.
zmarł w Niemczech w 1982r. Jego dwaj synowie urodzeni w latach 50-tych XX wieku po
ukończeniu studiów w Poznaniu opuścili Pol-

skę i zmienili obywatelstwo na niemieckie.
W Kórniku na cmentarzu parafialnym
pod koniec lat 30-tych XX wieku rozpoczęto
budowę grobowca rodziny Ellmannów, którą
zakończono zaraz po II wojnie światowej
w latach 40-tych XX wieku. Projekt i prace
budowlane wykonywał zakład budowlany
Hipolita Ellmanna. Tablicę nagrobną seniorów Ellmannów: śp. Leonarda zmarłego
31.12.1938r. i jego żony śp. Marii zmarłej
9.01.1940r. zaprojektowała najstarsza
córka Irena przekazując w jej treści związek emocjonalny rodziców z Powstaniem
Wielkopolskim, z funkcją kierowniczą ojca w
Towarzystwie Powstańców i Wojaków w Kórniku. Jako tablica nagrobna posłużyła płyta
marmurowa z toaletki córki Ireny de domo
Ellmann. Grobowiec w tej niekwestionowanej przez dziesięciolecia formie przetrwał do
2005r. Po ponad
20-letniej przerwie od śmierci ostatniego z
dzieci Leonarda Ellmanna, w 2005r. (w kilka
miesięcy po wejściu Polski do Unii Europejskiej) – niemieccy Ellmannowie samowolnie
i bez porozumienia z pozostałymi członkami
rodziny zaanektowali grobowiec tylko dla
siebie – potomków Hipolita, zlikwidowali
wymowny napis nagrobny o Powstaniu
Wielkopolskim. Najpierw Sąd Rejonowy w
Środzie Wlkp., a obecnie Sąd Okręgowy w
Poznaniu analizuje problem, ale sprawcy
zmian w „grobowcu Ellmannów” dokładają
starań by być nieuchwytnymi dla sądu, unikają konfrontacji w obliczu prawników. Po
90-ciu latach od Powstania Wielkopolskiego
trwa konflikt rodzinny potomków Ellmannów:
niemieckich (samowola budowlana z eliminacją akcentów polskich na płycie nagrobnej
w 2005r.) z polskimi (postępowanie sądowe
toczące się od 2006r.) o prawo do ponownego zaistnienia w polskim społeczeństwie
Wielkopolski – ziemi, na której żył, pracował,
działał na wielu niwach Leonard Ellmann i
na której za jego światopogląd musiał oddać
młode życie syn.

HISTORIA

REKLAMY

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33

Wiatr historii rozwiewa ludzi w różne
strony świata, okalecza wiele rodzin. Wnuki
Leonarda Ellmanna - dzieci Czesława i Alfonsa są Polakami, z Polską i Wielkopolską
związali swe życie zawodowe, żyją wśród
Wielkopolan, nie uciekli do bogatszego
świata w pogoni za lepszym życiem, gdy w
Polsce przed kilkudziesięciu laty panował
niedostatek. Uważamy, że dzięki deklaracji
politycznej na zakręcie historii w 1918r.
potwierdzonej konsekwentnym dalszym działaniem naszego dziadka Leonarda Ellmanna,
losami życiowymi naszych ojców: Czesława
i Alfonsa – nabyliśmy prawo do twierdzenia,
że w naszych polskich sercach nazwisko
„ELLMANN” ma brzmienie polskie
Stefania, Sławomir, Tomasz
Ellmannowie
90 lat po Powstaniu Wielkopolskim
– grudzień 2008r.
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Prawie 50 kombatantów dzieliło się
opłatkiem i składało sobie życzenia na specjalnie zorganizowanym spotkaniu opłatkowym 15 grudnia w kórnickiej strażnicy.
Seniorom czas umiliły przedszkolaki.
Członkowie Kórnickiego Koło Związku
Kombatantów RP i BWP co roku spotykają się
w okresie przedświątecznym, aby podzielić
się opłatkiem i powspominać dawne czasy.
Na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym
oprócz członków Koła obecni byli także:
porucznik Jerzy Barełkowski, wiceprezes
Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów
RP i BWP w Poznaniu, porucznik Lucjan Kosterkiewicz, sekretarz Okręgowego Zarządu,
Bogumiła Jałoszyńska, zastępca sekretarza,
Barbara Krawczyk, główna księgowa Koła,
Zofia Kubiak, prezes Koła w Zaniemyślu, burmistrz Jerzy Lechnerowski, Irena Kaczmarek,
przewodnicząca RM, Marek Serwatkiewicz,
radny powiatowy, Bożena Kiełtyka, dyrektor
OPS, Ryszard Grześkowiak, prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 31. Dywizjonu
Wojsk Rakietowych
w Kórniku, Leszek
Orlewicz, komendant OSP w Kórniku i Włodzimierz
Rocławski, rotmistrz
Stowarzyszenia 7.
Pułku Strzelców
Konnych Wielkopolskich.
Gości powitał i
złożył życzenia Franciszek Rozmiarek,
prezes kórnickiego
Koła. Zarząd Okręgowy Związku wy-

różnił siedmiu członków kórnickiego Koła
dyplomami za aktywną działalność społeczną
w organizacji. Jerzy Barełkowski, wiceprezes
Okręgowego Zarządu wręczył dyplomy: Janowi Koralewskiemu, Leonowi Okupniakowi,
Janowi Tłokowi, Stanisławowi Jankowiakowi,
Bogdanowi Wesołkowi, Ryszardowi Grześkowiakowi oraz Bożenie Kiełtyce.
Młodsze i starsze dzieci z Przedszkola w
Kórniku, przebrane za aniołki, pastuszków i
trzech króli zaśpiewały dla seniorów kolędy
i pastorałki. Znana polska kolęda „Lulajże
Jezuniu” w wykonaniu naszych milusińskich
wzruszyła niejedną osobę. Przedszkolaki wręczyły uczestnikom spotkania drobne upominki
w postaci świątecznych stroików. Kombatanci
przygotowali dla nich słodki poczęstunek.
Zdrowia i spokoju w nowym roku życzył
wszystkim burmistrz i przewodnicząca RM.
Seniorzy dzielili się opłatkiem a potem zasiedli do stołu i w miłej świątecznej atmosferze
spędzili resztę spotkania. Barbara Morasz

(dokończenie ze str. 9)
Z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska pozyskano środki na zakup
materiałów plastycznych. Szklane butelki
i słoiki zamieniono na „małe dzieła sztuki”. Zostaną one przekazane na aukcję
podczas grania Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Gościem mikołajkowego spotkania była Irena Kaczmarek,
przewodnicząca RM i Antoni Kalisz, kierownik Referatu Ochrony Środowiska.
Z kolei 13 grudnia sołtys i Rada Sołecka
wsi Runowo wspólnie z Sławomirem Animuckim, dyrektorem KOK-u zorganizowali
na boisku wiejskim „Mikołajki”. Kilka minut
po godz. 16.00, mimo zapadającego zmroku nastała jasność. Wszystko za sprawą
młodzieży, która wykonała taniec „Bożego
Światła”, symbolizujący zwycięstwo dobra
nad złem. Gdy na boisku zrobiło się już
bardzo jasno, imprezę dla najmłodszych
poprowadzili aktorzy z Teatru Animacji w
Poznaniu. Artystom bardzo szybko udało
się zachęcić dzieci i dorosłych do wspólnej
zabawy i udziału w konkursach. Oczywiście nie zabrakło Świętego Mikołaja,
który w tym roku bardzo hojnie obdarował
wszystkie dzieci prezentami.
Barbara Morasz
Robert Wrzesiński
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim mieszkańcom Zdrowych, Spokojnych i Rodzinnych Świąt
oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Sołtys wsi Błażejewko
Andrzej Duda

Największa inwestycja telekomunikacyjna w gminie Kórnik
Tani telefon, stałe łącze internet, ponad 100 cyfrowych programów telewizyjnych oraz telewizja HD !
Mieszkańcy Kórnika i okolic otrzymali na Święta
wyjątkowy prezent. Właśnie zakończył się pierwszy
etap budowy multimedialnej sieci telekomunikacyjnej
TESAT, która docelowo obejmie większość osiedli
i miejscowości w gminie Kórnik.
Co ta inwestycja oznacza dla mieszkańców i całej
gminy? Dziś juz nie trzeba nikogo przekonywać jak
ważne dla rozwoju przedsiębiorczości, szkolnictwa,
nauki są tanie i szybkie usługi telekomunikacyjne.
Przekonali się już o tym mieszkańcy części Kórnika
i osiedla w Bninie gdzie Telewizja Kablowa TESAT
uruchomiła swoje usługi za pośrednictwem wybudowanej właśnie linii światłowodowej z Poznania do
Kórnika obejmując swoim zasięgiem również osiedla
w Kamionkach, Borówcu, Szczytnikach.
Abonenci TESATu już od kilku lat mają możliwość
korzystania z pakietowych usług telekomunikacyjnych
Internetu, Telewizji i Telefonu z jednego gniazdka TVK.
- „...taka zintegrowana oferta daje możliwość
zaoferowania naszym klientom zdecydowanie
bogatsze usługi za znacznie niższą cenę...” - zapewnia
Sebastian Błaszczykiewicz, kierownik Biura Obsługi
Abonentów TESAT – Zaletami takiej oferty są przede
wszystkim: jedno gniazdo i jedna umowa dla trzech
usług ( telewizji, internetu i telefonu ), jeden wykwalifikowany serwis, jeden rachunek oraz możliwość
uzyskania bardzo niskiej ceny!
–„...Przykładowo już za 75 złotych nasi abonenci
otrzymują pełen pakiet blisko 100 programów
telewizyjnych w cyfrowej jakości, szybki internet
i telefon z darmowymi minutami wliczonymi w
cenę. Dodatkowo każdy otrzymuje w prezencie stacjonarny aparat telefoniczny Panasonic! Nasze niskie
ceny dotyczą wszystkich usług: telefonu (od 2 groszy
za połączenia lokalne czy od 15 groszy za rozmowy
międzynarodowe), Internetu (od 24 zł za 1,5 Mb),

telewizji (od 4,50 zł)...”. Aktywacja usługi – tylko 1 zł.
Dla bardziej wymagających klientów, TESAT oferuje
wyjątkowy pakiet, w którym obok taniego telefonu
abonent otrzymuje internet o prędkości 3 Mb oraz
pełną ofertę cyfrowej telewizji z HBO, Canal+,
pakietem sportowym, filmowym, dziecięcym słowem wszystko za 199 zł! Jeżeli do tego dodamy
telewizję wysokiej rozdzielczości HD to śmiało możemy
stwierdzić, ze oferta TESAT zdecydowanie wyprzedza
konkurencję i stawia firmę w czołówce polskich
kablówek.
- Takie oferty pakietowe z HD cieszą się największym
zainteresowaniem wśród naszych abonentów
ponieważ oszczędności sięgają nawet 60%,
co przekłada się na konkretne zyski roczne do 3000 zł
(!)- tylko na samych usługach telekomunikacyjnych.
Ekologia w kablówce? Coraz częściej zauważa się też
inne zalety usług „kablowych”. W tych dniach bardzo
dużo mówi się w o ekologii, o zanieczyszczeniu
środowiska, o szkodliwym działaniu promieniowania.
Zanieczyszczenie to nie tylko emisja Co2, to również
smog elektroniczny, promieniowanie wytwarzane
przez dziesiątki nadajników, satelitów, masztów...
Również w domu, często sami, nieświadomie fundujemy sobie promieniotwórczego „rentgena!” Bo jak
inaczej nazwać telefony bezprzewodowe, mikrofalówki, bezprzewodowy dostęp do internetu, czy
komórki, z którymi zasypiają nasze dzieci pisząc
w nocy ostatnie sms-y... Wszystkie te urządzenia
emitują promieniowanie, którego szkodliwość jest
niezwykle niebezpieczna- bo niewidoczna!
Przewodowy dostęp do usług telekomunikacyjnych to
nie tylko niezawodność, brak zakłóceń, czy stabilność
łącza to przede wszystkim maksymalne ograniczenie
szkodliwego promieniowania w naszym najbliższym
otoczeniu.

TESAT dociera ze swoją ofertą do wielu miejsc, gdzie do
tej pory jedynym rozwiązaniem były bezprzewodowe
systemy telefonii, internetu czy telewizji satelitarnej.
Dzięki poparciu i dobrej współpracy z Władzami
Gminy, samorządem, wspólnotami mieszkańców,
deweloperami i spółdzielniami mieszkaniowymi
bardzo szybko rozwija się sieć w gminie Kórnik.
Mieszkańcy mogą śmiało powiedzieć, że mają dostęp
do najwyższych kablowych technologii a kontakt ze
światem za pomocą mega-szybkiego internetu stał się
ich udziałem.

REKLAMA

KULTURA

Kombatanci dzielili się opłatkiem

KUPON
PROMOCYJNY

A teraz zadanie domowe. Podlicz swoje rachunki
(które opłacasz u różnych operatorów) za telefon +
telewizję satelitarną + dostęp do internetu. Dużo?
Zobacz ile możesz zaoszczędzić w Telewizji
Kablowej TESAT: telewizja, internet, telefon
tylko za 75 złotych! To nie promocja! W promocji dostaniesz jeszcze telefon stacjonarny
Panasonic - w świątecznym prezencie!
Wszystkich zainteresowanych
usługami TESAT-u zapraszamy na
strony www.tesat.pl lub
do nowego Biura Obsługi
Abonentów przy
ul. Górna Wilda 89,
tel: 061 649 69 69,
email: tesat@tesat.pl
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MIESIĄCE
GRATIS
Posiadając ten KUPON
masz prawo do 2 miesięcy
abonamentu GRATIS!
Kuponów nie wolno łączyć.

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1
W KÓRNIKU
SERDECZNIE ZAPRASZA NA

IX MIĘDZYSZKOLNY
PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
11 STYCZNIA 2009 r.
GODZ. 15.00 W KOLEGIACIE KÓRNICKIEJ
14

nr 24/2008

19 grudnia 2008 r.
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Rodowodowe kociaki

DEVON REX

hodowla
Z ZIMOWEGO LASU*PL

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

BIURO KSIĘGOWO – RACHUNKOWE
z siedzibą w Bninie
Oferuje swoje usługi w zakresie
- prowadzenie wszystkich form księgowości
- prowadzenie rejestrów VAT
- prowadzenie rozliczeń podatkowych
- prowadzenie rozliczeń z ZUS
- prowadzenie spraw kadrowych
- przeprowadzenie i rozliczanie inwentur
- wyprowadzanie zaległości

Tel. 0607541213
Zapraszamy do współpracy
Odbieramy dokumenty z siedziby klienta
16

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

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
nr 24/2008

19 grudnia 2008 r.
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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

REKLAMY

REKLAMY

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK
Kursy prawa jazdy:
kat A, B, B+E, C, C+E,.
• Przewóz towarów niebezpiecznych - ADR
• wózki jezdniowe
• dokształcajace: podstawowy i dodatkowy
dla kierowców przewożących rzeczy lub osoby
• spawanie
• inne według potrzeb
Rozpoczecie kursu prawa jazdy na kat. A, B 17.11.2008 o godz. 18,00
w SP nr 1 w Kórniku

NAJWIĘKSZY WYBÓR
DŁUGOPISÓW I PIÓR

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 24/2008

• 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
19 grudnia 2008 r.
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Miejsce
na Twoją
reklamę

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

Wesołych Świąt
Ufając w niezwykłą moc Gwiazdy Wigilijnej
Życzymy naszym Klientom,
aby Nadchodzące Święta
cieszyły atmosferą radości i ciepła,
a Nowy Rok sprzyjał realizacji
wszystkich planów i zamierzeń.

NOWY NUMER TELEFONU
697-618-484
Kórnik-Bnin, ul. Witosa 4A
www.gabinetjoanna.pl

Zarząd i Pracownicy Spółki z o.o.
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne

Grudzień 2008

WODKOM KÓRNIK

TOFIK

Firma SPEC-BUD oferuje usługi budowlane w zakresie:
szpachlowanie, malowanie, tynki,
płyty gipsowo-kartonowe,ocieplanie,elewacje,płytki.
Tanio, szybko i solidnie.
Tel. 0-603-417-414, e-mail: spec-bud@spec-bud.net

Producent
altan, huśtawek,
bud dla psa oraz wiat
ul. Biernacka 3, 62-035 Kórnik – Bnin

tel. (061) 8171-781

PILNIE
SPRZEDAM MIESZKANIE
2-POKOJOWE 40 m2
KÓRNIK (NOWE BLOKI)

Tel. 500 629 575
20

nr 24/2008

19 grudnia 2008 r.
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Szkoła Podstawowa w Radzewie, Radzewo 56
OGLASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
(½ ETATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ)
Kandydaci winni spełniać następujące warunki:
I. Wymagania niezbędne kandydata
1. posiadać obywatelstwo polskie;
2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
4. posiadać nieposzlakowaną opinię;
5. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym
stanowisku;
6. posiadać odpowiednie wykształcenie ekonomiczne: (alternatywnie)
§ ekonomiczne jednolite studia,
§ ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
§ uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie,
§ ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 - letnią praktykę, lub posiadać ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co
najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,
7. znajomość techniki komputerowej i programów "PROGMAN",
8. potrafić prowadzić pełną księgowość budżetową (sporządzanie deklaracji
podatkowych, prowadzenie rachunkowości, znajomość kadr, płac, ewidencji
środków trwałych, prowadzenie pełnej dokumentacji księgowości szkolnej)
9. mile widziane miejsce zamieszkania na terenie gminy Kórnik.
II. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:
1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie
powierzonych obowiązków,
2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny,
3. kopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4. kopię świadectw pracy,
5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z
praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie o stanie zdrowia
8. referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy
lub z innych instytucji,
9. oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z póź. zm.).
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia
7 stycznia 2009r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
"Oferta pracy – księgowość” w Urzędzie Miejskim w Kórniku, Pl. Niepodległości
1 lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz
rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci
zostaną poinformowani indywidualnie (przewidywany termin 12 stycznia 2009r.).
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu
Miejskiego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.kornik.pl).
Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Radzewie
Marek Serwatkiewicz
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„Schetynówki”
nie dla gminy
Kórnik
Projekt budowy drogi gminnej ulica
Nowina w Dachowej wraz z odwodnieniem od ulicy Szerokiej w Robakowie
do ulicy Ogrodowej w Szczodrzykowie
nie znalazł uznania w oczach komisji,
oceniającej projekty gmin w ramach
„Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011”.
Nazwa „schetynówki” pochodzi od
nazwiska wicepremiera i szefa MSWiA
Grzegorza Schetyny, który we wrześniu
ogłosił założenia programu. Rząd co roku
przez okres trzech lat wyłoży miliard złotych na gminne i powiatowe inwestycje
drogowe. Samorządy mogą liczyć na 50%
dofinansowania do budowy, przebudowy,
remontów dróg a także działań na rzecz
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
już istniejących dróg np. budowy sygnalizacji świetlnych, chodników dla pieszych,
montażu dodatkowego oznakowania itp.
W danym roku budżetowym dofinansowanie może uzyskać tylko jeden projekt
zgłoszony przez zarządcę drogi gminnej i
dwa przez powiat.

OGŁOSZENIE / AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
(½ ETATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ)

Gmina Kórnik złożyła wniosek o dotację
w wysokości 1 570 000 złotych na budowę
wspomnianej już wcześniej drogi. Nasz projekt niestety nie znalazł uznania w oczach
wojewódzkiej komisji. Sklasyfikowano go
dopiero na 111 miejscu na zgłoszonych
149. Uzyskał 10,33 punkty na 30 możliwych
(najlepszy maił 18,07 punktów). Komisja
oceniała, jak realizacja projektu mogłaby
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i w
jakiej skali przez oszacowanie liczby mieszkańców na odcinku tej drogi, czy droga ta
jest drogą dojazdową (w przypadku gmin)
do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz czy projekt ten realizowany
będzie przy współpracy z inną gminą lub
z powiatem.
Co zaważyło na ocenie projektu gminy Kórnik? Na razie nie wiadomo. Urząd
Miejski w Kórniku ciągle czeka na pisemne
uzasadnienie negatywnej decyzji wojewódzkiej komisji.
Gmina starała się już o dotację na budowę tej drogi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013, ale również nie miała szczęścia.
Samorząd nie zapomniał jednak o
wspominanej już drodze. W budżecie na
2009 rok, wśród zadań inwestycyjnych
znalazła się kwota 3 140 000 złotych na budowę drogi gminnej Robakowo - Dachowa
Nowina - Szczodrzykowo i ulicy Szerokiej w
Robakowie. Jeśli radni przyjmą, bez większych poprawek przyszłoroczny budżet to
już za kilka lub kilkanaście miesięcy, mieszkańcy tego rejonu będą mogli poruszać się
po asfaltowej nawierzchni.
Barbara Morasz
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RESZTA WIELKOPOLSKI

1–0!

Spektakularny sukces zanotowali reprezentanci naszej gminy na wojewódzkim
konkursie w Poznaniu (w Domu Kultury „Orle
Gniazdo”) w sobotę 6 grudnia br. Ta coroczna
impreza jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży uczącej się gry na fortepianie i keyboardach,
jednak z wykluczeniem uczniów szkół muzycznych. Startowało prawie 40 wykonawców.
Wszystkich uczestników podzielono na 5
grup. W grupie najmłodszych pianistów (do 10
lat) reprezentowali nas: Katarzyna Piekarska,
Jakub Lehmann, Magda Rutkowska i Anika
Czerniak. Mieszkanka Borówca - Katarzyna
Piekarska uczy się dopiero kilka miesięcy, a
więc o żadnej nagrodzie nie mogło być mowy,
jednak grała pewnie i bez tremy. Brawa za
odwagę! Niepowodzenie zanotował tym razem Jakub Lehmann. Występ na pewno był
słabszy, ale zabrakło też odrobiny szczęścia
w oczach jurorów. Ten uzdolniony i wrażliwy
muzycznie chłopak niewątpliwie zdobędzie w
przyszłości jeszcze niejeden laur. Wyróżnienie otrzymała Magda Rutkowska. Uczy się
dopiero drugi rok, ale uwaga na to nazwisko.
Jeśli będzie pracowała tak sumiennie jak do
tej pory, wróżę jej wiele sukcesów. II miejsce
zdobyła Anika Czerniak. Jako skrzypaczka
jest wprawdzie uczennicą szkoły muzycznej,
jednak na fortepianie uczy się prywatnie. Jej
gra już teraz urzeka biegłością i wyczuciem
muzycznego piękna, a co dopiero będzie za
kilka lat?
W grupie pianistów od lat 11 do 13 mieliśmy 2 reprezentantów: Beatę Norkiewicz i
Martę Przybył. Mieszkanka Runowa – Beata
Norkiewicz zrobiła ostatnio duże postępy i jej II
miejsce nie jest zaskoczeniem. Za wykonanie
melodii z filmu „Aladyn” zebrała największe
oklaski i zasłużenie. I miejsce zdobyła Marta
Przybył. Jej gra nie pierwszy raz znalazła
najwyższe uznanie w oczach jury, ale to nie
przypadek. Ona systematycznie i dużo ćwiczy,
a na jej skoroszycie do nut widnieje napis
„kocham grę na pianinie”.
W grupie najstarszych pianistów Kórnik
reprezentowały Żaklin Grząślewicz, Beata
Zwierzyńska i Marta Lehmann. Wyróżnienie
otrzymała Żaklin Grząślewicz i myślę, że nie
spełniło ono jej oczekiwań. Możliwości Żaklin
są na pewno przeogromne, to talent najczystszej wody, ale niestety, fortepian wymaga poświęcenia mu znacznie większej ilości czasu.
II miejsce pewnie zdobyła Beata Zwierzyńska.
Nareszcie, bo dawne niepowodzenia zaczęły
odbijać się brakiem dalszej motywacji. Jednak
Beata już od dawna pięknie gra, tyle tylko,
że duża wrażliwość to także duża trema na
scenie, a z tą dopiero od niedawna nauczyła
sobie radzić. Jak zwykle nie zawiodła Marta
Lehmann. Wygrała i to zdaje się po raz trzeci
z rzędu! Należy jej się najwyższe uznanie, bo
jak wiadomo o wiele łatwiej wygrać raz niż
ciągle być najlepszym. Jej wykonanie Grande
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Valse Brillante przeniosło publiczność w zaczarowany świat muzyki Chopina, ale żeby tego
dokonać, trzeba było umieć to oddać. A żeby
móc oddać tak głębokie piękno, trzeba wielkiej
muzykalności i niemałej techniki.
W młodszej grupie keyboardów mieliśmy
tylko jednego reprezentanta – Artura Stelmacha. Jego radość nie miała granic ,gdy okazało
się, że był w niej najlepszy. Artur nie wie, co to
trema na scenie – gra zawsze pewnie i nader
przekonująco. Przed nim jednak jeszcze wiele
pracy i nie wolno mu osiąść na laurach.
W starszej grupie keyboardów brylowały
nasze dwie ostatnie reprezentantki: Olga
Półchłopek i Maria Taciak. Podzieliły one ex

aequo I miejsce. O ile Olga przyzwyczaiła już
nas, że wygrywa zawsze i wszędzie, o tyle dla
Marysi był to na pewno wielki sukces. Olga zaimponowała brawurowym wykonaniem trudnej
technicznie Sonatiny C-dur F. Kuhlau. Marysia
wprowadziła wszystkich w pełen ciepła i pogody nastrój ciekawie interpretując „Yesterday” z
repertuaru zespołu The Beatles.
Reasumując – wartościowy i duży sukces
całej grupy młodych muzyków z Kórnika i
okolic. Jak widać, dla innych reprezentantów
Wielkopolski pozostawili oni niewiele nagród.
I my cieszmy się tym sukcesem i doceńmy
go. Złóżmy im wszyscy szczere gratulacje!
Zygmunt Szram

Mozartowskie
klimaty

klimat do budowania właściwych relacji między
ludźmi - powiedział Raczkiewicz. Podczas
festiwalu odbyło się w sumie 7 koncertów, w
tym właśnie jeden w naszej miejscowości.
W muzykę Mozarta wprowadził publiczność Adam Siebers, grający na skrzypcach
i Orkiestra Kameralna Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu pod batutą dyrygenta Wiesława Bednarka. W programie znalazły się takie
utwory Mozarta jak: symfonia dziecięca „Die
Schlittenfahrt”, koncert skrzypcowy A-dur KV
219 czy znana serenada G-dur „Eine kleine
Nachtmusik” KV 525.
Po koncercie chętni mogli obejrzeć
wystawę, która zawierała m.in. odręczny
wpis sztambuchowy Chopina, pochodzący
ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej czy wydania
faksymilowe autografów Mozarta i Chopina
ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
Barbara Morasz

w kórnickim zamku
Muzyka słynnego kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta rozbrzmiewała w
mikołajkowy wieczór w kórnickim Zamku.
Koncert ten odbył się w ramach VI Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego.
Festiwalowi przyświecało hasło „Mozartowskie klimaty”, bo jak tłumaczy Tomasz
Raczkiewicz, dyrektor artystyczny festiwalu
to właśnie słowo klimat w pierwszych dniach
grudnia było najczęściej powtarzanym, odmienianym, omawianym w Poznaniu. A wszystko
za sprawą Światowej Konferencji Klimatycznej
ONZ. - Pragnę, by muzyka Mozarta i innych
muzycznych gigantów tworzyła doskonały

V Dni Dysleksji
„Kaligrafia japońska
i origami w krainie
kwitnących
magnolii”
Pani mgr MAHO IKUSHIMA
Urodziła się w okolicach Kyoto, w
Japonii. Ukończyła Uniwersytet Kyoto
Sangyo, potem językoznawstwo na UAM
w Poznaniu. Od 14 mieszka w Poznaniu.
Wykłada język japoński na UAM w Poznaniu. Jest współautorką podręcznika
„Gramatyka japońska”. Kaligrafią zajmuje się od dziecka.
W dniu 9 grudnia 2008 roku, w gościnnych salach Kórnickiego Ośrodka
Kultury, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie Filia w
Kórniku zaprosili nauczycieli, pedagogów
i psychologów szkolnych na spotkanie z
okazji V Dni Dysleksji. W spotkaniu wzięło
udział 25 osób.
W pierwszej części spotkania omawiano
sprawy związane z problematyką dysleksji
rozwojowej. Panie Ewa Głąbała, pedagog PPP
w Kórniku i Małgorzata Wawrzyniak, pedagog
ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie
podzieliły się swoimi doświadczeniami z
prowadzonych zajęć z uczniami z dysleksją
rozwojową, w czasie których korzystają z
programu Ortografitti. Zaprosiły koleżanki z
innych palcówek do wymiany uwag i refleksji o
ich pracy z uczniem dyslektycznym. Kierownik
Filii, Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska
przekazała wszystkim palcówkom Biuletyn
Informacyjny „A, B, C Dysleksji rozwojowej”,
przygotowany specjalnie z okazji V Dni Dysleksji. Zwróciła uwagę na materiały związane
ze stylem uczenia się u uczniów z dysleksją i
problematyką dysleksji w nauce innych przedmiotów, w tym języków obcych.
Drugą część spotkania wypełniły warsztaty z kaligrafii japońskiej i origami, jako
alternatywnych metod pracy z uczniami z

dysleksją rozwojową. Zajęcia prowadzili
pani Maho Ikushima, wykładowca języka
japońskiego na UAM w Poznaniu i studenci II roku japonistyki: Karina Krobska,
Joanna Starczewska, Przemysław Gilewski i Adam Walenkiewicz. Po krótkich,
ale bardzo ciekawych informacjach na
temat historii kaligrafii japońskiej i origami, wszyscy uczestnicy spotkania mieli
okazję sprawdzić swoje umiejętności w
tych dziedzinach. Jedna grupa zmagała
się ze skomplikowanymi złożeniami, które,
ku ogólnemu zdumieniu, zamieniały się w
„hełmy samurajów”, „ żaby” i „wiatraczki”.
Cóż, chwila nieuwagi i kartki okazywały się
„krzywe”, a pracę trzeba było zaczynać od
początku. W tym samym czasie druga osób
uczyła się prawidłowego trzymania pędzla
bambusowego „fude” i kreśliła podstawowe
znaki kanji, złożone z kresek poziomych,
pionowych i skomplikowanych „zawijasów”.
Najprostsze kanji składa się z jednej linii, a
najbardziej skomplikowane z 29!
Niektóre osoby miały po raz pierwszy w
życiu kontakt z takimi technikami pracy. A
warsztaty budziły niespodziewane emocje
i pozwoliły na ujawnienie się kilku autentycznych talentów.
Omówienie strojów japońskich, w
których zaprezentowali się goście (bluzy
samue i stój do walki kendo) oraz wspólne
zdjęcie – zakończyły spotkanie.
Za pomoc w organizacji spotkania
dziękuję:
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie
- Kórnickiemu Towarzystwu Pomocy
Społecznej
- Pracownikom i studentom japonistyki
na UAM w Poznaniu
- Kórnickiemu Ośrodkowi Kultury
- Domowi Dziecka w Kórniku-Bninie
- Referatowi Promocji Urzędu Miejskiego w Kórniku
- Współpracownikom z PPP Filia w
Kórniku
Małgorzata
Smolarkiewicz-Maliszewska,
kierownik Filii

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

KULTURA

KULTURA

XIV WIELKOPOLSKI
KONKURS MUZYCZNY
GMINA KÓRNIK –

DLA DOROSŁYCH
CHARLES MARTIN
„KIEDY PŁACZĄ ŚWIERSZCZE”
Książka opisuje
mężczyznę z bolesną
przeszłością, dziecko
z niewielkimi widokami na przyszłość i
wspólną drogę ku uleczeniu dwóch serc.
Na rynku małego,
sennego miasteczka,
siedmioletnia Annie
zbiera pieniądze na
transplantację serca
sprzedając lemoniadę. Nieopodal, stojąc
przy swoim samochodzie Reese wspomina swoją przeszłość. Kiedy zza rogu
wyjeżdża poobijany samochód dostawczy,
silny podmuch wiatru porywa zebrane
przez dziewczynkę banknoty. W tym momencie Reese widzi jedynie trzepoczącą
na wietrze żółtą sukienkę wbiegającej na
ulicę Annie. To co dzieje się w tym momencie na zawsze zmienia życie obojga.
„Kiedy płaczą świerszcze” to zarazem
poetycka historia miłosna, thriller przyprawiający o szybsze bicie serca, jak i religijne objawienie. Losy uroczych bohaterów
i nieoczekiwane zwroty akcji sprawiają,
iż od lektury nie można się oderwać.
Lektura wywołuje głębokie emocje, fabuła
jest urzekająca, a zakończenie powieści
przynosi uśmiech i łzy.
MG

DLA DZIECI
PAWEŁ PAWLAK
„NOCNY MACIEK”
„Nocny Maciek” to doskonała książeczka
dla dzieci na dobranoc. Ta ciepła,
prosta, pięknie zilustrowana opow i eść pomoże
dziecku oswoić strach przed
ciemnością, który
często przeszkadza mu w zasypianiu.
Będzie dla niego zapewnieniem, że po
smutku zawsze przychodzi radość, tak
jak po nocy przychodzi dzień.
KK

nr 24/2008
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usługi BUDOWLANO - WYKOŃCZENIOWE

Ideal

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

NAPRAWA
PRALEK I LODÓWEK
tel. 601 84 39 88

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

OGRÓD– KOMPLEKS
POŁOŻYMY – BRUK, GRANIT
ZAŁOŻYMY TRAWNIK
ZAOPIEKUJEMY SIĘ OGRODEM
WYKONAMY OGRODZENIA
- TAKŻE KOJCE DLA PSÓW

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

Tel.

tel. (61) 819-01-46

0601 405 059

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.

Marek Jasiewicz
• układanie płytek
• szpachlowanie
Tel. 506 049 056
• malowanie
• zabudowa płytą GK
Pl. Niepodległości 8, 62-035 Kórnik

ZATRUDNIĘ

kosmetyczkę
Informacja:
tel.

513 191 222

Profesjonalna
naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

TEL: 516 049 006
Oddam
w najem
lokal 60 m2
w Borówcu
na sklep,
gabinet,
biuro,
salon
fryzjerski,
inne
tel.
061 819 80 13

INSTALACJE

WOD
KAN
CO
GAZ
TEL:

508 529 430
061 898 05 34

* Ciesielstwo, dekarstwo, konstrukcje dachowe, podbitki, boazerie, ocieplanie poddaszy, montaż płyt karton.-gipsowych. Tel. 505 430 591
* Sprzedam kaloryfery aluminiowe używane 80 żeber cena 800 zł. Tel. 506 305 861
* Sprzedam stemple budowlane 150 szt. Cena 6 zł/szt. Tel. 506 305 861
* Sprzedam garaż ul. Staszica 15 Kórnik. Tel. 605 350 224
* Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub Bninie. Tel. 667 268 605
* Układanie płytek, remonty łazienek, usługi murarskie. Tel. 509 518 955
* Usługi budowlano-wykończeniowe, układanie płytek, szpachlowanie, malowanie, zabudowa płytą GK, Kórnik Marek Jasiewicz. Tel. 506 049 056
* Tulce kawalerka TBS I p. Ładna – sprzedam 65 tys. Tel. 609 300 000
* Mam do wydzierżawienia pomieszczenie na cele gospodarcze – Środa Wlkp. Tel 061 285 45 76, 501 074 900
* Poszukuję opiekunki do doraźnej opieki nad 4-letnim dzieckiem. Tel. 605 440 504
* Zatrudnimy pracownika obsługi klienta oraz pracownika do prac porządkowych na stacji paliw w Jaryszkach. Tel. 609 522 494
* Sprzedam choinki cięte. Tel. 601 069 510
* Sprzedam działkę budowlana. Tel. 606 461 245
* Lokal użytkowy 70 m2 do wynajęcia. Tel. 606 461 245
* Potrzebujesz pomocy w sprzątaniu zadzwoń. Szybko, dokładnie – uczciwie. Tel. 880 175 669
* Korepetycje gimnazjum oprócz języków. Tel. 604 591 658
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę. Tel. 601 308 880
* Poszukuję do kupna hali, zabudowań, działki AG przy głównej drodze, czytelny adres. DN STILLER. Tel. 061 833-93-68,0603 501-560, e.mail:stiller2@op.pl
* 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
* 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. 606 517 283
* 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

Ilość edycji ogłoszenia

tel. (61) 898 03 35

nr 24/2008

ZEGARY

- blacharsko - dekarskie
- podbitki
- boazeria - płyta nidagips itp.

OGŁOSZENIA / REKLAMY

tel. 602 769 161

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Projekt i aranżacja wnętrz, mieszkań,
domów, powierzchnie użyteczności publicznej, malowanie, szpachlowanie, montaż płyt
kartonowo-gipsowych, zakładanie płytek
ceramicznych, instalacie elektryczne, instalacje
wodno kanalizacyjne, tapetowanie. Montaż
paneli.

19 grudnia 2008 r.
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Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

Ukarani za nieprawidłowe parkowanie
W okresie od 1 do 15 grudnia strażnicy
ukarali mandatami za nieprawidłowe parkowanie w Kórniku 15 kierowców. Kilku
z nich zaparkowało swój samochód na
pasach. Marek Kaczmarek, komendant SM
w Kórniku przyznaje, że wielu kierowców
nagminnie pozostawia pojazdy na przejściach dla pieszych.

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

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

ELLMED

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

OKNA•ROLETY•BRAMY

produkcja-montaż
TEL:

061 8171 310

605 260 690
PRUSINOWO 24, TRASA KÓRNIK ZANIEMYŚL

Poszukuję opiekunki do doraźnej opieki
nad 4-letnim dzieckiem

tel. 605 440 504

SKUP
- złomu i metali kolorowych
- akumulatorów
- makulatury i butelek
Oferujemy konkurencyjne ceny.
Płatne gotówką
Zapewniamy odbiór złomu od klienta własnym transportem.

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

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja
KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

„Chodzi o to, by ... mieć odwagę wyruszyć w tak trudną podróż, jaką jest poznawanie ludzkiej natury” (Antoni Kępiński)

Gabinet Psychoterapii

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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OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

mgr Monika Rutkowska

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

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

Interweniowali w
Szczodrzykowie
8 grudnia kórniccy
strażnicy interweniowali na prośbę śremskiej straży miejskiej
w Szczodrzykowie
w sprawie nieletniej,
która uchyla się od
obowiązku szkolnego. Matka dziewczyny

ZAPRASZAMY

znajdującego się przy ul. Mlyńskiej
na terenie firmy T.M. Małeccy.

OPTYK

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 24/2008

Mandat za brak pojemnika na śmieci
1 grudnia w Czmoniu i 2 grudnia w Kórniku
ukarano mandatem właścicieli posesji za
brak pojemników na śmieci i nie posiadanie
umowy na wywóz odpadów. Właściciele
zostali zobowiązani do zawarcia stosownej
umowy i przedstawienia jej w siedzibie
SM.
Pochwycili bezpańskie psy
W okresie od 1 do
15 grudnia strażnicy
pochwycili w Kórniku i
Radzewie w sumie
10 bezpańskich psów.
Czworonogi odwieziono do schroniska.

Kronika
kryminalna
Nietrzeźwy kierowca
30 listopada w Dziećmierowie, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku
zatrzymali mężczyznę, który kierował
pojazdem będąc w stanie nietrzeźwym.
Kierowca miał 0,92‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.

Błędny manewr
12 grudnia w Gądkach, kierowca volkswagena nieprawidłowo wykonał manewr
zmiany pasa ruchu i zderzył się z fiatem.
Przewrócił się do rowu
12 grudnia około południa, na nowo wybudowanym odcinku trasy katowickiej w
Kórniku w kierunku Środy Wlkp., pojazd
ciężarowy iveco z naczepą przewrócił się
do rowu.

Nie dostosowali
prędkości
4 grudnia w Skrzynkach, na
drodze nr 11 kierowca volkswagena nie dostosował prędkości do warunków ruchu i
doprowadził do zderzenia z
renault, oplem i fiatem. Z kolei dwa dni później, również w
Skrzynkach, kierujący BMW
prowadził pojazd z nadmierną prędkością i zderzył się
z hondą.
Uderzył w słupek
5 grudnia w Kamionkach,
kierowca renault nie chcąc
uderzyć w stojącego na
jezdni konia zjechał i uderzył w słupek opłotowania posesji. Pojazd
uległ uszkodzeniu.
Nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
10 grudnia w Dziećmierowie, kierujący
fiatem w wyniku nie udzielenia pierwszeństwa przejazdu doprowadził do zderzenia
z volkswagenem.

19 grudnia 2008 r.

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze
ustalili, że do zdarzenia doszło przez nieuwagę kierowcy tira. Kierujący samochodem ciężarowym z naczepą, jadąc od strony Środy Wlkp. i zatrzymując się pojazdem,
stanął prawymi kołami na nieutwardzonym
poboczu. Po chwili ciężar pojazdu sprawił,
że jego koła zaczęły się zapadać w ziemi,

Uczyli zasad obchodzenia się
z fajerwerkami
9 grudnia strażnicy miejscy przeprowadzili
spotkanie z uczniami klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku na temat zasad
bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z
materiałami pirotechnicznymi.

INFORMACJE

REKLAMY

50

%

przyznała, że wie, iż córka od początku
listopada nie chodzi do szkoły. Powiedziała
też, że dziewczyna nie chce już wracać do
szkoły a zamierza pójść do pracy.
Sprawę prowadzi dyrekcja jednej ze szkół w
Śremie. Przypomnijmy, że w Polsce istnieje
obowiązek szkolny do 18 roku życia.

Mandat za spalanie śmieci
10 grudnia w Radzewie, patrol SM interweniował w związku z paleniem śmieci w
ognisku. Sprawca czynu ukarany został
mandatem karnym.
Odwieźli do domu
10 grudnia w Biernatkach interweniowano
w związku ze zgłoszeniem o leżącym na
drodze mężczyźnie. Na miejscu strażnicy
stwierdzili, że rowerzysta był w stanie nietrzeźwym. Mężczyzna miał 3,4‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu. Nietrzeźwego
mieszkańca Biernatek odwieziono do miejsca zamieszkania.
Opr. BM
w wyniku czego cały ciężarowy skład przewrócił się na prawy bok.
Mimo, iż zdarzenie nie spowodowało bezpośredniego zagrożenia dla innych uczestników ruchu, doprowadziło do utrudnień.
Ze względu na pracę specjalistycznych
dźwigów, przez prawie dwie godziny droga
była nieprzejezdna. Dlatego też policjanci
zmuszeni byli do zorganizowania objazdów
przez sąsiednie miejscowości.
Kradzieże i oszustwa
• 1 grudnia zgłoszono włamanie do domu w budowie
w miejscowości Kamionki
i kradzież z niego różnego
rodzaju elektronarzędzi o
wartości 6370 zł,
• 2 grudnia doszło do włamania do domu w budowie
w Błażejewku i kradzieży z
niego drabin aluminiowych
o wartości 2000 zł,
• 4 grudnia zgłoszono kradzież w Kórniku wkładów do
lusterek od pojazdu BMW,
wartości strat to 350 zł,
• 8 grudnia doszło do kradzieży w Kórniku pieca gazowego
i butli gazowej z mieszkania o
wartości 700 zł, w tym samym
dniu zatrzymano mężczyznę
podejrzewanego o dokonanie tej kradzieży,
• 11 grudnia zgłoszono oszustwo dokonane podczas zawarcia umowy kupna
sprzętu RTV na portalu Allegro, wartość
start 3184 zł,
• 12 grudnia doszło do kradzieży w Kórniku
volkswagena passata o wartości 36000 zł.
Opr. BM
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KULTURA

REKLAMY

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

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

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

KANCELARIA
Finansowa
oferuje swoje usługi
- prowadzenie wszystkich form

150 uczniów z wszystkich szkół podstawowych gminy Kórnik przybyło 17 grudnia
na świąteczne spotkanie Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej do kórnickiej

księgowości

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY
RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ
Zamówienia na Sylwestra i karnawał

Tel. 601 242 112

INSTALATORSTWO
Piotr Grzempa

Świąteczne
spotkanie KTPS

- prowadzenie kadr

strażnicy.
Spotkanie Towarzystwa nie odbyłoby
się, gdyby nie sponsorzy imprezy – państwo
Maria i Wojciech Przychodzcy, właściciele
formy „ANMED”. Tradycyjnie wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.
Najpiękniejsze polskie kolędy zaśpiewała
Wiola Kaźmierczak. Zabawy, gry i konkursy
poprowadzili poznańscy aktorzy kabaretowi:
Katarzyna Przybylak i Marian Sobkowiak.

- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów VAT

Szanowni Państwo,

dla rolników

uprzejmie informujemy, że jak

Tel. 061 825 02 28,
0605 296 347

co roku, w okresie od 15 grudnia
2008 r. do 31 stycznia 2009 r.

WYKONUJE:

Instalacje wod – kan – c.o. – gaz
montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych
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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Święty Mikołaj na koniec spotkania obdarował dzieci słodkimi upominkami i obiecał,
że przyjedzie za rok.
KTPS dziękuje serdecznie inicjatorom
i fundatorom paczek państwu Przychodzkim, Leszkowi Orlewiczowi, komendantowi
OSP za udostępnienie sali oraz Arturowi
Hoffmannowi za nagłośnienie i oprawę
muzyczną.
KTPS

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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Muzeum-Zamek w Kórniku będzie
Zarząd KTPS uprzejmie informuje Państwa o zakończonej akcji zbiórki pieniędzy na pompę insulinową dla 17- letniej Darii.
Dzięki wielu osobom prywatnym i kilku firmom udało się zebrać potrzebną
kwotę.
Daria ma wymarzoną pompę insulinową, dzięki temu jej życie zmieniło się na
lepsze! Może zupełnie normalnie funkcjonować, jak inni młodzi ludzie uczyć się,
bawić i cieszyć wszystkimi urokami młodości .
Dziękujemy za zrozumienie i pomoc wszystkim ofiarodawcom, którzy wpłacili
pieniądze na konto bankowe oraz innym ludziom wielkiego serca, bezimiennym
darczyńcom, którzy wrzucili datki do naszej skarbony w DT „Tęcza” w Kórniku
i w sklepie Marii Pepel w Bninie.
Dziękujemy w imieniu Darii i jej rodziców.
Zarząd KTPS
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nieczynne.
Ponowne otwarcie Muzeum
nastąpi 1 lutego 2009 r.
Dyrektor
Biblioteki Kórnickiej PAN
prof. dr hab. Tomasz Jasiński

31

W Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie przeprowadzono
ostatnią eliminację Kórnickich Rozgrywek
Ligowych sezonu 2008. Do rywalizacji
przystąpiło 193 zawodników.
VIII Kórnicka Liga Tenisa Stołowego –
50 startujących
Kobiety
Szkoły podstawowe: 1. Maria Kujawa –
Runowo 2. Patrycja Nowak – Radzewo 3.
Kamila Karaś – Czmoniec
Open: 1. Agnieszka Toboła – Prusinowo 2.
Barbara Radziejewska – Kórnik 3. Sylwia
Frąckowiak – Trzykolne Młyny
Mężczyźni
Szkoły podstawowe: 1. Filip Kujawa – Runowo 2. Sebastian Stempniak – Konarskie
3. Filip Toś – Kórnik
Szkoły gimnazjalne 1. Sebastian Serba –
Szczodrzykowo 2. Bartosz Frąckowiak – Radzewo 3. Rafał Matuszewski – Konarskie
Do lat 45 1. Rafał Kujawa – Szczodrzykowo 2. Mariusz Toboła – Czmoń 3. Andrzej
Szymankiewicz – Kromolice
Powyżej 45 lat 1. Eugeniusz Staniszewski –
Konarskie 2. Jerzy Rozmiarek – Radzewo
3. Bogdan Sybila – Kamionki
Puchary w rywalizacji mistrzów zdobyli:
Agnieszka Toboła i Rafał Kujawa
VII Kórnicka Liga Strzelecka – 59 startujących
Kobiety
Do lat 18: 1. Małgorzata Graś – Kórnik
2. Malwina Bartkowiak – Radzewo 3. Kinga
Frąckowiak – Radzewo
Powyżej 18 lat 1. Maria Zięta – Mościenica
2. Barbara Radziejewska – Kórnik 3. Rita
Zięta – Mościenica
Mężczyźni
Do lat 18 1. Patryk Szulda – Czmoń 2.
Adrian Dryer – Radzewo 3. Paweł Słoma
– Szczodrzykowo Powyżej 18 lat 1. Roman
Starosta – Kórnik 2. Albin Nowak – Bnin
3. Marian Przybył – Kórnik
Puchary Mikołajkowe za najlepsze wyniki zdobyli: Maria Zięta i Roman Starosta.
V Kórnicka Liga Rzutu Lotką – 84
startujących
Kobiety
Do lat 18 1.Paulina Frąckowiak – Radzewo 2. Honorata Tomaszewska – Radzewo 3. Malwina Bartkowiak – Radzewo
Powyżej 18 lat 1. Krystyna Jarecka –
Radzewo 2. Barbara Radziejewska – Kórnik
3.Barbara Rybak – Konarskie Mężczyźni
Do 18 lat 1.Michał Rozmiarem – Radzewo 2.Rafał Matuszewski – Konarskie
3. Konstanty Kalisz – KonarskiePowyżej
18 lat 1.Karol Rybak – Konarskie 2.Andrzej
Szymankiewicz – Kromolice 3.
Eugeniusz Staniszewski – Konarskie
Za najcelniejsze rzuty puchary turniejowe zdobyli: Krystyna Jarecka i Karol
Rybak.
***
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Zawody zorganizował UKS Jedynka Kórnik
Sekcja Tenisa Stołowego „Sokół” w Radzewie.
Nagrody zakupiono ze środków Gminy Kórnik.
Upominki dla startujących przekazał Marek
Przybylski ze Środy Wlkp. Tryumfatorom
serdecznie gratulujemy. Najbliższa okazja do
rewanżu to udział w turniejach powiatowych
18.01.2009r. i kórnickich 25.01.2009r. Serdecznie zapraszamy do Radzewa.
Za organizatorów Marek Serwatkiewicz

JEJ PASJA TO TANIEC
TOWARZYSKI
Kórniczanka Wiktoria Zięta mieszka na
Osiedlu Staszica w Kórniku. Uczęszczała
do Szkoły Podstawowej w Kórniku, ale
gimnazjum skończyła w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Poznaniu. Obecnie uczęszcza
do pierwszej klasy licealnej tej szkoły. Jej
mama Jolanta Zięta w dzieciństwie marzyła o
tańcu, ale jej marzenia dopiero spełnia córka.
Wiktoria uprawia taniec od wieku 6 lat, kiedy
to mama zawiozła ją do Klubu Tańca Michała
Zduna na Osiedlu Lecha w Poznaniu. Tam
przez dwa lata poznawała pierwsze kroki
taneczne i tajniki tańca towarzyskiego. Potem
przeniosła się do profesjonalnego Klubu „
Dziupla” Poznań. Przez rok tańczyła także w
Klubie „Pasja” Poznań, który obecnie posiada
wicemistrzów Europy w tańcu towarzyskim.
Kolejny klub, w którym rozwija swoje umiejętności taneczne to klub z tradycjami „Finezja”
a w którym tańczy do dzisiaj. Klub ten od
15 lat jest organizatorem Międzynarodowego
Turnieju Tańca Towarzyskiego „ Srebrne Pantofelki” oraz Turnieju Tańca Sportowego dla
dzieci. Nasza 16 – letnia tancerka tańczy w
parze z 19 –letnim Wadimem Kowalczykiem
z Tarnowa Podgórnego. Pod kierunkiem p.
Aleksandry Jelińskiej z roku na rok odnosi
coraz większe sukcesy zdobywając klasy
taneczne, najniższa klasa to „E” , najwyższa
to „A”. Wiktoria wraz z swoim partnerem osiągnęła już klasę A w tańcach latynoamerykańskich i klasę B w tańcach standartowych. Jest
na dobrej drodze, by w przyszłym roku zdobyć
klasę „S”. Żeby ją osiągnąć musi dziesięć
razy stanąć na podium na renomowanych
turniejach tanecznych. Wiktoria z partnerem
szkoli się również m. in. U Piotra Galińskiego znanego z jury „ Tańca z gwiazdami”.
Ostatnio występowała w Międzynarodowym
Turnieju Tańca Towarzyskiego w Poznaniu „ Srebrne Pantofelki”. Urywki z jej występów
pokazywała TV Poznań, a także można było
usłyszeć, że zdobyła pierwsze miejsce w
tańcach standartowych i trzecie w tańcach
latynoamerykańskich. Prawdopodobnie
powtórka z programu odbędzie się w Sylwestra. Jej pokój zapełniony jest pucharami,
medalami, dyplomami z uczestnictwa w różnych turniejach. Wśród wszystkich pamiątek
jest również puchar jaki zdobyła wspólnie z
Wadimem na Ogólnopolskim Turnieju Tańca
Towarzyskiego, który odbył się w tym roku
w Tczewie dla „ Najsympatyczniejszej Pary
Turnieju”. Wiktoria godzi uprawianie tańca z
dobrą naukę. Codziennie wstaje o godzinie
czwartej rano a po nauce i kilkugodzinnych
treningach wraca późnym wieczorem. Szkoła
jest bardzo przychylna sportowcom, nieobec-

ności spowodowane wyjazdami na turnieje
czy szkolenia nadrabia w uzgodnionym
przez nauczycieli czasie. Jej hobby jest także
jazda na nartach, jednak obecnie w obawie
o kontuzje nie ryzykuje jazdy po górach.
Wiktoria wiele zawdzięcza swoim rodzicom
pp. Jolancie i Bogusławowi Ziętom , którzy
poświęcają się dla niej bez reszty dowożąc
na szkolenia, turnieje po całej Polsce. Rodzice łożą niemałe koszty na jej szkolenie a
także na ubiór, który jest połową sukcesu na
pokazach i turniejach tanecznych. Opłacają
opłaty wpisowe do klubu ( 120 zł) , szkolenia
u renomowanych trenerów ( 500 zł od pary),
przejazdy na turnieje a także kupują buciki
oraz sukienkę szytą u wyspecjalizowanych
krawców w Olsztynie której koszt jest niebagatelny … 5.000 zł. Jest to duży wysiłek
finansowy dla rodziców tancerki, ale co się nie
robi dla dziecka. Wiktoria jest im za to bardzo
wdzięczna odpłacając rzetelna nauką i postępami tanecznymi. Fryzurę i makijaż Wiktoria
robi sobie sama a pochłania to jej co najmniej
dwie godziny czasu .Rodzice szukają sponsorów, którzy by mogli wspomóc finansowo
jej dalsze kształcenie, wspomaga ich także
rodzina. Na widowni turnieju o „Srebrne
Pantofelki”, odbywającego się w Poznaniu
często zasiadają kórniczanie pp. Powąskowie, którzy są m. in. sponsorami imprezy a
także czasem burmistrz Jerzy Lechnerowski
z małżonką. Rodzicom jest bardzo miło ,że
ktoś z Kórnika naocznie obserwuje wyczyny
taneczne Wiktorii i jej partnera, podziwia
talent i postęp taneczny naszej kórniczanki.
Najbliższe plany tancerki to wyjazd w grudniu
na szkolenie do znanych trenerów tańca państwa Pawelców a w styczniu 2009 będzie się
szkolić i brać udział w pokazach tanecznych
w Hotelu Gołębiowski w Wiśle. Przyszłość
pokaże czy spełnią się jej marzenia ukończyć
choreografię i założyć własną szkołę tańca
czego jej serdecznie życzymy.

BADMINTON DOMENĄ
BNINA
Od historii szkolnych rozgrywek szkół
podstawowych w badmintonie prym wiodą
uczniowie z Bnina. Najpierw odnosili sukcesy pod kierunkiem Jacka Ogonowskiego a
obecnie kontynuuje je p. Małgorzata Iszkuło.
Po kolejnych wygranych mistrzostwach w
gminie i zakwalifikowaniu się po zawodach
powiatowych do Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski bnińscy uczniowie byli bliscy awansu do
finałów zawodów wojewódzkich. W zawodach
rejonowych wśród dziewięciu szkół z kilku
powiatów chłopcy Krzysztof Hajdrych i Hubert
Kaczmarek zajęli trzecie miejsce a dziewczęta
Hanna Książkiewicz i Joanna Marcinkowska
na siedem szkół startujących uplasowały się
na miejscu czwartym. W finale wojewódzkim z
rejonu awansują tylko dwie najlepsze szkoły.
Uczniowie tych szkół w większości trenują w
klubach sportowych, specjalizują się w tej dyscyplinie i uczestniczą w zawodach ligowych.
Nasi uczniowie kontynuują udział w szkolnych
zawodach badmintonowych, kiedy uczą się w
kórnickim gimnazjum. Czy będą nadal podnosić swoje umiejętności? Zobaczymy.
ARA
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Sprawozdanie
z udziału szachistów
z Gminy Kórnik
w Mistrzostwach Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu P-15'

Szkoły Podstawowe: dziewczęta-54m
Małgorzata Niemier SP Radzewo
Gimnazja: chłopcy - 37m Wojciech
Duszczak G Kórnik, dziewczęta-13m Karolina Piechowiak, 14m Zuzanna Zięta, obie
z Gimnazjum w Kórniku
Szkoły ponadgimnazjalne

PRZEŁAJOWE POCZĄTKI
Dwa miesiące temu rozpoczął się kolarski sezon przełajowy. Od trzech tygodni
startują w wyścigach punktowanych do
klasyfikacji Polskiego Związku Kolarskiego
oraz Pucharu Polski również zawodnicy
UKS Jedynka Limaro Kórnik. Pierwszy wyścig z udziałem zawodników Limaro odbył
się w Koziegłowach na Śląsku, w którym
najlepiej wypadli juniorzy Kacper Rajkowski,
Daniel Horyza i Adam
Piasecki, zajmując kolejno miejsca 7,8 i 10.
Następnego dnia w
jeszcze odleglejszych
Szczekocinach Horyza zajął piąte miejsce, natomiast Paula
Dutkiewicz startująca
w kategorii juniorek
młodszych była szósta. Tydzień później
odbyły się kolejne
wyścigi w Strzelcach
Krajeńskich i Zwierzyniu. Pierwszego
dnia tuż za podium
uplasował się Horyza,
natomiast jako siódmy
minął linię mety Piasecki. Bardzo dobrze wypadł również Michał Jędrzejczak plasując się na dwunastej
pozycji. Po raz pierwszy w tym sezonie na
podium stanęła Paula Dutkiewicz zajmując
w Strzelcach trzecie miejsce. Następnego
dnia w Zwierzyniu Horyza był piąty a Piasecki dziewiąty. Paula tym razem pojechała
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Sprawozdanie
z udziału szachistów
MUKS Wieża Kórnicka

w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w Kostrzynie Wlkp P-15'
07.12.2008
Grupa C-18
Grupa C-14
Grupa D-18
Grupa D-14

2m Dominik Płończak,
8m Mateusz Kuźma,
8m Stanisław Pietrowski,
11m Wiktor Ptak,
14m Jędrzej Sobczak,
1m Karolina Piechowiak,
3m Zuzanna Zięta

jeszcze lepiej i stanęła na drugim stopniu
podium. W ostatni weekend odbyły się dwa
wyścigi w międzynarodowej obsadzie w
Górzycy koło Słubic, na trasie styczniowych
Mistrzostw Polski. Wśród juniorów coraz
lepszą formę prezentuje Daniel Horyza,
który w pierwszym wyścigu zajął trzecie
miejsce a w drugim czwarte, natomiast
Michał Jędrzejczak linię mety minął jako
dwunasty. W tej kategorii dwukrotnie

drugi był Niemiec Aleksandr Basiy. Wśród
juniorek młodszych Paula Dutkiewicz zajmowała dwukrotnie piąte miejsca. Bardzo
dobrze zaprezentowali się nasi przełajowi
debiutanci, Katarzyna Pawłowska w elicie
kobiet (zajmowała kolejno miejsca szóste i
czwarte), oraz najmłodszy z ekipy Krzysz-

Wyniki Maratonu Szachowego „Jesień 2008”
w SP 1 w Kórniku
Maraton składał się z pięciu turniejów,
w których udział wzięło 47 uczniów z SP 1 i
Gimnazjum w Kórniku. Wyniki: 1m Wiktor Ptak
(95'), 2m Maciej Brylewski (97'), 3m Łukasz
Konował (98'), 4m Stanisław Pietrowski (95'),
5m Jarosław Wachowiak (96'), 6m Artur Stelmach (96'), 7m Bogumiła Sibilska (01'), 8m
Danuta Sibilska (99'), 9m Zuzanna Zięta (95'),
10m Maciej Konował (96'), 11m Radek Stelmach (98), 12m Stanisław Kowalski (99').

SPORT
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Turnieje Mikołajkowe
w Radzewie

tof Poprawski w kategorii młodzik, który w
pierwszym wyścigu zajął nawet dziesiąte
miejsce. Następnego dnia wyścig był w
silniejszej obsadzie i młody Kórniczanin był
czternasty, ale jego postawa na niezwykle
trudnej i ciężkiej trasie rokuje duże nadzieje
trenera Taciaka na przyszłość. Podczas
wyścigów w Górzycy zawodnik Limaro
Adam Piasecki reprezentował nasz kraj na
wyścigu zaliczanym do punktacji UCI w Belgijskim Overijse, gdzie
w bardzo silnej obsadzie zajął 21 miejsce.
Wcześniej również z
reprezentacją Polski
na podobny wyścig
w Luksemburgu wyjechał Daniel Horyza
zajmując piąte miejsce. W drugi weekend
stycznia we wspomnianej Górzycy odbędą się Mistrzostwa
Polski w kolarstwie
przełajowym, gdzie
zespół Limaro bronić
będzie tytułu drużynowego Mistrza Polski. Wcześniej jednak
w dniu 28 grudnia o
godz. 11.00 wszyscy
kibice kolarstwa w
Kórniku, będą mogli na żywo zobaczyć
wszystkich najlepszych Polskich przełajowców, gdyż na terenie OSiRu na Błoniach
odbędzie się Puchar Polski w kolarstwie
przełajowym we wszystkich kategoriach
wiekowych, na który już dziś serdecznie
zapraszamy. HS
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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

PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM
Z OKAZJI 90 ROCZNICY
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
KÓRNIK 28 GRUDNIA 2008
ORGANIZATORZY
Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu
UKS „JEDYNKA-LIMARO” Kórnik
Urząd Miejski w Kórniku
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórnik
Wyścig zostanie rozegrany w dniu 28-12-2008 o godz. 11.oo,
na pętli okrężnej o długości ok. 2000m.
Na Stadionie OSiR w Kórniku ul. Leśna 6.
ZGŁOSZENIA
prosimy nadsyłać do dnia 12 grudnia faxem na nr 061 819 03 71
lub na adres e-mail uks-jedynka-limaro-kornik@o2.pl.
Po tym terminie organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia.
Biuro zawodów czynne na miejscu w dniu wyścigu w godz. 8:30 – 10:30
UCZESTNICTWO
Prawo startu mają zawodnicy w kategorii Żak – rocznik 1997-98, Młodzik
–1995-96 Junior Mł.-1993-94 – Junior-1991-92 Posiadający aktualne licencje i
badania lekarskie oraz Ellita i Masters.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYSCIGU
Godz. 11.oo start do wyścigu w kat. Żak – dystans ok. 10 min.
Godz. 11.20 start do wyścigu w kat. Młodzik i juniorka młodsza ok. 20 min.
Godz. 11.50 start do wyścigu junior mł. i kobiety OPEN ok. 30 min.
Godz. 12.30 start do wyścigu w kat. Junior - ok. 40 min.
Godz. 13.20 start do wyścigu w kat. Ellita oraz Masters– ok. 50 min.
Godz. 14.3o uroczyste zakończenie i dekoracja.
NAGRODY
W każdej kategorii wiekowej za miejsca od I - v nagrody rzeczowe. W kategorii Junior i Elita miejsca I - III nagrody finansowe. Wysokość nagród podana
będzie na odprawie technicznej o godz. 10.40
SĘDZIOWANIE
Komisję sędziowską wyznaczy WZKol w Kaliszu.
KOSZTY
Stawka od kolacji do obiadu 65 zł. Opłata startowa wg. Przepisów PZKol.
Dokładny Regulamin zawodów dostepny na www.kornik.pl
Tel. kontaktowy; Robert Taciak 0602-687-901 lub po 18.oo (061) 81-90-371

Następny numer Kórniczanina ukaże się
9-go stycznia 2009r.
Materiały prosimy dostarczać do 5-go stycznia 2009r.
nr 24/2008

