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SUPERMARKETY
Dyskutowano na Komisji RM

BIAŁA DAMA
Fot. Barbara Morasz

Pierwsze informacje na temat programu

ZWIASTUNY WIOSNY
Śladów wiosny szukano w arboretum

Publiczno-prywatnie

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

TOFIK

Przedstawiciel Agencji Wspierania Inicjatyw Lokalnych Artur Woźniak rozmawiał
w Urzędzie Miejskim w Kórniku z wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem na temat
możliwości współrealizacji inwestycji w
ramach programu partnerstwa publiczno
prywatnego.
Agencja przedstawiła ofertę współpracy
z gminą w zakresie poszukiwania partnera
publiczno-prywatnego na zadania budowy
dróg, chodników i kanalizacji deszczowej
wzdłuż drogi Kalejskiej oraz ul. Witosa.
Trwa analiza oferty, a kolejne spotkanie
zdecyduje czy dojdzie do współpracy Urzędu z Agencją .
Forum Gospodarcze

OSIEDLE „NAD JEZIOREM”
Prusinowo
Sprzedaż domów i mieszkań
od 3.900 zł/m2
Tel/fax 061 8989 879 kom. 0601 534 797

W dniach 8-9 kwietnia br na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się I Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej, w którym udział wzięła również
nasza gmina. Organizatorami targów była
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
wraz ze współorganizatorami.
Na specjalnie zaaranżowanych na tę
okazję stoiskach wystawienniczych swoją
ofertę inwestycyjną oraz możliwości dla inwestorów zaprezentowało 16 gmin powiatu
poznańskiego: Buk, Czerwonak, Dopiewo,
Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik,
Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew,
Suchy Las oraz Tarnowo Podgórne.
Zapoznać się można było z ofertą
lokalnych przedsiębiorstw, firm i instytucji
wspierających biznes oraz biur karier
uczelni wyższych. Targi te były również unikalną okazją do bezpośredniego kontaktu
przedsiębiorców z urzędnikami, na co dzień
podejmującymi decyzje dotyczące ważnych
dla firm problemów

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

Lider Zielonej Wielkopolski
W dniu 9 kwietnia br. w Środzie Wielkopolskiej odbyło się pierwsze zebranie
nowego Zarządu Stowarzyszenia Lider
Zielonej Wielkopolski. Podczas obrad
omówiono zasady pracy Zarządu oraz
plany strategiczne Stowarzyszenia
w zakresie przygotowania Lokalnej
Strategii Rozwoju – powołano zespół,
który zajmie się tą kwestią. Podczas
spotkania uchwalono także wysokość
jednorazowych opłat z tytułu wstąpienia
do Stowarzyszenia nowych jednostek
samorządu terytorialnego, m.in. Gminy
Kórnik.
Kierunek Węgry

061 8 170 595

10 kwietnia burmistrz Jerzy Lechnerowski w kórnickim ratuszu nawiązał oficjalne kontakty Gminy Kórnik z węgierskim
miastem Hajdúszoboszló. Miejscowość
jest jednym z trzech najatrakcyjniejszych
(obok Debreczyna i Oroshazy) kąpielisk
termalnych na Wielkiej Nizinie Węgierskiej,
szczególnie cenionym przez Polaków, których tysiące przyjeżdża corocznie do tego
miasta aby korzystać z kąpieli w ciepłych
basenach.
Znajduje się tu kompleks kilkunastu
dużych i liczne niewielkie baseny, aquapark ze zjeżdżalniami, kompleksy saun,
gabinety odnowy, oraz liczne atrakcje.
Źródłem wody dla akwenów są złoża
termalne, w których temperatura wynosi
73 stopnie.

www.restauracja-casablanca.pl
e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

6 inwestycji w 3 lata

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

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

Rozmawiano także o obchodach Roku
Klimatu i konferencji klimatycznej, która
odbędzie się w dniach 1-12 grudnia 2008
r. w Poznaniu.
Głównymi tematami grudniowej konferencji ma być ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych i zapobieganie zmianom
klimatycznym. Wezmą w niej udział delegacje ze 190 krajów, czyli najprawdopodobniej
kilkanaście tysięcy osób. Około-poznańskie
gminy mają włączyć się w prace organizacyjne.
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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

Azbest i wielka konferencja
Komisja Ochrony Środowiska działająca
przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski spotkała się pod przewodnictwem
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego w
dniu 9 kwietnia br. Omawiano program
utylizacji azbestu, który prowadzony jest od
kilku lat na terenie Wielkopolski. Jeszcze
przez rok akcja będzie dofinansowywana
ze środków Urzędu Wojewódzkiego
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11 kwietnia wiceburmistrz spotkał
s i ę z d y r. M a r k i e m B o r o w c z a k i e m
z Zarządu Dróg Powiatowych oraz
członkiem Zarządu Powiatu Januszem
Napierałą. Razem z urzędnikami starostwa dyskutowano o planowanych na
lata 2008-2010 inwestycjach powiatu
w Gminie Kórnik. W wyniku spotkania
wiceburmistrz wynegocjował deklarację,
iż we wspomnianym okresie starostwo
zaangażuje swoje środki w 6 zadań na
terenie naszej gminy: powstaną chodniki
w Kamionkach, Borówcu, Robakowie,
Biernatkach i Prusinowie oraz nałożona
zostanie nakładka bitumiczna na drodze
Konarskie-Bnin.

Bezpieczeństwo na wsiach

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

16 kwietnia w Żernikach, podczas spotkania kórnickiego koła Stowarzyszenia
Sołtysów, którego gościem był wiceburmistrz Hieronim Urbanek omówiono sprawy
bezpieczeństwa na wsi. Obecnie trwa
proces konsultacji z sołectwami. Prezes
Kórnickiego Koła Stowarzyszenia Sołtysów
Zbigniew Tomaszewski do 30 kwietnia
zbiera zgłoszenia sołtysów w sprawie
zagrożeń na wsiach. W miarę możliwości
rozwiązaniem problemów zajmie się komisja bezpieczeństwa oraz dodatkowe patrole
Policji opłacone z budżetu gminy.
Na spotkaniu omawiano także problematykę inwestycji gminnych, a Bożena Kiełtyka z OPSu przedstawiła sprawy związane
z prowadzeniem świetlic wiejskich.
Wybudują drogę w Gądkach
Spotkanie, które 18 kwietnia odbyło się w
Urzędzie Miejskim w Kórniku dotyczyło budowy jezdni przy ul Składowej w Gądkach.
Uczestnicy spotkania: wiceburmistrz
Hieronim Urbanek, dyr. Marek Chodorowski
z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedstawiciele firmy Machura
ustalili, że zgodnie z przygotowanym przez
UM w Kórniku projektem GDDKiA wraz
z firmą Machura wybudują wspomnianą
jezdnię wraz z odwodnieniem, chodnikiem
i oświetleniem. Realizacja zadania, którego
koszt szacuje się na około 540 tys. zł netto
ma rozpocząć się juz w maju br.
Zjazd Stowarzyszenia
W wtorek 22 kwietnia odbyły się obrady
sprawozdawczo – absolutoryjnego Zjazdu
Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski..
W budżecie organizacji po stronie rozchodów znalazło się ponad 551 tys. zł.
Niecałe 40% z tej sumy wydano na działalność programową, w tym szkolenia, seminaria,
konkursy oraz diety. Większość wpływów
pochodziło ze składek członkowskich.
Po części sprawozdawczej i udzieleniu absolutorium dyskutowano na temat
zmian i nowych rozwiązań legislacyjnych
dla samorządu terytorialnego. W obradach
uczestniczyli: Wojewoda Wielkopolski Piotr
Florek, Marszałek województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz liderzy partii
parlamentarnych z Wielkopolski.
Poprawka uchwały 515
W związku z wyrokiem Wojewódzkiego
sadu Administracyjnego unieważniającą
uchwałę Rady Gminy Kórnik nr XLVII
515/2005 z dnia 30 XI 2005 roku, decyzją
burmistrza wszczęta została procedura
mająca na celu usunięcie uchybień w wyżej wymienionej uchwale. W stosownym
terminie odbędzie się ponowne wyłożenie
planu do publicznego wglądu. Studium
jest istotnym elementem w sprawie usytuowania spornej linii wysokiego napięcia na
terenie Gminy Kórnik
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która odbędzie się 30 kwietnia 2008r. o godz. 13.30 w Sali Domu Strażaka
w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII Sesji RM.
4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Prezentacja firmy PINNACLE.
7. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok,
b/ zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowego wykorzystania środków
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – boisko w Kórniku,
c/ zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowego wykorzystania środków
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – boisko w Kamionkach,
d/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2008 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik
może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji,
e/ ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Gminy Kórnik,
f/ przystąpienia Gminy Kórnik do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski,
tworzącego Lokalną Grupę Działania w ramach osi IV LEADER w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz udzielenia
pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w w/w stowarzyszeniu,
g/ współdziałania z Gminą Jarocin w zakresie gospodarki odpadami,
h/ utworzenia Punktu Przedszkolnego w Radzewie,
i/ przejęcia pojazdu na własność Gminy Kórnik,
j/ sprzedaży nieruchomości w obrębie Robakowo gmina Kórnik,
k/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” KAMIONKI, gm. Kórnik,
l/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu – rejon ulicy Czereśniowej
i Wiśniowej, gm. Kórnik,
ł/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik obręb Czołowo i Konarskie,
m/ ze skargi Pani Marii Gołębiowskiej,
n/ rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa KPA KOMBUS Spółka z o.o.
9. Przekazanie informacji dotyczącej przygotowań do obchodów 90-tej rocznicy
Wybuchu Powstania Wlkp.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
13. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek

Koncepcja
rekultywacji
Podczas ostatnich obrad Komisji Ochrony Środowiska RM w Kórniki radni wysłuchali informacji przedstawiciela firmy Eco2 z
Wrocławia, która na zlecenie gminy sporządzi koncepcję rekultywacji składowiska.
Naukowcy kilkukrotnie przebywali na
terenie składowiska gdzie badano odcieki
z hałd. Otrzymali także dokumentację
od spółki Amest, która jednak nie kwapi
się do współpracy. Trwa opracowywanie
zebranego materiału. Zdaniem przedstawiciela Eco2 w każdej wybranej koncepcji
rekultywacji ważne będzie wykorzystanie
sporej ilości mas ziemi, a proponowane
dotychczas sposoby rekultywacji nie rozwiązywały problemu wysypiska w odpowiedni sposób.
Jak dotąd włoscy współudziałowcy nie
zgadzali się na gromadzenie przez gminę
tychże mas na terenie wysypiska. Samorząd Kórnika zadecydował, że ziemię składować należy w sąsiedztwie wysypiska.
ŁG

GMINA KÓRNIK ZAINTERESOWANA JEST NIEODPŁATNYM
PRZYJĘCIEM MAS ZIEMI CZYSTEJ. INFORMACJI W TEJ SPRAWIE UDZIELA REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
URZĘDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKU
NR TEL. 061 8972 616.
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Dyskutowali o supermarketach

Sprawie ewentualnej budowy supermarketów w okolicy ul. Woźniaka,
którą szerzej omówiliśmy w poprzednim
wydaniu Kórniczanina, poświęcone było
dodatkowe spotkanie Komisji rozwoju
Gospodarczego.
Radni, zgodnie z prawem nie mieli bezpośredniego wpływu na to, czy inwestycje
powstaną, czy nie, ale mogli przystępując
do procedur planistycznych wziąć na siebie
część odpowiedzialności za ostateczną
ogólną formę i usytuowanie obiektów.
Pierwszym omawianym tematem była
sprawa budowy, dla której inwestor otrzymał
już pozwolenie na budowę. Chodzi o sklep
planowany na obszarze pomiędzy ulicami
Poznańską, Woźniaka, Jeziorem Kórnickim
i starą mleczarnią.
Radny Maciej Marciniak pytał, czy
istnieją podstawy prawne dla podważenia
– zdaniem samorządu Kórnika wadliwegopozwolenia na budowę. Przypomnijmy, że
budynek powstać ma na obszarze, na którym zgodnie z planem zagospodarowania
głównym sposobem zagospodarowania
miała być turystyka.
W opinii, jaką już po komisji wydała pani
Józefa Cieślak, radca prawny UM w Kórniku
– nie ma podstaw by pozwolenie na budowę
podważyć. Po negocjacjach, jakie odbył
burmistrz i wiceburmistrz istnieje bardziej
prawdopodobne wydaje się być uzyskanie
przestawienia projektowanych budowli tak,
by parkingi a nie budynki znajdowały się od
Kórnik, 6 kwietnia 2008r
W Kórniku
Burmistrz Gminy Kórnik,
Pan Jerzy Lechnerowski
w miejscu

strony jeziora.

W sprawie drugiego supermarketu,
który miałby powstać na miejscu starej mleczarni poinformowano, że trwają procedury
porządkowania spaw związanych z własnością (m. in. wpisów do ksiąg wieczystych).
Do tego czasu wstrzymana została procedura wydawania warunków zabudowy.
Burmistrzowie zaproponowali właścicielom
wykup nieruchomości na inne cele.
By radni mieli wpływ na warunki zabudowy zaproponowano wszczęcie procedury
opracowywania dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania. Da to
także ewentualną możliwość wstrzymania
wydawania warunków zabudowy na okres
do roku. Radni z Komisji Rozwoju zgodzili
się jednogłośnie z tą propozycją.
W sprawie zagospodarowania terenu
pod trzeci supermarket (po drugiej stronie
nowej obwodnicy Kórnika, między S-11 a
Jeziorem Skrzyneckim Dużym) dyskusja
była bardziej burzliwa. Powstać ma tu
sklep, bar szybkiej obsługi i stacja paliw
(ten ostatni obiekt w koncepcji inwestora
znajduje się najbliżej jeziora).
Inwestor zaoferował wkład w budowę
parkingu i postoju autobusów za gazownią.
Swoją koncepcję zagospodarowania,
również zawierającą projekt kompleksu
handlowo usługowego, ale bardziej oddalonego od wody przedstawił Stefan
poprawnego sąsiedztwa. W tym przypadku żaden z powyższych warunków nie
występuje.

owana w zakresie, o którym mowa była
w pierwotnym przystąpieniu z uwagi na
protesty właścicieli gruntów.

Dla ww. terenu uchwałą Rady Miejskiej
nr LIV/597/2006 z dnia 26.04.2006 zo-

Jesteśmy przekonani, że tylko ponowne
przystąpienie do mpzp. dla tego terenu pozwoli zachować kontrolę planistyczną nad
strategicznym obszarem naszej gminy, dać
szansę na całościowe potraktowanie tego
terenu uwzględniające takie elementy jak:
• ochrona substancji przyrodniczych,
• właściwe kształtowanie ruchów pieszych i kołowych wraz z parkowaniem,
• właściwą lokalizację terenów kubaturowych i terenów wolnych od zabudowy,
• spójność architektoniczną

W następstwie posiedzenia w dniu 3
kwietnia br. w sprawie zagospodarowania
przestrzennego rejonu ul. Woźniaka apelujemy o nie wydawanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu w
oparciu o sondaż przeprowadzony wśród
radnych, członków Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej. Stwierdzamy,
że przeprowadzone badanie opinii radnych
(4 za, 3 przeciw) nie jest miarodajne dla
wydania decyzji dla terenu o wyjątkowym
przestrzennym i społecznym znaczeniu dla
miasta i całej gminy
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Owocem dyskusji był publikowany obok
list pięciorga radnych.
W przypadku braku planu zagospodarowania trudno jest ingerować w plany
inwestycyjne właściciela. Mieliśmy już przypadki, w których mimo negatywnych opinii
urzędu w Kórniku Samorządowe Kolegium
Odwoławcze wydawało warunki zabudowy
terenów usytuowanych w łącznikach ekologicznych ujawnionych w studium.
Teren wjazdu do miasta od strony
Poznania powinien być naszą wizytówką.
Trudno byłoby uniknąć zabudowy, ale plan
zagospodarowania mógłby określić zdrowe
zasady ochrony tych potencjalnie pięknych
okolic.
Może warto by zastanowić się -gdzie
jeszcze znajdują się ważne, strategiczne
dla wizerunku gminy tereny. Czy są dla nich
opracowane plany zagospodarowania?
Opr. ŁG

Dotyczy: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów
planowanych przez Berliner Group w Kórniku na prawo od wyjazdu ze Skrzynek.

Stanowisko nasze opiera się na zasadzie, że wszelkie zamierzenia inwestycyjne
winny bazować na zapisach uchwalonego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a nie wynikać z decyzji
o warunkach zabudowy, która to decyzja
może być wydana jedynie z powodu braku
planu, w warunkach szczególnej, uzasadnionej pilności, na zasadzie dobrego,

Wojciechowski z Komisji ArchitektonicznoUrbanistycznej. Roman Kominek, jeden z
właścicieli terenu nieopodal planowanej
inwestycji wyraził opinię, że właściciele
chcą użytkować swój teren tak samo jak
dotychczas.
Radni z komisji w stosunku głosów 4
do 2 (1 wstrzymujący) wyrazili opinię, że
UM w Kórniku powinien wydać inwestorowi warunki zabudowy. Nie przyjmując
propozycji przystąpienia do sporządzania
planu ( 3:4 w głosowaniu) radni pozbawili
się jedynego sposobu wpływania na formę
i kształt mającej powstać inwestycji.

RADA MIEJSKA

RADA MIEJSKA

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

Wszystkim nam zależy na szybkim
przeprowadzeniem planu. Uważamy, że
dochowanie szczególnej staranności przy
realizowaniu procedury tworzenia planu
miejscowego uchroni samorząd przed
nieuzasadnionym jej przeciąganiem.

stał wywołany mpzp, procedura została
rozpoczęta, ale na mocy uchwały nr XVII
/170/2007 z dnia 28.11.2007 jest kontynuowana jedynie w części drogowej.
Należy stwierdzić, że przedstawiona
koncepcja planu nie mogła być kontynu-

W związku z powyższym prosimy o
wstrzymanie wydania decyzji o warunkach
zabudowy dla Berliner Group i powrót do
prac nad mpzp, według którego, przyszli
inwestorzy będą mogli realizować swoje
zamierzenia bez przeszkód ze strony
mieszkańców Kórnika.
Z poważaniem.
M.Kosakowska, M.Stecki,
S.Waligóra,M.Walkowiak, B.Wesołek
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Szkoła Podstawowa w Łomnicy
zaprosiła w podróż śladami Powstania
Wielkopolskiego. Przypomnijmy, że
w budynku tej placówki oświatowej
podczas walk w okolicach Zbąszynia
stacjonowała Kompania Kórnicka.
W tym roku, 15 kwietnia pod hasłem
„Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”
spotkała się tu społeczność miejscowa
oraz delegacje z innych gmin, w tym
najliczniejsza – z Kórnika z przewodniczącą rady Miejskiej Ireną Kaczmarek,
Sekretarzem Gminy Kórnik Leszkiem
Książkiem oraz radnym Bogdanem Wesołkiem na czele.
Pod tablicą upamiętniającą kórnicki
wkład w wydarzenia 1918 – 1919 roku
(ufundowaną przez kórnickie stowarzyszenie Biała Dama) zgromadzili się
rodziny powstańców, samorządowcy,
uczniowie a także emeryci i renciści.

Po części artystycznej, oficjalnych
przemówieniach i podziękowaniach przyszedł czas na złożenie wiązanek kwiatów
i zniczy pod tablicą.
Delegacja z Kórnika szczególnie miło
przywitana została przez panią Grażynę
Krysztofek – Bukczyńską – dyrektorkę
szkoły, której korzenie rodzinne sięgają
naszych okolic.
Przekazała ona rodzinne wspomnienia przodka o czasach strajku szkolnego
w Bninie. W zamian obdarowano ją materiałami o powstańcach opracowanymi
przez młodzież z Bnina.
Po uroczystej mszy w miejscowym
kościele odbył się objazd miejsc związanych z powstaniem oraz cmentarzy
z mogiłami ofiar (m. in. w Nowej Wsi i
Zbąszyniu). Trasę przygotował Zenon
Matuszewski, który później przedstawił
także ciekawy pokaz multimedialny o
tematyce powstańczej.
Opr. ŁG

TRZY PYTANIA DO …

Podziękowanie
W imieniu całej rodziny Pohlów oraz
mojego grona przyjaciół z Solidarności i Solidarności Walczącej składam
najserdeczniejsze podziękowanie władzom miasta Kórnika, ze szczególnym
uwzględnieniem p. radnego Bogdana
Wesołka za pamięć i wiedzę jaką posiadają o powstańcach wielkopolskich
z Kórnika i okolic, za docenianie historycznej wagi wydarzeń z 1918 roku i za

SŁAWOMIRA
ANIMUCKIEGO,
DYREKTORA
KÓRNICKIEGO
OŚRODKA KULTURY
Tegoroczne Kórnickie
Spotkania z Białą Damą
odbędą się w dniach
23-25 maja. O atrakcje, jakie czekają na
mieszkańców i turystów zapytaliśmy organizatora imprezy.
- Kórnickie Spotkania z Białą Damą
już za miesiąc. Gdzie w tym roku odbędzie się majowe święto miasta?
Kórnickie Spotkania z Białą Damą
odbywać się będą w przestrzeniach takich
jak: kórnicki rynek, podzamcze oraz ulica
Zamkowa.
- Jakie atrakcje przygotowywane są
dla mieszkańców i przyjezdnych?
Opracowując scenariusz starałem się
tak zróżnicować program, aby mógł trafić
do różnych grup odbiorców. Dlatego,

podzieliłem go na trzy różne bloki tematycznie i stylistycznie.
W piątek 23 maja o godz. 19.00 zabierzemy widzów w podróż sentymentalną.
Barwny korowód pieszych i konnych
porwie wszystkich chętnych z Placu Niepodległości na przedwojenną majówkę,
która rozegra się na podzamczu. To tutaj
burmistrz gminy Kórnik dokona uroczystego otwarcia XV Kórnickich Spotkań z
Białą Damą. Powitani zostaną oficjalni
goście, poznamy Białą Damę 2008 oraz
księżniczkę z partnerskiego landu. W
części artystycznej wystąpią Zespół Pieśni
i Tańca „Lusowiacy” z programem inspirowanym przedwojennymi zabawami oraz
amazonki i jeźdźcy ze Stowarzyszenia
Kawaleryjskiego im. 7 Pułku Strzelców
Konnych Wielkopolskich w unikalnym
programie kawaleryjskich zalotów. Całość
zakończy zabawa taneczna do muzyki z
przedwojennych szlagierów.
W sobotę od godz. 13.00 zapraszamy
na Plac Niepodległości, gdzie w blusowych
rytmach zespołu „Kapstel” oczekiwać będziemy na paradę i pokaz motocyklistów
Harley Davidson z grupy V2. Od 16.00 na
podzamczu rozpocznie się blok koncertowy.
Wystąpią zarówno artyści ziemi kórnickiej,
jak i zaproszeni goście. Nie zabraknie

wszystko co starają się robić, aby ocalić
od zapomnienia doniosłą rolę jaką odegrał w wyzwoleniu Polski Kórnik, moja
oraz inne rodziny.
Do naszych podziękowań dołącza-

Wyazy głębokiego współczucia dla Pana Jerzego Jędrzejczaka
oraz
Mieczysława Jędrzejczaka z powodu śmierci

Ojca
składają:
Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz Koledzy i Koleżanki ze Spółki „KOMBUS”

my staropolskie „Bóg zapłać”
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Pohl Edward

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 kwietnia 2008 r.
wywieszony został wykaz dotyczący najmu lokalu użytkowego:
- Lokal o łącznej powierzchni 34,89 m2, położony w Szczodrzykowie gm. Kórnik
przy ul. Ogrodowej 2a, którego właścicielem jest Gmina Kórnik.

Kombatanci
odznaczyli
zasłużonych

Bliższe informacje na temat lokalu można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 204,
tel. (0-61) 8170411.

Władze kórnickiego Koło Związku Kombatantów RP i BWP uhonorowały osoby
najbardziej zasłużone dla społeczeństwa
i Związku. 14 kwietnia w salce bnińskiego
ratusza, Franciszek Rozmiarek, prezes Koła
wraz z innymi członkami organizacji wręczyli
odznaki za zasługi i legitymacje Związku Irenie
Kaczmarek, przewodniczącej Rady Miejskiej
oraz Włodzimierzowi Rocławskiemu, rotmistrzowi prężnie działającemu w Stowarzyszeniu
Kawaleryjskim im. 7 Pułku Strzelców Konnych
Wielkopolskich. Odznaczeni zgodnie przyznali,
że takie wyróżnienie zobowiązuje do dalszych
działań na rzecz społeczeństwa. BM
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BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 5 maja 2008 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:
- 1 działki nr 387/1 położonej w Radzewie w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew.
674.

nr 8/2008

25 kwietnia 2008 r.

też prezentacji mieszkańców okolicznych
sołectw. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie zespół „Zakopower”. Całość zakończy
pokaz sztucznych ogni.
W niedzielę 25 maja, od godz. 16.00
na podzamczu będzie można podziwiać
musztrę paradną w wykonaniu Orkiestry
Wojsk Lotniczych oraz wysłuchamy ich
koncertu. O godz. 19.00 zaprosimy do
Zamku w Kórniku na spektakl w wykonaniu
Teatru Legion.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Śladami Kompani Kórnickiej

- Na początku roku wspomniał Pan o
wspólnym projekcie artystycznym kilku
grup, który miałby powstać właśnie na
„Dni Kórnika”. Czy udało się go zrealizować?
Próba wykorzystania dorobku działających w Kórniku zespołów okazała się
możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Do
współpracy włączyła się Orkiestra Dęta im.
Ks. J. Poniatowskiego, młodzież szkolna
oraz grupa dziecięca pod kierownictwem
choreografa Curujewa. Sądzę, że dopiero
od nowego roku szkolnego możliwa będzie
bardziej ścisła współpraca. Planuję otwarcie kilku projektów artystycznych i to one
określą potrzeby zawiązania określonych
grup artystycznych.
Rozmawiała: Barbara Morasz

Ilu wypełnia

obowiązek szkolny?
Już w poprzednim numerze „Kórniczanina” podaliśmy informację, że kórnicki
magistrat sprawdza czy młodzież z naszej
gminy wywiązuje się z obowiązku szkolnego. Przypomnijmy, że w Polsce nauka
do 18 roku życia jest obowiązkowa, tak
samo jak powiadamianie przez rodziców
organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
przez młodzież w wieku 16-18 lat. Wielu
rodziców jednak zapomina o jednym i o
drugim.
Urząd Miejski w Kórniku wziął sprawy
w „swoje ręce” i wystosował w sumie 476
listów do osób, które nie poinformowały
urzędu o tym czy ich pociecha chodzi
do szkoły czy też przerwała edukację.
Magistrat otrzymał z tego 355 odpowiedzi. Okazuje się, że 74% młodych osób,
czyli 351 spełnia obowiązek nauki, a 4
rodziców przyznało, że ich dzieci nie
kontynuują nauki po gimnazjum. 121
osób, do których wysłano list nie udzieliło
odpowiedzi, co stanowi 26%. Brak odpowiedzi traktowany jest jako nie spełnianie
obowiązku szkolnego. Do tych rodziców
i opiekunów ponownie zostaną wystosowane pisma. Jeżeli nadal będą uchylać
się od odpowiedzi to wszczęte zostanie
postępowanie administracyjne i nałożona
grzywna. BM
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zapraszają na
KONCERT I WSPÓLNE ŚPIEWANIE STARYCH PIEŚNI
z Jackiem Kowalskim i zespołem Monogramista JK:

NIEZBĘDNIK
KONFEDERATA
BARSKIEGO
CZWARTEK 1 MAJA GODZ. 16.00
Kórnicki Ośrodek Kultury, Prowent 6
wstęp wolny i wskazany
BĘDĄ ŚPIEWNIKI, KAWA i CIASTO
(ale mile będzie też widziana
inicjatywa gastronomiczna przybyłych)

KOMUNIKAT
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W MOSINIE FILIA W KÓRNIKU
informuje rodziców i uczniów kończących w roku szk.
2007/2008 kl. V szkoły podst., kl. II gimnazjum i kl. II LO
w Kórniku, którzy mają opinie o dysleksji rozwojowej bez
zaleceń na sprawdzian lub egzamin, iż termin uaktualnienia opinii upływa 30 września 2008 r. Zainteresowane
osoby prosimy o zgłoszenie się do 15.09.2008 r., wraz z
udokumentowaniem pracy samokształceniowej ucznia
oraz wynikami badań wzroku i słuchu.
Natomiast uczniowie, którzy mają opinie o dostosowaniu
wymagań edukacyjnych ze względu na stan zdrowia
proszeni są o dostarczenie do 15.09.2008 r. aktualnego
zaświadczenia lekarskiego o kontynuacji leczenia (dotyczy tylko uczniów szkół podstawowych i gimnazjów).
Szczegółowych informacji udziela sekretariat poradni w
godz. 8.30-12.30 poniedziałek - piątek,
kierownik poradni w pon. w godz. 9.00 – 10.00 i czw. w
godz. 16.00 – 17.00, tel. 061-8170907
lub e:mail: pppfiliakornik@neostrada.pl.
Przerwa wakacyjna od 21.07 do 22.08.2008 r.

Firma ze Śremu wynajmie lub kupi powierzchnię lokalową, albo lokal na biuro (min. 100m2),
niekoniecznie w centrum. Może być dom.

Tel: 501 389 111

Prywatny Gabinet Psychiatryczny
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 42, Kórnik, rejestracja tel. 061 817 01 75,
Przyjęcia: 1-wszy i 3-ci czwartek miesiąca od 15.00

8

NABÓR NA STANOWISKO STRAŻNIKA MIEJSKIEGO
Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie art.3a ust.2 ustawy z
dnia 22 marca 1990 roku, o pracownikach samorządowych (Dz.
U. nr 142 poz.1593 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o strażach gminnych (miejskich) (Dz. U. 123 poz. 779 ze
zm.), ogłasza nabór na stanowisko strażnika miejskiego.
Wymagania stawiane kandydatowi na strażnika:
1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Korzysta w pełni z praw publicznych.
3. Wykształcenie co najmniej średnie.
4. Wiek 21-30 lat.
5. Cieszy się nienaganną opinią.
6. Jest sprawny pod względem fizycznym i psychicznym.
7. Posiada aktualne badania lekarskie i psychologiczne.
8. Nie był karany sądownie.
9. Ma uregulowany stosunek do służby wojskowej (najchętniej
po odbyciu służby wojskowej).
10. Posiada prawo jazdy min. kat. B.
11. Znajomość języka obcego (min. stopień podstawowy).
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
4. Wypełniony kwestionariusz (druk można pobrać w siedzibie
Straży Miejskiej).
5. Zaświadczenie przeprowadzonych badań lekarskich
i psychologicznych.
6. Referencje uzyskane od poprzedniego i obecnego pracodawcy.
7. Potwierdzenie o niekaralności.
8. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla
potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1997 roku nr 133
poz. 883 ze zm.)”.

Szukali
zwiastunów
wiosny
Posadzenie magnolii przez zwiedzających, uatrakcyjniło pierwszą w tym
roku imprezę edukacyjno - przyrodniczą w Arboretum w Kórniku pod nazwą
„Zwiastuny wiosny”, która odbyła się
13 kwietnia.
Park okalający zamek wygląda najpiękniej wiosną, dlatego też w tym okresie już
od pięciu lat organizowane są „Zwiastuny
wiosny”. Pierwszy od dłuższego czasu
cieplejszy i słoneczny dzień przyciągnął
niemałą grupę ludzi, którzy chcieli zobaczyć
bogactwo drzew, krzewów i roślinności
kórnickiego parku.
Tuż przy wejściu do Arboretum na chętnych do zwiedzania czekali przewodnicy.
Zadaniem osób oprowadzających po parku
było zaprezentowanie najciekawszych
okazów roślinnych. Przewodnicy przybliżyli
turystom i mieszkańcom historię Arboretum
i przedstawili właścicieli Kórnika. Na szlaku spacerowym znalazły się m.in. sosna
wejmutka o oryginalnych miękkich igłach i

długich zwisających szyszkach rosnąca tu
już od prawie 100 lat, młoda grusza wierzbolistna, którą posadzono w ubiegłym roku,
bukszpan zwyczajny, którego drewno wykorzystywano dawniej do konstrukcji maszyn
tkackich, cisy, prawie 150-letnie orzechy
czarne, cebulice syberyjskie, różaneczniki,
lipy pamiętające czasy Teofilii z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej. Przewodnicy
zwrócili także uwagę zwiedzających na
liczne drzewa iglaste i cypryśnik błotny,
którego korzenie oddechowe wyrastają
pionowo nad powierzchnię gruntu z korzeni podziemnych. Każdy, kto w tym czasie
odwiedził Arboretum mógł uzyskać fachowe
porady dotyczące pielęgnacji różnych gatunków drzew i krzewów.
Atrakcją kwietniowej imprezy edukacyjno-przyrodniczej było posadzenie młodej
magnolii, która nie osiąga wielkich rozmiarów. Przewodnicy informowali przy tym,
jakie podłoże toleruje magnolia i jakie ma
wymagania. Turyści osobiście wzięli udział
w sadzeniu drzewka chwytając łopatę w
dłonie i dosypując ziemi.
Prawie 1000 osób w tym dniu odwiedziło
Arboretum. Kolejną okazją do obserwacji
przyrody w kórnickim parku będą „Dni
kwitnącej magnolii”, które odbędą się od
1 do 3 maja.
Barbara Morasz

Konkurs w kategorii prac ponadgimnazjalnych wygrała Katarzyna Szeffner - uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego im.
Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku,
która pod kierunkiem swojej nauczycielki
historii przygotowała prezentację pt. „Powstanie Wielkopolskie w zbiorach Biblioteki
Kórnickiej”. Praca prezentująca pamiątki po
powstańcach kórnickich zdobyła uznanie jury
i pokonała renomowane licea poznańskie.
Za udostępnienie cennych zbiorów
laureatka składa serdeczne podziękowania
Dyrekcji i Pracownikom Biblioteki Kórnickiej.
KC

Alarmy

Tel. 788 540 712

Instalatorstwo
-pompy ciepła
-ogrzewacze solarne

Tel. 601 421 692
nr 8/2008

W marcu w Zespole Szkół nr 1 im.
Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu odbyło się młodzieżowe sympozjum
naukowe poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu. „Przepustką” do wzięcia
udziału w sympozjum było zwycięstwo w
konkursie na prezentację multimedialną
dotyczącą powstania. Konkurs i sympozjum zorganizowano pod patronatem
poznańskiego Kuratorium Oświaty
i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Głównym celem imprez było uczczenie
90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz upowszechnienie wiedzy o tym
wydarzeniu wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Spośród osiemdziesięciu prezentacji
przygotowanych przez uczniów z czterdziestu
sześciu szkół województwa wielkopolskiego
nagrodzono trzy najlepsze prace na poziomie
gimnazjalnym i trzy na poziomie ponadgimnazjalnym.

Zgłoszenia wraz z dokumentami można składać w jednostce
Straży Miejskiej w Kórniku
ul. Poznańska 83, do 30 kwietnia 2008 roku.

-domowe z powiadomieniem
-sieci komputerowe
-instalacje elektryczne

Konkurs
poświęcony
powstańcom

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

Stowarzyszenie Ogończyk
& Kórnicki Ośrodek Kultury

Nowe KARTY
WSTĘPU
do Arboretum
Kórnickiego
Od maja 2004 r. z chwilą wejścia Polski
do Unii Europejskiej, na mocy porozumienia
pomiędzy Instytutem Dendrologii PAN a
Urzędem Miejskim w Kórniku, mieszkańcy
gminy Kórnik uzyskali przywilej bezpłatnego wstępu do Arboretum. Dokumentem
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uprawniającym do wolnego wstępu była
karta wstępu, którą można było otrzymać
w kasie Arboretum po udokumentowaniu
zameldowania i wpisaniu się na listę. W
ciągu 4 lat z możliwości tej skorzystało
blisko 4 tys. osób.
Karta wstępu umożliwia całoroczny
wstęp do Arboretum dla dwóch osób.
Pozwala na bezpłatne uczestnictwo w
imprezach edukacyjno przyrodniczych oraz
koncertach muzycznych, jakie organizowane są na terenie parku.
Instytut podjął decyzję, że w tym roku
nastąpi wymiana kart wstępu. Nowe karty
dla dwóch osób będą trwałe i atrakcyjne
graficznie. Wydawane będą w kasie Ar-

boretum na takich samych warunkach jak
poprzednio. Karta przysługuje każdemu
pełnoletniemu mieszkańcowi gminy. Młodzież szkolna wraz z opiekunami ze szkół
położonych na terenie gminy nadal będzie
miała bezpłatny wstęp do Arboretum.
Stare karty wstępu prosimy wymieniać
od 1 maja w kasie Arboretum. Ze względu
na wzmożony ruch turystyczny podczas
weekendów, prosimy o pobieranie kart od
poniedziałku do piątku.
Wymiana karty wstępu będzie objęta
jednorazową opłatą 5 zł. Będzie to symboliczny wkład mieszkańców gminy w koszty
utrzymania i pielęgnacji kolekcji dendrologicznych. Dyrekcja Instytutu
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00

piątki 17:00-18:00

Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty

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

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

pn. - pt. 8 -20 , sob. 8 -14
00

00

00

00

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

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

ZAPRASZAMY

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

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

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

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

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

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 8/2008

Aż 49 z 65 kilometrów dróg powiatowych przebiegających przez gminę Kórnik, powiat zamierza przekazać naszej
gminie bez żadnych dodatkowych środków na ich utrzymanie. W ten sposób
pozbywa się problemu, który podrzuca
kórnickim władzom.
Jak przyznaje wiceburmistrz Hieronim
Urbanek sprawa jest poważna, ponieważ w
tej sytuacji cały ciężar utrzymania tych dróg
spadnie na gminę, która będzie musiała
znaleźć na to środki. Okazuje się, że polityka
drogowa poznańskiego Starostwa Powiatowego w ostatnim czasie zdecydowanie zmieniła się na niekorzyść dla niektórych gmin.
Otóż powiat dąży do przekazywania gminom
dróg, które według niego nie spełniają definicji drogi powiatowej. Punkt pierwszy art.
6a ustawy o drogach publicznych definiuje
drogę powiatową jako drogę, która stanowi
połączenie miast będących siedzibami
powiatu z siedzibami gmin i siedzib gmin
między sobą.
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
zarządza 723 km dróg na terenie 17 gmin
powiatu poznańskiego. Z tego według ZDP
329 km dróg, czyli 46% spełnia ustawową
definicję drogi powiatowej, a 394 km, czyli
54% jej nie spełnia. W tej sytuacji, powiat
szukając oszczędności chce przekazać gminom te odcinki dróg, które nie odpowiadają
ustawowej definicji.
Przez gminę Kórnik przebiega obecnie
nieco ponad 65 km dróg powiatowych, z tego
tylko 17 km spełnia definicję tego typu drogi,
a aż 49 km jej nie spełnia. – Tak duża liczba
kilometrów wpłynęła na to, że gmina Kórnik
jest na pierwszym miejscu w powiecie pod
względem ilości dróg, jakie Starostwo chce
przekazać gminie bez żadnych środków na
ich utrzymanie – stwierdził Urbanek. Gdyby
powiat przekazał nam drogi nie odpowiadające definicji, to pod jego pieczą na terenie
kórnickiej gminy zostałyby tylko 4 odcinki:
Trzykolne Młyny - Czmoniec, Trzykolne
Młyny - Radzewo, Radzewo - Bnin i Biernatki
– Prusinowo. Wiceburmistrz poinformował
nas, że pomysł ten to propozycja, gdyż na
razie nie podjęto jeszcze żadnych konkretnych decyzji w tej sprawie.
W „opłakanym” stanie
Hieronim Urbanek przyznał, że ¾ dróg
powiatowych na trenie gminy Kórnik jest w
bardzo złym stanie technicznym i wymaga
natychmiastowych remontów.
Najgorzej sytuacja wygląda w północnej
części gminy. Tragiczny stan ma droga na
odcinku Koninko - Szczytniki - Kamionki
- Borówiec. Nie nadaje się już nawet do
modernizacji i wymaga położenia nowego
asfaltu. Z informacji uzyskanych od wiceburmistrza wynika, że na koszt gminy powstała
koncepcja budowy tej drogi w 4 wariantach,
którą omówiono wraz ze specjalistami i radami sołeckimi. Wykonane zostały badania
geotechniczne i stanu mostu w Kamionkach. Pieniądze na projekt miał przekazać
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powiat. Gmina Kórnik zadeklarowała sumę
3 milionów złotych na uregulowanie spraw
własnościowych. Droga ta miała powstawać
w trzech etapach. Miała, bo jak się okazuje,
mimo istnienia koncepcji i wcześniejszych
deklaracji, powiat jej nie wybuduje.
W złym stanie jest również droga łącząca trasę S11 z Borówcem, Kamionkami i
Daszewicami. Efekt po remoncie widoczny
jest tu zaledwie przez 2 lub 3 miesiące, ze
względu na intensywny ruch samochodów
osobowych i ciężarowych. Z inicjatywy gminy
na koszt powiatu stworzono koncepcję tej
drogi. Na tej podstawie poznański ZDP miał
zlecić projekt budowy od ronda w Robakowie
do skrzyżowania ulic Poznańskiej, Szkolnej

nieniem w Prusinowie (800 tys. zł).
Nie tylko powiat finansuje swoje drogi
Okazuje się, że nakłady finansowe na
drogi powiatowe ponosi też gmina, która z
własnej inicjatywy remontuje niektóre z nich.
W lutym 2008 roku z funduszy gminnych
utwardzono gruzobetonem i tłuczniem ulicę
Jeziorną w Szczytnikach. W najbliższych
miesiącach zostanie nałożona na nią nakładka bitumiczna. Następnie utwardzona
będzie też trasa od Szczytnik do Kamionek
po istniejącym śladzie drogi.
Aby poprawić bezpieczeństwo na drogach powiatowych, ze środków kórnickiego
magistratu powstaje projekt chodnika od
Robakowa do Dachowy i w Dziećmierowie
od trasy katowickiej. Realizacja nastąpi
prawdopodobnie w przyszłym roku.
Barbara Morasz

AKTUALNOŚCI
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Powiat pozbywa się problemu
i podrzuca go gminie

Konferencja
Powiat Poznański
- jakość
przestrzeni
i jakość życia
i Głównej w Borówcu. Janusz Napierała,
członek Zarządu Powiatu Poznańskiego,
odpowiedzialny za inwestycje drogowe
zawiesił realizację tego projektu ze względu
na brak środków finansowych.
Nie najlepiej wygląda też droga z Gądek
do Szczodrzykowa, po której odbywa się
ruch samochodów ciężarowych. Trasa ta
jest wąska i nie przystosowana do ruchu
takich pojazdów.
Naprawy wymagałaby też droga z
Szczodrzykowa, przez Runowo, Pierzchno
do Kromolic.
Koszty budowy dróg są ogromne. Okazuje się, że wybudowanie 1200 metrów nowej
nawierzchni pochłania 9 milionów złotych,
nie wliczając w to środków na regulację
prawną gruntów pod drogę i ewentualnych
wypłat odszkodowań.
Prawie 2 miliony w ciągu 2 lat
Niezależnie od pomysłów powiatu na
oszczędności, kontynuowane będą te inwestycje, które już zostały rozpoczęte. Wiceburmistrz Urbanek powiedział nam, że Janusz
Napierała z Zarządu Powiatu poinformował
o zaplanowanej przez Starostwo kwocie 1
854 000 złotych na inwestycje drogowe w
naszej gminie na lata 2008 - 2010. Jeszcze
w tym roku kontynuowano by budowę bezpiecznego pobocza w Borówcu (50 tys. zł),
umocnienia 3, 1 km pobocza od Kamionek
do Daszewic (355 tys. zł) i prawdopodobnie
budowę chodnika od ronda w Robakowie do
bloków przy OSP (65 tys. zł). W przyszłym
roku powiat planuje kontynuację budowy
chodnika na odcinku 270 m w Biernatkach
(147 tys. zł) i umocnienie 1,4 km pobocza
ulicy Poznańskiej w Borówcu (171 tys. zł). W
2010 roku powstałby chodnik wraz z odwod-

Powiat Poznański i Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza organizują konferencję
„Powiat Poznański – jakość przestrzeni i
jakość życia”, która odbędzie się w dniach
14-15 maja 2008 roku w Rosnówku k/
Poznania.
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia zasobów przyrodniczych, ochrony
i zarządzania środowiskiem, przemian
demograficznych, gospodarki odpadami,
komunikacji, ekspansji zabudowy mieszkaniowej, planowania przestrzennego a
przede wszystkim współdziałania gmin
powiatu poznańskiego i ich relacji z Poznaniem.
Diagnozie poddane zostaną główne
problemy funkcjonowania aglomeracji poznańskiej w odniesieniu do obserwowanego
w ostatnich latach, dynamicznego procesu
rozwoju obszarów podmiejskich oraz
tworzenia się tzw. miast-sypialni, których
mieszkańcy dojeżdżają do pracy i po usługi
do Poznania.
W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele władz i urzędów: województwa
wielkopolskiego, miasta Poznania, powiatu
poznańskiego, gmin powiatu, a także goście z partnerskiego regionu Hanower w
Niemczech oraz naukowcy i eksperci
z zakresu planowania przestrzennego,
gospodarki komunalnej, geografii, ekologii, demografii, komunikacji i samorządu
terytorialnego.
Szczegółowe informacje na stronie
www.powiat.poznan.pl lub pod numerem
telefonu (061)8 410 737.
Daria Kowalska-Tonder
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Promocji, Kultury
i Współpracy z Zagranicą
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
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Kostrzyn, ul. Kórnicka 33

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

Miejsce na
Twoją
reklamę

Sprzedam
działkę
budowlaną
w Bninie

Z inicjatywy radnego Janusza Wojtusia
odbyło się spotkanie burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego z radami sołeckimi wsi
Gądki, Dachowa, Robakowo Osiedle i
Robakowo Wieś. Głównym tematem była
dyskusja na temat firmy, która w okolicach
Gądek zamierza uruchomić zakład przeładunku i okresowego przechowywania
odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.
Przedstawiciele firmy odpowiedzieli napytania mieszkańców, przedstawili sposoby

zabezpieczania terenu i skalę niebezpieczeństw związanych z funkcjonowaniem
placówki. Firma ta prowadzi już działalność
na terenie naszego kraju. Postanowiono
sprawdzi czy tam gdzie działa powoduje
jakieś zagrożenia i uciążliwości dla mieszkańców.
Rada sołecka Gądek zdecydowanie negatywnie zaopiniowała pomysł usytuowania
w tej wsi podobnego zakładu.
W kolejnej części burmistrz odpowiedział na pytania mieszkańców. Dyskutowano o potrzebnych inwestycjach,
uciążliwościach związanych z przebudową
drogi krajowej S-11 oraz bezpieczeństwie
na wsiach.
Opr. ŁG

tel. 510 368 543

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3
tel. dom. (061) 2857953, lub (061) 8170356,
tel. kom. 0605781862

ZESPÓŁ MUZYCZNY 2-OSOBOWY
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Tel. 601 242 112

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

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

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

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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344
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Zebranie
w Prusinowie
Sołtys Łukasz Duszczak zaprosił mieszkańców oraz gości na zebranie we wsi
Prusinowo.
Wyborców odwiedzili radna Julia Bartkowiak oraz wiceburmistrz Hieronim
Urbanek. Z ramienia OPS w przybyła pani
kierownik Bożena
Kiełtyka.
Sołtys zdał
sprawozdanie, zarówno finansowe,
jak i merytoryczne z całorocznej
działalności. Uzyskał akceptacje
dla swojej pracy od
mieszkańców.
Wiceburmistrz
omówił problemy
związane z przejęciem istniejącej, starej
sieci wodociągowej przez Aquanet. Przeprowadzony audyt wskazał wiele wad
wodociągu i potrzebę remontów, które
przeprowadzić ma gmina. Nie mniej ważne
jest, by każdy, kto chce nadal korzystać z
wody podpisał stosowną umowę z dostawcą. Kto tego nie zrobi, od 1 maja może mieć
problem.
Miejscowość, choć znalazła się w
projektowanej sieci kanalizacyjnej dla
tzw. Aglomeracji Kórnickiej, poczeka na
budowę systemu kanalizacyjnego jeszcze
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kilka lat. W pierwszej kolejności powstaną
podobne inwestycje m.in. w Borówcu i w
Kamionkach.
Jak wyjaśnił wiceburmistrz, gmina stara
się wykupić budynek, lub jego część dla
świetlicy wiejskiej, która dotychczas działa
w pomieszczeniach i dzięki uprzejmości
GS Kórnik.
Powiat Poznański ma w planach dokończenie budowy chodnika. Nastąpi to jednak
dopiero w 2010 roku.
Mieszkańcy
zgłosili wiele problemów – szczególnie dotyczących
bezpieczeństwa.
Uciążliwe są zaniedbane pobocza.
Niebezpieczne
bywają stare, kruche topole, które
podczas wichur
niszczą trakcję
elektryczną i samochody. Zaobserwowano, że wielu przejeżdżających w okolicach obcych, pozbywa
się w rowach i na poboczu śmieci, czasem
wielkogabarytowych.
Jeden z mieszkańców zgłosił opinię,
że znak ograniczenia prędkości do 40
km na godzinę umieszczony pomiędzy
Prusinowem a Biernatkami nie ma sensu.
Zaproponował jego likwidację.
Bożena Kiełtyka omówiła sprawy związane z zasiłkami oraz sytuację świetlicy.
Opr. ŁG

Z myślą
o internautach
Nowoczesne Centrum EdukacyjnoOświatowe działa od początku kwietnia
w Domu Strażaka w Kamionkach. Powstało ono w ramach projektu „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na
wsiach” (ICEO).

WIEŚCI SOŁECKIE

Radzili
w Robakowie

Centrum wyposażono w pięć komputerów, jedno urządzenie wielofunkcyjne
(złożone z drukarki, kserokopiarki, skanera), laptopa i projektora do wyświetlania
filmów. Przy każdym stanowisku komputerowym mogą jednocześnie szkolić się
dwie osoby.
O przystąpienie do projektu i utworzenie takiego centrum ubiegała się
Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach.
Sołtys Małgorzata Walkowiak, będąca
jednocześnie członkiem OSP mówi, że
jako jedyna z jednostek w powiecie została wytypowana właśnie OSP z Kamionek.
Projekt finansowany jest on z środków
Europejskiego Funduszu Socjalnego.
Centrum w Kamionkach prowadzi firma
Combidata Poland sp. z o.o. Programy
przygotowali specjaliści z Uniwersytetu
Białostockiego.
Prowadząca zajęcia w Centrum Edukacyjno-Oświatowym w Kamionkach –
Magdalena Plewka powiedziała nam, że
będą odbywać się tu szkolenia i zajęcia, a
miejsce to będzie funkcjonować tak jak kafejki internetowe. – Centrum istnieje po to,
żeby na wsi udostępnić Internet, zapewnić
edukację, rozwój – tłumaczy.
Działalność rozpoczęto od spotkania
informacyjnego w świetlicy dla dzieci i
młodzieży. Przedstawiono ofertę zajęć i
porównano ją z oczekiwaniami użytkowników. Na początku chętni korzystali z gier
komputerowych, później zdobywali wiedzę
jak tworzyć strony internetowe, uczyli się
wyszukiwać informacje w Internecie niezbędne do nauki.
W centrum przewidziane są szkolenia
na odległość, czyli e-learning z przedsiębiorczości, tworzenia biznesplanu, zakładania firmy, ekonomii, konsultingu. Można
też szkolić się w zakresie pozyskiwania
funduszy strukturalnych.
Magdalena Plewka podkreśla, że z
każdym dniem przybywa chętnych, którzy
chcieliby skorzystać z oferty centrum. Przychodzą osoby w różnym wieku.
Magdalena Plewka zaznacza, że
kontroluje to jakie gry są ściągane i to w
co grają dzieci. Istnieje lista gości, do której
każdy odwiedzający centrum wpisuje cel
swojego pobytu.
Centrum jest czynne od poniedziałku
do piątku, od godziny 17 do 21 a w sobotę
i niedzielę od 12 do 22.
Więcej informacji można uzyskać na
stronie http://centrum-kamionki.ovh.org.
Kontakt z opiekunami centrum: magdalena.
plewka@iceo.eduportal.pl i radoslaw.sip@
iceo.eduportal.pl
Robert Wrzesiński
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REKLAMA

OGŁOSZENIA

WODOCIĄGI KÓRNIKIE I USŁUGI KOMUNALNE
WODKOM KÓRNIK SPÓłKA z o.o.
ul. Poznańska 71c 62-035 Kórnik

poszukuje kandydatów do pracy na następujących stanowiskach:
1. Konserwator sieci wodociągowych
2. Maszynista Oczyszczalni Ścieków
Wymagania:
- wykształcenie minimum zawodowe branżowe
- przynajmniej roczne doświadczenie w zawodzie
- sumienność
- zaangażowanie
- samodzielność
- dyspozycyjność
- prawo jazdy kat „B”
3. Pracowników fizycznych (mężczyźni i kobiety)
- do prac sezonowych przy pielęgnacji zieleni miejskiej
- przy segregacji odpadów
- przy utrzymaniu czystości ulic i placów miejskich
Oferujemy:
- po okresie próbnym praca stała
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z klauzulą o ochronie danych
osobowych w terminie do dnia 10.05.2008 na adres spółki.
Odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
ogłasza nabór na stanowisko:
Pracownika socjalnego

1. Wymagania niezbędne:
a) posiada obywatelstwo polskie
b) ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów za przestępstwo karne skarbowe
d) wykształcenie wyższe minimum licencjat, preferowany kierunek: praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka
społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
e) posiada dyplom ukończenia kolegium służb społecznych
e) znajomość obsługi komputera
2. Wymagania dodatkowe:
a) odpowiedzialność, komunikatywność
b) rzetelność
c) umiejętność pracy w zespole
d) prawo jazdy kat.B
3. Zakres odpowiedzialności na stanowisku:
a) praca socjalna
b) pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej
c) pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
d) współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,
łagodzenie skutków ubóstwa
e) bieżąca znajomość i studiowanie przepisów w ramach wyznaczonych obowiązków
f) wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
4. Wymagane dokumenty:
a) CV z dopiskiem klauzuli: 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. z 2002 roku, Nr
101, poz. 9269 z późń. zm.)
b) List motywacyjny
c) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
d) dyplom ukończenia kolegium służb społecznych
e) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów za przestępstwo karne skarbowe.
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 02 maja 2008 r. do godz. 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34. Otwarcie
ofert nastąpi dnia 05 maja 2008 r.
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15

trzody
chlewnej

KM PARTNER BIUROSERWIS
SKLEP PAPIERNICZY

• wycena według wagi
po uboju;
• możliwość zawarcia
umowy kontraktacyjnej,
• premia za tuczniki
w klasach S, E, U;
• termin płatności 7 dni
(po zawarciu umowy
kontraktacyjnej).

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

Szczegółowe informacje
można uzyskać
pod numerami telefonu

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA
TELEFONICZNE
DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS
TEL.0-61 898 01 41
UL. KUŚNIERSKA 2
62-035 KÓRNIK
KORZYSTNE RABATY DLA FIRM
***ZAPRASZAMY***

061/81-42-638
lub 604/ 323-82

PRZYJMĘ DO PRACY W ZAWODZIE:
- blacharz - dekarz
- murarz (ocieplanie budynków, elewacje)
- pomocnik murarza
Oraz ucznia w/w zawodach

tel. 0 606 266 267

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

8,5%

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

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

BIELIZNA

kierowca kategorii C

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
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Firma „Sznura”
zatrudni:

Wymagania:
- doświadcznie na w/w stanowisku
- znajomość machaniki aut różnych marek
- dokładność i sumienność
- dyspozycyjność
- możliwość dojazdu.

PARYS

kobietę na stanowisko:

gosposia

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

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik
nr 8/2008

ul. Biernacka 3, 62-035 Kórnik – Bnin

tel. (061) 8171-781

kserokopiarki
• używane (z gwarancją)
• nowe

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

OKNA, DRZWI
A&A
BRAMY GARAŻOWE
PANELE, DESKA BARLINECKA
KOMINKI
62-023 Szczytniki, ul. Jeziorna 9
NIP: 785-158-88-16

501 719 482
606 461 245
061 670 87 94

®

mechanik samochodów
dostawczych i ciężarowych

SKLEP

Producent
altan, huśtawek,
wiatraków,
bud dla psa

REKLAMY

REKLAMY

Skup

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

Info: 603 78-75-62 lub 609 48-63-25

25 kwietnia 2008 r.

Firma ME-FA International Sp. z o.o., światowej klasy producent
skrzynek pocztowych, w związku z intensywnym rozwojem
poszukuje do nowego zakładu produkcyjnego w Gądkach
k/Poznania osób na stanowisko:
MISTRZ ZMIANOWY PRODUKCJI
NR. REF. SL/04/POZ
Zadania:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in.
za kontrolę procesu produkcyjnego, realizację planu produkcyjnego,
nadzór nad pracownikami, wspieranie liderów sekcji oraz
sporządzanie raportów produkcji.
Wymagania:
- Wykształcenie średnie techniczne
- Doświadczenie w zarządzaniu zespołem podległych pacowników
- Uprawnienia na wózki widłowe
- Bardzo dobra organizacja pracy
- Zorientowanie na rozwój i wyniki
- Umiejętność pracy w zespole
- Doświadczenie w pracy w przemyśle motoryzacyjnym będzie
dodatkowym atutem
- Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
- Atrakcyjne warunki zatrudnienia
- Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
- Możliwości rozwoju
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji
o ochronie danych osobowych, Dz.U.
z podaniem nr ref. na adres:
nr 133, poz. 883, wyrażam zgodę na
ME-FA International Sp. z o.o.
przetwarzanie moich danych osobowych
ul. Magazynowa 5A
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
62-023 Gądki, tel. 061 81 98 600
niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji.
lub e-mail: mg@me-fa.com
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Nieprawidłowy manewr przyczyną
zderzenia
1 kwietnia w Gądkach, kierująca mazdą
w wyniku nieprawidłowo wykonywanego
manewru wymijania doprowadziła do
zderzenia z citroenem. Do podobnego zdarzenia doszło kilka dni później. 7 kwietnia w
Koninku, kierowca forda wymijając zderzył
się z oplem.

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

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

Nie ustąpił piewrszeństwa
2 kwietnia w Kórniku, kierowca skody nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z peugeotem.

Trwa nabór na kurs prawa jazdy w Kórniku

Nie dostosował prędkości
7 kwietnia w Czmoniu, kierujący oplem nie
dostosował prędkości do warunków ruchu
i doprowadził do zderzenia z hondą. Do
podobnego zdarzenia doszło 18 kwietnia
w Gądkach. Tam kierowca skody prowadził
pojazd z nadmierną prędkością i zderzył
się renault.

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku, ul. Średzka 20,
Instytut Dendrologii
Tel. 0602 631 288
lub 061 28 28 760
Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1700

Zderzył się fiatem
10 kwietnia w Kórniku, kierujący scanią w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru
cofania doprowadził do zderzenia z fiatem.

Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

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

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

cedesa, zawracając zderzył się z innym
mercedesem.

Zawracając zderzył się z mercedesem
10 kwietnia w Gądkach, kierowca mer-

Kradzieże
• 2 kwietnia pracownik firmy ANZUS - Konin
zgłosił kradzież w miejscowości Gądki z
terenu budowy drogi S-11 akumulatorów o
wartości 1490 zł,
• 3 kwietnia doszło do włamania do sklepu
w Kórniku i kradzieży z niego laptopa marki
„Lenovo”. Tego samego dnia mieszkaniec
Pobiedzisk zgłosił kradzież z terenu POD
Jaryszki samochodu volkswagen golf o
wartości 2000 zł,
• 7 kwietnia mieszkaniec Gdyni powiadomił o kradzieży w miejscowości Biernatki
samochodu mercedes vito, pojazd odnaleziono w Poznaniu. W tym samym dniu
dyrekcja Gimnazjum w Kórniku zgłosiła
uszkodzenie - przecięcie powłoki ściany hali
sportowej o wartości strat 1000 zł i mieszkaniec Kórnika powiadomił o kradzieży seata
o wartości 2000 zł,
• 15 kwietnia zgłoszono kradzież z terenu
Zakładu Doświadczalnego PAN w Dziećmierowie drzewek ozdobnych o wartości
1421 zł. Opr. BM

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy apelują, aby w specjalny sposób
oznakować w swoim telefonie komórkowym
numer służący do kontaktu z bliskimi osoby
poszkodowanej w wypadku. Bardzo często
zdarza się, że służby, które przybywają na
miejsce zdarzenia napotykają na trudności
w momencie, gdy muszą skontaktować
się z krewnymi osoby, która brała udział w
wypadku. Telefon komórkowy to najczęściej
jedyny przedmiot, jaki można przy niej
znaleźć. Z tego powodu służby ratownicze proponują, aby w każdym telefonie
umieścić w książce telefonicznej osobę,
z którą należy kontaktować się w nagłych
wypadkach. Numer tej osoby oznaczamy
międzynarodowym skrótem ICE (in Case
of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej
osoby do takiego kontaktu wymagałoby
oznaczenia: ICE 1, ICE 2, ICE 3 itd. Dzięki
takiemu działaniu ratownicy szybko mogą
uzyskać informacje o grupie krwi, przyjmowanych lekach, chorobach, alergiach
poszkodowanego.
Akcja ma zasięg europejski, zastosowanie oznaczeń nic nie kosztuje, a może
ocalić życie. BM

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ

KARCHER
CZYSZCZENIE:
WYKŁADZIN I DYWANÓW
TAPICERKI MEBLOWEJ
I SAMOCHODOWEJ

Tel: 0604 261 739

Przyjmę do pracy
w sklepie
spożywczym.
Atrakcyjne
wynagrodzenie.

tel. 605 624 272

Mandat za nieprawidłowe parkowanie
W okresie od 1 do 21 kwietnia strażnicy
miejscy ukarali mandatami 17 kierowców
za parkowanie w miejscach niedozwolonych
w Kórniku. W kilku przypadkach kierowcy,
na których nałożono mandaty nie posiadali
dokumentów poświadczających ważny
przegląd techniczny pojazdu. Wówczas na
miejsce wzywano policję.
Interweniowali w Mościenicy
1 kwietnia strażnicy interweniowali w Mościenicy i Robakowie Wsi, gdzie sąsiad
drugiemu sąsiadowi zaśmiecał pole. Sprawy
wyjaśniono na miejscu.
Pochwycili bezpańskie psy
W okresie od 1 do 21 kwietnia pochwycono
w Kórniku, Bninie i Trzykolnych Młynach
w sumie 3 bezpańskie psy. Czworonogi
odwieziono do schroniska.

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

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Ukarali za brak środków ostrożności
2 kwietnia strażnicy ukarali mandatem
właścicielkę psa (mieszkanka Kórnika) za
nie zachowanie środków ostrożności przy
trzymaniu psa.

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

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

Mandat za spożywanie alkoholu
2 kwietnia w Robakowie ukarano mandatem
mężczyznę za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym (okolice lasku).

Nowe godziny otwarcia

Pouczono rowerzystę
8 kwietnia w Pierzchnie w godzinach wieczornych, strażnicy interweniowali wobec

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00
18

Błędny manewr kierowcy ciągnika
15 kwietnia w Kórniku, kierujący ciągnikiem
rolniczym ursus w wyniku nieprawidłowo
wykonywanego manewru skrętu zderzył
się z fordem.

Specjalne
oznakowanie
numerów

INFORMACJE

REKLAMY

Kronika
kryminalna

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

nr 8/2008

25 kwietnia 2008 r.

mieszkańca wsi, który jechał rowerem bez
oświetlenia. Mężczyzna został pouczony i
zobowiązany do prowadzenia jednośladu.
Interweniowali na „jedenastce”
9 kwietnia Straż Miejska interweniowała na
krajowej drodze nr 11 w obrębie Kórnika,
gdzie nietrzeźwy mieszkaniec Środy Wlkp.
wchodził na drogę, stwarzając zagrożenie w
ruchu drogowym. Mężczyznę przewieziono
do Izby Wytrzeźwień.
Przewieźli do domu
10 kwietnia strażnicy interweniowali na Placu Browarowym wobec mężczyzny, który
zasłabł. Mieszkańca Kórnika przewieziono
następnie do jego miejsca zamieszkania.
Pouczyli pieszych
10 kwietnia patrol SM interweniował w
Kórniku wobec 3 pieszych (mieszkańcy
Czmonia, Jezior Wielkich), którzy przechodzili w miejscu niedozwolonym. Niesfornych
mieszkańców pouczono.
Wylegitymowali i nakazali opuścić teren
14 kwietnia strażnicy interweniowali na
terenie szkoły w Robakowie i w Kórniku,
gdzie przebywały obce osoby. Na miejscu
ich wylegitymowano i nakazano opuścić
teren placówek.
Mandat za brak aktualnych szczepień
11 kwietnia ukarano właściciela psa (mieszkaniec Pierzchna) za brak aktualnych
szczepień swojego pupila przeciwko wście-

kliźnie.
Ukarali za rozwieszanie plakatów
14 kwietnia patrol SM ukarał mandatem
mieszkańca Poznania za rozwieszanie
plakatów i ulotek w miejscach zabronionych
w Kórniku.
Zatrzymali wyrzucającego śmieci
16 kwietnia patrol SM zatrzymał mieszkańca
Bnina, który wyrzucił worki ze śmieciami na
parkingu leśnym w Czołowie. Ukarano go
mandatem i nakazano zabranie worków do
swojego domu.
Interweniowali w sprawie spalanych
śmieci
17 kwietnia strażnicy interweniowali w Radzewie w związku ze spalanymi na posesji
śmieciami. Sprawca wykroczenia został
pouczony o zasadach spalania.
Pouczyli właściciela psa
17 kwietnia interweniowano w Szczodrzykowie w związku ze zgłoszeniem o agresywnym psie. Na miejscu przeprowadzono
rozmowę z właścicielem czworonoga.
Skierowali sprawę do sądu
18 kwietnia strażnicy przybyli na Plac
Niepodległości w związku ze zgłoszeniem
o spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym. „Amatorzy” alkoholu zaczepiali
przechodniów i użyli siły wobec jednego ze
strażników. Sprawa zostanie skierowana do
sądu. Opr. BM
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24 młodych muzyków zaprezentowało swoje umiejętności podczas VI
Festiwalu Młodych Muzyków, który
miał miejsce 12 kwietnia w Kórnickim
Ośrodku Kultury.

Ideal

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

Miejsce
na Twoją reklamę

PŁYTKI CERAMICZNE

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

TYNKI

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8
CZYNNE:

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

MASZYNOWE

tel. (61) 8171 127

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

603 613 479

a

SKUP ZŁOMU

- stalowego
- kolorowego
- kasacja pojazdów
Świątniki - Baza SKR
Czynne: pn.-pt. 800-1600
sobota 800-1400

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

Tel.

tel. (61) 819-01-46

tel. 696-532-015

Przyjmę
do pracy

kierowcę kat c+e,
System dwu
lub trzy-zmianowy
Stała umowa o pracę
Tel. 601 76 89 76

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

20

Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35
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Festiwal, który odbył się już po raz
szósty, na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy i przyciąga
co roku uzdolnioną
muzycznie młodzież
i dzieci.
Konkurs adresowany był do
młodych muzyków
z terenu powiatu poznańskiego. Chętni
startowali w kategorii fortepian dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych
oraz inne instrumenty. Uczestnicy mieli
wykonać z pamięci
dowolną ilość utworów, ograniczonych
jednak limitem czasowym, który wynosił 6 minut. Wykonawców oceniało
trzyosobowe jury w składzie: Marek Paluszkiewicz (przewodniczący), Agnieszka
Liman i Magdalena Wiśniewska. Jury brało
pod uwagę umiejętności techniczne, wrażliwość muzyczną i ogólne wrażenie. W każdym z tych kryteriów przyznawało od razu
po występie od 1 do 6 punktów. Uczestnik
mógł uzyskać w ten sposób maksymalnie
54 punkty. Oceny
uczestników przez
jury zaraz po występie były nowością
tegorocznego festiwalu. Taką formę
oceny wprowadził
Zygmunt Szram,
wieloletni opiekun
festiwalu. Miała ona
na celu jawne i sprawiedliwe ocenianie
młodych muzyków.
Otwarcia festiwalu dokonali burmistrz
Jerzy Lechnerowski
wraz ze Sławomirem
Animuckim i Zygmuntem Szramem.
Następnie kolejni
wykonawcy zagrali
przygotowane przez
siebie utwory na fortepianie, keyboardach, sentyzatorach, a nawet na gitarze i
skrzypcach. Wśród nich znalazły się m.in.
„Śmiały jeździec” Roberta Schumanna,
„Marsz wojskowy” Franza Schuberta,
„Yasterday” Johana Lennona i Paul Mac-
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Cartneya, „Dla Elizy” Ludwiga van Beethovena czy „Preludium e-moll” Fryderyka
Chopina. W konkursie wzięli udział muzycy
zarówno grający od roku lub dwóch, jak i ci,
którzy uczą się gry na danym instrumencie
już piąty czy szósty rok.
Po trwającym ponad trzy godziny przeglądzie ogłoszono wyniki i rozdano nagrody.
W kategorii fortepian - szkoły podstawowe I
miejsce zajęła Marta Przybył, II miejsce
zdobyła Weronika
Cyra, a III miejsce
Beata Norkiewicz.
Jury przyznało trzy
wyróżnienia: Marii
Woźnej, Jakubowi
Lehmann i Magdalenie Cyra. W kategorii fortepian - szkoły
ponadpodstawowe I
miejsce zajęła Marta Lehmann, II miejsce zdobyła Beata
Zwierzyńska, a III
miejsce przypadło
Żaklin Grząślewicz.
Wyróżnienie otrzymał Tomasz Zwierzyński.
W kategorii inne instrumenty (wszystkie
roczniki) I miejsce zdobyła Olga Półchłopek.
Jury przyznało aż trzy II miejsca Arturowi
Stelmach, Hannie Giertych oraz Tomaszowi Szycowi, natomiast III miejsce zdobyła
Maria Taciak.
Zygmunt Szram, pomysłodawca przeglądu przyznał, że
mimo mniejszej liczby uczestników w
tym roku utrzymano
wysoki poziom festiwalu. Poinformował
jednak, że niektóre
szkoły i instytucje
zlekceważyły informację o festiwalu,
nie przekazując jej
zainteresowanym
uczniom. Marek Paluszkiewicz, przewodniczący jury zaznaczył, że taki konkurs to znakomity
pomysł, zwłaszcza
dla osób, które nie
uczą się w szkołach muzycznych.
– Dla właśnie tych
młodych muzyków
to może być jedyny
sposób na zaprezentowanie się szerszej
publiczności – powiedział.
Organizatorem przeglądu był Urząd
Miejski w Kórniku.
Barbara Morasz

5,6 i 7-latki z kórnickiego przedszkola,
na spotkaniu 18 kwietnia z cyklu „Bezpieczny przedszkolak” uczyły się, jak należy
reagować, gdy zaatakuje je pies. Marek

AKTUALNOŚCI

REKLAMY

Bezpieczny
Zaprezentowali się przed
przedszkolak
większą publicznością

Kaczmarek, komendant Straży Miejskiej w
Kórniku, prowadzący spotkania, posiłkując
się specjalnym filmem pokazał przedszkolakom, jak wygląda pozycja „żółwia”, którą
należy zastosować w przypadku ataku
czworonoga. Prawdziwą atrakcją dla dzieci
były odwiedziny poznańskiej policjantki,
której towarzyszył pies Harry. Funkcjonariuszka wytłumaczyła przedszkolakom,
czym zajmuje się pies w policji i pokazała
co potrafi Harry. Poinformowała także
dzieci, że kiedy znajdą się w pobliżu obcego czworonoga nie powinny wykonywać
gwałtownych ruchów. BM

Posadzili
bratki
Ponad 6 tysięcy sadzonek bratków posadzili w kwietniu pracownicy WODKOM - u
w Kórniku i Bninie. Żółte, niebieskie, białe,
pomarańczowe, purpurowe i wielobarwne
kwiaty pojawiły się wokół obu rynków.
Gmina wydała na wiosenny wystrój miasta
ponad 6 tysięcy złotych. Pod koniec czerwca bratki zastąpią inne kwiaty. BM
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• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

Kontakt telefoniczny

518 277 882

Oddam w najem
pomieszcznie biurowe
- wysoki standard
- klimatyzacja
- atrakcyjna lokalizacja
w Kórniku, ul. Staszica 11

tel. 502 484 906

ZATRUDNIĘ SPRZĄTACZKĘ
NA 1/4 ETATU
Atrakcyjne wynagrodzenie
P.P.H.U „KURAŚ” Kórnik - Bnin
ul. Armi Krajowej 40A

Tel. 602 111 810

KANCELARIA
Finansowa

Dostępny i łatwy

KREDYT!!!

Doradca kredytowy oferuje atrakcyjne
kredyty HIPOTECZNE oraz GOTÓWKOWE
z uproszczoną formą badania zdolności kredytowej
OTRZYMASZ KREDYT
NAWET, GDY MASZ GORSZĄ HISTORIĘ KREDYTOWĄ

księgowości

CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK
SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
UDZIELAMY RABATU, FACHOWE DORADZTWO

- prowadzenie kadr
- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów VAT dla

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8 -18 , SOBOTA 8 -14

P.H.U. MOTOOIL

Sprzedam FIAT DUCATO 2,5 D
rok produkcji 1992
Cena do uzgodnienia

Tel. 061 8170 299 wew. 34
PRZYJMĘ DO PRACY OD MAJA

KOSMETYCZKĘ,
ABSOLWENTKĘ
I PRAKTYKANTKĘ.

tel. 663 911 704
22
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Gminna Spółdzielnia „SCh”
w Kórniku zatrudni 2 osoby
do prowadzenia sklepu
ogólnospożywczego w Radzewie
(umowa o prace)
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w
siedzibie Spółdzielni w Kórniku
przy ul. Średzkiej 17
(Sekretariat - I p.)

Miejsce
na Twoją reklamę

00

rolników

Tel. 061 825 02 28,
0605 296 347
Odbieramy dokumenty
w siedzibie klienta
ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

* Osoba starsza, chora lub dziecko - opieka (Kórnik i okolice). Tel. 609 197 420
* Sprzedam dom mieszkalno-usługowy w centrum Kórnika wraz z działką budowlaną. Tel 606 699 822
* Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 061 8190 587
* Oddam w wynajem mieszkanie (dom) lub na działaność na wsi 5 km od Kórnika w kierunku Środy Wlkp. Tel. 061 285 66 57
* Kupię dom do remontu lub działkę w Kórniku z dojściem do jeziora. Tel 605 061 274
* Dwurodzinny 215/660 7-pokojowy, odrębne wejścia, 2 łazienki Borówiec 792 884 454
* Przyjmę opiekunkę do dziecka Błażejewko. Tel. 607 773 463
* Stacja Paliw Shell Poznań-Jaryszki zatrudni pracowników. Tel. 061 879 83 85
* Sprzedam 40 działek budowlanych pomiędzy Śremem a Kórnikiem 80 zł za m². Tel.602 676 982
* Zatrudnię blacharza dekarza Kostrzyn Wlkp. Ul. Garncarska 1. tel. 061 8178 080 (po 18:00)
* Sprzedam Opel Vectra 1999 combi, krajowy, przebieg 162 600 km. Tel. 601 748 777
* Studentka bardzo pilnie poszukuje pokoju do wynajęcia na terenie Kórnika. Tel. 609 158 450
* Przyjmę do pracy w sklepie odzieżowym w centrum Kórnika. Tel. 061 817 03 88
* Oddam w wynajem mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu. Tel. 061 8171 652
* Oddam w wynajem mieszkanie 3-pokojowe 70m2, częściowo umeblowane w Kórniku-Bninie. Tel. 601 75 26 26
* Sprzedam Mercedes 308, 1990 rok. Tel. 502 657 364
* Korepetycje z matematyki i statystyki. Tel. 508 087 309
* Usługi transportowe. Tel. 502 657 364
* Szukam korepetycji z chemii, zakres gimnazjum. Tel. 608 577 011
* Sprzedam ciągnik Ursus C-4011. Tel. 061 8971 128
* Dom ½ bliźniaka 83/230 gotowy do zamieszkania Borowiec. 365 tyś. Tel. 602 214 931
* Szukam do wynajęcia pomieszczenia ok. 100 m2 na warsztat. Daszewice, Kamionki, Borowiec. Tel. 607 631 208
* Sprzedam biurko komputerowe w kolorze jasnego drzewa, stan bardzo dobry, cena 150 zł. Tel. 501 353 974
* Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku 37,5 m2. tel. 695 396 526
* Sprzedam okno PCV wym. 2330x1400mm z parapetem. Tel. 691 029 375
* Do sprzątania domu w Kórniku zatrudnię. Tel. 601 54 03 54
* Pilnie zamienię mieszkanie komunalne o pow. 70 m2 w bloku w Dziećmierowie na spółdzielcze w Kórniku. Tel. 0507 42 42 98
* Sprzedam zestaw wypoczynkowy (2 fotele i tapczan) z ławo-stołem, stan bardzo dobry. Tanio! Tel. 509 949 717. Dzwonić po 17.00

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

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL

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

tel. 509 518 955

- prowadzenie wszystkich form

TEL. KOM. 608 48 50 65

00

Paweł Rozmiarek Skrzynki

tel. 061 819 04 63
lub 502 330 352

oferuje swoje usługi

ZGŁOŚ SIĘ PO KREDYT DO PRZEDSTAWICIELA BANKU

00

Układanie
płytek i usługi
murarskie

Przyjmę osoby
do pracy w szklarni
w dachowej k/gądek.
Możliwość dowozu

REKLAMY

Kupię ziemię rolną
lub działkę
budowlaną
w gminie Kórnik
lub w gminach
ościennych.

Marian Marcinkowski

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

ROBOTY ZIEMNE
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Ilość edycji ogłoszenia
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1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, z
zastrzeżeniem pkt 2, która:
a) posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub szkole, bądź
posiada wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem
pedagogicznym lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu
lub szkole,
b) posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe
z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej
na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej
na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskała:
- w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska
dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole
lub placówce, albo
w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do
konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku
zawodowego, bądź,
- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w
szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora miałaby objąć bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej,
e) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2006r. Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko niej
postępowanie dyscyplinarne,
g) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz
nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
h) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.
31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 14, poz. 114, ze zmianami);
2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych
w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty,
Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowej komisji egzaminacyjnej bądź nauczycielem
mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym
z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z
dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr
79, poz. 854, ze zmianami), spełniającym określone wyżej wymogi,
z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy
albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
3) do udziału w konkursie mogą przystąpić również kandydaci
niebędący nauczycielami (stanowisko dyrektora menedżera – bez
uprawnień do nadzoru pedagogicznego –
dot. szkoły, gdzie jest stanowisko wicedyrektora) w chwili
ogłaszania konkursu, o ile:
a) ukończyli studia wyższe magisterskie,
b) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy,
c) posiadają wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań
placówki,

d) spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w pkt. 1b,
1e-1h.
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją
funkcjonowania i rozwoju przedszkola, szkoły, zespołu, placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku
nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego
wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia
i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674), oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo
popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem
pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114,
ze zmianami);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
12) informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów na dyrektorów szkół) zgodnie z art. 7 ust 3a
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze
zmianami).
13) Kandydaci składają oryginały dokumentów, o których
mowa w pkt 3 – 7 lub urzędowo poświadczone kopie tych dokumentów.
1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko
dyrektora....” na adres: Urząd Miejski w Kórniku, Biuro Obsługi
Mieszkańców, Pl. Niepodległości 1 , 62-035 Kórnik do dnia 23
maja 2008r.
Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez
Burmistrza Gminy Kórnik O terminie i miejscu przeprowadzenia
postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.
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Do wypożyczania książek ze szkolnej
biblioteki (i oczywiście do czytania) dobrą
zachętą dla pierwszaków było uroczyste
pasowanie na czytelnika.
Bibliotekarka, Teresa Lubińska, w
obecności dyr. Danuty Zwierzyńskiej i w
asyście bibliotecznych skrzatów objaśniła
zasady korzystania ze zbiorów. O konieczności dbania o książki przypomniała sama
Królowa Książek. To właśnie ona pasowała
uczniów na czytelników wręczając im
karty biblioteczne. Na pamiątkę podarowała
wszystkim książeczki i wesołe zakładki zrobione przez starszych kolegów na plastyce.
Jeszcze jedną
pamiątką tej uroczystości był rysunek w
zeszycie i pieczątka biblioteki.
Obserwując zachowanie maluchów, zauważyłam, że było to dla nich ważne
przeżycie, które wywołało wiele
emocji. Wypożyczając im pierwsze
samodzielne lektury, życzymy, aby
odnajdywały w książkach to, czego
szukają: śmiechu, pocieszenia,
wyjaśnienia trudnych spraw, wiedzy czy też przeniesienia w świat
fantazji.

ucho) i mała flaga Finlandii.
Znany motyw-przygody misia-stał się
inspiracją rozważań o poszukiwaniu zrozumienia i przyjaźni. Metaforyczne ujęcie
tych problemów okazuje się atrakcyjne i
dla dzieci i dla dorosłych, natomiast głośne
czytanie i oglądanie ilustracji to wciąż niezastąpiony sposób na przyjemne spotkanie
z książką.
Dzieci uznały, że warto wydać dla nich
tę książkę. My też.
Zmagania matematyków
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku była
gospodarzem II Gminnego Konkursu
Matematycznego, w którym wzięły
udział sześcioosobowe reprezentacje szkół

Święto Irlandii
w kórnickim
gimnazjum
Uczniowie Gimnazjum im. Wł. hr.
Zamoyskiego w Kórniku zorganizowali w
swej szkole Święto Irlandii, nawiązując do
niedawno obchodzonego Dnia Św. Patryka
– patrona ,,szmaragdowej wyspy”. W tym
dniu zamiast obowiązkowego mundurka,
gimnazjaliści mieli na sobie strój w kolorze
zielonym z przypiętą trójlistną koniczynką,
bo jak głosi irlandzkie powiedzenie ,, Everyone is Irish” , co oznacza , że każdy może
być choć na chwilę Irlandczykiem i poczuć
radosną atmosferę tego święta.
Już na przerwach uczniowska brać
mogła usłyszeć skoczną ludową muzykę
irlandzką o korzeniach celtyckich oraz
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Kolejny raz uczennica naszej szkoły zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego Poezji Adama
Mickiewicza.
Tradycyjnie finał odbywa się w Śmiełowie, w Muzeum Adama Mickiewicza.
Finaliści mogą więc zaprezentować
swój kunszt recytatorski w salonie pałacu, w którym przebywał kiedyś Poeta.
Po Magdalenie Walerczyk i Teresie
Kowalskiej w tym roku wiersz Mickiewicza „Golono, strzyżono” recytowała
Zuzanna Zięta z kl. VI a, która zajęła
III miejsce.
Gratulujemy recytatorce i p.
Ewie Szybiak, jej polonistce.
Życzymy również dalszych sukcesów.
„Ortograficzne Potyczki”

Po poczęstunku nastąpiło ogłoszenie

Tak nazywa się konkurs dla
klas szóstych organizowany przez
szkołę w Koziegłowach. 28 marca
b.r. nasza szkoła była gospodarzem gminnego etapu tego konkursu. Ciekawe i niekiedy trudne
zadania testu poświęcono medycynie. Uczniowie musieli więc
wykazać się także pewną wiedzą
z tego zakresu. Najlepsze wyniki
indywidualnie i zespołowo osiągnęła drużyna ze Szczodrzykowa pod
opieką Andrzeja Szymanowicza. Pani
dyrektor Danuta Zwierzyńska wręczyła
nagrody indywidualne-książki i dyplomy.
Szkoły otrzymały również słowniki ufundowane przez Urząd Miejski. Zostały one
wręczone przez gościa z Ratusza, panią
Katarzynę Zimną. Przegrane drużyny
zapowiadają rewanż w czasie konkursu
w Radzewie.
G. Michalak

obejrzeć plakaty przedstawiające ,,zieloną
wyspę”. Punktem kulminacyjnym był program artystyczny przygotowany przez nauczycielkę języka angielskiego. Prowadzące
– Agnieszka Chmielewska oraz Klaudia
Kajewska zabrały gimnazjalistów w podróż
do Irlandii, której wspaniałe krajobrazy mogli
oni podziwiać podczas emisji krótkiego filmu.
Następnie przy pokazie slajdów publiczność
poznawała historię i kulturę tego wyspiarskiego kraju. Aleksandra Grzelak zaśpiewała
nostalgiczne ballady przy dźwiękach flażoletu (Łukasz Walkowiak) i akompaniamencie
gitary Katarzyny Żymańczyk.
Wkrótce na scenę wkroczył Patryk, a
uczniowie mogli usłyszeć życiorys tego
najbardziej znanego patrona Irlandii w
wersji dwujęzycznej: angielskiej i polskiej.
Aktorzy - Marcin Achtabowski, Tomasz Szyc
i Karolina Piechowiak przybliżyli gimnazjalistom 3 sceny z jego niezwykłego życia:
pierwszą –porwanie Patryka z rodzinnego

kraju, drugą - ukazanie się Boga we śnie
i nawoływanie późniejszego świętego do
nawracania pogan oraz legendarne już wyjaśnianie dogmatu Trójcy Świętej za pomocą
trójlistnej koniczynki.
W radosny nastrój wprowadził gimnazjalistów pokaz tańca irlandzkiego w wykonaniu
uczennic z klasy IIc oraz kolorowy pochód
uczniów, którzy wcielili się w role profesjonalnych modelek i modeli, by zaprezentować
kolorowe irlandzkie kapelusze.
W tym dniu został też rozstrzygnięty klasowy quiz z wiedzy o Irlandii. Pani Dyrektor
wręczyła dyplomy i słodkie nagrody: kl. IIIa
za zajęcie 1. mejsca, kl IIIb - za 2. miejsce i
kl. IIc - za 3. miejsce.
Let`s meet in Ireland- spotkajmy się w Irlandii, takimi słowami zakończył się program,
zachęcający uczniów do poznawania irlandzkiego kraju, jego kultury i obyczajów.
Anna Żurawska
Fot. M.Żymańczyk

Czy warto wydać tę książkę?
Z takim pytaniem zwróciła się do
naszych uczniów Agata PilacińskaJakubowska, tłumaczka z języka
fińskiego, znana już niektórym z
wcześniejszego „Spotkania z Finlandią”.
W czasie spotkań w bibliotece szkolnej
pani Agata czytała książkę „Huśtawka” autorstwa Timo Parwela. Wydana niedawno w
Finlandii bajka dla dzieci została oryginalnie
zilustrowana przez Virpi Talvitie. Czytaniu
towarzyszyła prezentacja ilustracji na komputerze. Ankiety wypełniane przez dzieci
zgromadziły ich uwagi i wrażenia z lektury,
a rysunki ozdobiły bibliotekę. Specjalną
nagrodą za wykonanie pracy były fińskie
bułeczki(korwapusti czyli prztyczek w

wyników. Najlepszą drużyną okazała się
grupa chłopców z Kórnika: Staś Pietrowski,
Piotrek Miara, Mateusz Rutkowski, Adam
Koszałka i Mikołaj Przepióra. Uczestnicy
otrzymali dyplomy i nagrody.
Recytacja w Śmiełowie

OŚWIATA

OGŁOSZENIE
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Dobry zwyczaj - wypożyczaj!

Ogłoszenie o konkursie
Burmistrz Gminy Kórnik ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora:
1. Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku , ul. Jeziorna 16 ,
2. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11

podstawowych. Organizatorki-matematyczki, Małgorzata Achtabowska i Izabela Buszkiewicz, przygotowały zadania w pięciu
konkurencjach:-recytacja przygotowanego
wcześniej wiersza
-praca w parach
-każdy liczy sam-krzyżówka matematyczna
-bank zadań
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HARMONOGRAM ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV I AGD

Z terenu KÓRNIKA
28 kwiecień

Zużyty sprzęt RTV i AGD prosimy dostarczyć w wyznaczone miejsca w godz.:
• 9:00 – 11:00 ul. Staszica (przy garażach),
• 11:00 – 13:00 ul. Jabłońskiego (parking za domem parafialnym)
• 13:00 – 15:00 ul. Celichowskiego (parking)
W sprawach reklamacji należy dzwonić do Biura Obsługi Klienta pod nr telefonu
O61 285 28 62, 061 8106 156, Tel kom. 0 798 699 977
HARMONOGRAM ODBIORUZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV I AGD

Z terenu Bnina
28 kwiecień

Zużyty sprzęt RTV i AGD prosimy dostarczyć w wyznaczone miejsca w godz.:
• 9:00 – 11:00 ul. Śremska (bloki),
• 11:00 – 13:00 ul. Piaskowa (przy boisku)
• 13:00 – 15:00 ul. Rynek (parking przy ratuszu)
W sprawach reklamacji należy dzwonić do Biura Obsługi Klienta pod nr telefonu
O61 285 28 62, 061 8106 156, Tel kom. 0 798 699 977

Uwaga Praca !
Hotel Inter - Szablewski

mieszczący się
w Dymaczewie Nowym K / Mosiny
Poszukuje:

• Recepcjonistkę • Kucharza
• Kelnerów • Pomoc kuchenną
• Pokojową

Poszukujemy pracowników na
stanowiska:
• pomoc kuchenna
• pokojowa
Przyjmujemy uczniów do nauki
w zawodzie kucharz
CV prosimy kierować:
e-mail: info@hotel-rodan.pl
tel. 061 81 90 821 lub 061 81 90 822
62-035 Kórnik, Skrzynki, ul. Poznańska 5d
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I Nocny Półmaraton Kórnicki
im. Jana Pawła II

Zorganizowany 2 kwietnia w Kórniku na
okoliczność trzeciej rocznicy śmierci naszego polskiego Papieża I Nocny Półmaraton
Kórnicki im. Jana Pawła II, spotkał się z
żywym odbiorem mieszkańców nie tylko
naszego regionu, ale i okolicznych gmin. O
godzinie 19:30 na linii startu stadionu kórnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanęło
aż 275 uczestników, zarówno wytrawnych
sportowców, jak i amatorów biegania w
różnym wieku, by wspólnie uczcić rocznicę
śmierci Papieża Jana Pawła II.. Po krótkim
powitaniu przybyłych, wystrzał do startu oddał sam Burmistrz Jerzy Lechnerowski, także uczestniczący w biegu. Trasę o długości
21 km, 370 m, symbolicznie nawiązującej
do godziny odejścia Papieża, można było
pokonać samemu, przebiegając 53 okrążenia stadionu lub w systemie sztafetowym. Z
uwagi na specyficzną okazję, towarzyszącą
biegowi, ustalono jednak, że najkrótszym
dystansem będzie dystans 1000 metrów
, by mógł w nim pobiec każdy, nawet
dziecko. Mottem przewodnim biegu były
słowa Jana Pawła II: „Musimy być mocni
mocą miłości, która jest potężniejsza, niż
śmierć”. Zapadający szybko zmrok i potem
niesprzyjający deszcz nie przeszkadzały
uczestnikom odczuwać wyjątkowości tego
spotkania. Stadion przystrojony był naturalnym oświetleniem, na które składały
się licznie rozstawione lampiony nagrobne
i pochodnie w rękach biegnących. Biegaczom towarzyszyła, dobywająca się z
głośników, muzyka, a dla spragnionych i
głodnych czekała ciepła herbata, napoje

i domowe ciasta. Klub Biegacza „BrylantKórnik”- pomysłodawca i realizator tego
wydarzenia, sprawnie czyniący obowiązki
organizacyjne, także brał czynny udział w
samym biegu, biegnąc w sztafecie. Równo
o godzinie 21:37 peleton zakończył bieg na
53 okrążeniu stadionu, by wspólnie chwilą
ciszy uczcić rocznicę odejścia Jana Pawła
II. Na tę okoliczność z wozów strażackich
wydobyły się syreny i wypuszczono w
górę czerwoną rakietnicę. Ukoronowaniem
wspólnego wieczoru była gorąca grochówka dla wszystkich i spotkanie przy ognisku.
Pozytywnego wrażenia dopełnił przepiękny
pamiątkowy dyplom uczestnictwa w biegu
(projekt: firma „Nexus”, drukowanie: CCS
DRUK). Bieg ukończyli wszyscy uczestnicy,
łącznie pokonując 5030 okrążeń, czyli ponad 2 tysiące kilometrów w hołdzie naszemu Rodakowi. Na szczególne wyróżnienie
zasłużyła zorganizowana grupa dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie,
która nieustannie towarzyszyła pochodni
prowadzącej.
Świetna organizacja półmaratonu to zasługa nie tylko Stowarzyszenia Biegowego
„Brylant” w Kórniku, lecz dobra wola wielu
ludzi. Szczególne podziękowania za pomoc
dla: burmistrza Jerzego Lechnerowskiego,
O.S i R. w Kórniku ,Urzędu Miejskiego w
Kórniku, dyrekcji Domu Dziecka w Bninie,
kórnickich komendantów Policji, Straży
Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej,
hufca ZHP, szkół z terenu gminy, Andrzeja
Kozłowskiego, Piekarni Mar-Piek, Firmy „
TO I OWO”. Izabella Moskal

Nowe pomysły
na „zerówkowy”
problem

niż z Bnina, które było trzeba dowozić. Rodzice kórnickich dzieci postulowali, aby ich
pociechy mogły uczęszczać do klasy „0” w
swojej miejscowości.
Kilka miesięcy później pojawiły się
pomysły na rozwiązanie tego problemu.
Okazuje się, że od nowego roku szkolnego
jeden oddział „zerówki” powstanie w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku. Zostanie
umieszczony w budynku przyszkolnym.
Docelowo w tej palcówce od roku szkolnego 2009/2010 funkcjonować będą 3
oddziały klas „0”.
Nadal istnieć będzie klasa „0” w
Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie. W tym
oddziale uczyć się
będą dzieci z Bnina
i najprawdopodobniej z Radzewa.
Pomysł połączenia
oddziałów z dwóch
miejscowości pojawił się, gdy okazało się, że do szkolnej zerówki w Bninie
zapisano tylko 7 dzieci, a 8 w Radzewie.
Takie rozwiązanie musi jeszcze jednak zostać przedyskutowane z zainteresowanymi
stronami. BM

Powstanie oddziału „zerówkowego”
w kórnickiej podstawówce i utrzymanie
oddziału w szkole w Bninie – to pomysły
na rozwiązanie problemu klas „0”, jaki
pojawił się w ostatnim czasie.
O trudnościach
związanych z brakiem pomieszczeń
w szkołach pisaliśmy już w jednym
z lutowych wydań
„Kórniczanina”.
Przypomnijmy, że
problemem stało
się umiejscowienie
jednego oddziału
klasy „0” w Kórniku
w przyszłym roku
szkolnym. Do tej
pory żadnej wolnej sali nie posiadało kórnickie przedszkole ani podstawówka. Z tego
powodu „zerówkę” uruchomiono w Szkole
Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie, jednak
uczęszczało do niej więcej dzieci z Kórnika
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Konkurs
Twórczości
Poetyckiej
Stowarzyszenie ,,Życzliwi Dójce”
przy SP nr 2 w Kórniku ogłasza konkurs Twórczości Poetyckiej
Regulamin Konkursu:
Cel: propagowanie własnej twórczości jako wyrazu wewnętrznych
przeżyć, wyłonienie miejscowych
talentów poetyckich, zainteresowanie
poezją, kulturą słowa, docenienie
piękna gminy.

SPORT / KULTURA

OGŁOSZENIA

GMINA KÓRNIK REALIZUJĄC OBOWIĄZEK WYNIKAJĄCY Z USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2008r. O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (DZ. U Z 2005r. NR 236 POZ. 2008) ORGANIZUJE ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU
RTV I AGD Z TERENU KÓRNIKA I BNINA ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYM HARMONOGRAMEM.
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE W PRZYPADKU SPRZĘTU WIELKOGABARYTOWEGO (TRUDNEGO W
TRANSPORCIE) NALEŻY ZGŁOSIĆ GO BEZPOŚREDNIO U ODBIORCY W TERMINIE I GODZINACH ODBIORU –
W TAKIM PRZYPADKU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO ODBIORU W TERMINIE USTALONYM Z FIRMĄ
ECOMYST Sp. z o.o.

Tematyka:
dowolna – w tym szczególnie mile
widziane wiersze związane z Ziemią
Kórnicką
Grupy wiekowe: 1. uczniowie kl.
I - III,
2. uczniowie kl. IV – VI
3. uczniowie gimnazjów
4. młodzież ponadgimnazjalna –
do 18 lat
5. dorośli
Forma realizacji:
tekst poetycki - wiersz.
Za powołanie komisji konkursowej
odpowiedzialni są organizatorzy.
Najciekawsze prace będą nagrodzone, opublikowane w ,,Kórniczaninie” oraz wydane w okolicznościowej
jednodniówce.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
podczas Wieczoru poezji, na którym
laureaci zaprezentują swoje wiersze
(data spotkania zostanie podana w późniejszym terminie).
Kryteria oceny wierszy:
1. ujęcie tematu
2. oryginalność języka
3. poetyckość tekstu
Wiersze oceniane będą w dwóch
w/w grupach tematycznych i w poszczególnych kategoriach wiekowych
Termin nadsyłania prac: do dnia 15
września 2008r. na adres stowarzyszenia z dopiskiem Konkurs poetycki.
Wszystkie dane osobowe: imię i
nazwisko, wiek, adres zamieszkania
umieszczamy w oddzielnej kopercie.
Organizator:
Stowarzyszenie Życzliwi Dwójce
przy SP nr 2 w Kórniku,
u. Armii Krajowej 11,

tel. 8-170-470
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Bardzo przyjemną niespodziankę zrobiły na początku kwietnia zespoły koszykarskie szkół podstawowych - dziewczęta
ze Szczodrzykowa i chłopcy kórnickiej „
jedynki”. Dziewczęta ze Szczodrzykowa,
będąc gospodarzami półfinałowego turnieju
mistrzostw powiatu poznańskiego, pokonały na własnej Sali SP 5 Swarzędz, SP1
Puszczykowo i SP Kicin, kwalifikując się do
finału Mistrzostw Powiatu Poznańskiego. W
turnieju finałowym rozegranym w nowej hali
sportowej w Komornikach, startując w osłabionym kontuzjami składzie, musiały uznać
wyższość zawodniczkom SP1 Mosina i
SP Komorniki. Zdobyły brązowe medale.
Dziewczęta pod opieka p. Barbary Jańczyk
występowały w następującym składzie:
Dominika Zych, Patrycja Tomczyk, Aneta
Stróżyńska, Wiktoria Żegleń, Patrycja
Górka, Aleksandra Grzelczak, Adrianna
Szczepaniak, Afrodyta Roguszyn, Maria
Kujawa, Paulina Wojnowska, Weronika
Graf, Justyna Alba, Honorata Zawal, Marta

„BRYLANT-KÓRNIK”
W I PÓŁMARATONIE
POZNAŃSKIM i NA
MISTRZOSTWACH POLSKI
W MARATONIE W DĘBNIE
Aż 15 biegaczy z kórnickiego klubu
biegowego „Brylant-Kórnik” postanowiło
ukończyć dystans półmaratonu (21,097
km) zorganizowanego po raz pierwszy
w Poznaniu 6 kwietnia. Trasa biegu
prowadziła ulicami miasta ze startem na

IMIĘ I NAZWISKO
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Ignaszak, Aleksandra Zawal, Aleksandra
Filipiak, Katarzyna Jakubowska.
Również chłopcy z SP 1 Kórnik, reprezentujący naszą gminę, po zwycięstwie
w półfinale w Kicinie nad zespołem SP
Czerwonak zakwalifikowali się do finału
Mistrzostw Powiatu Poznańskiego, który
odbył się w Skórzewie. W finale przegrali
z mistrzami powiatu, zespołem SP Plewiska, w walce o srebrne medale ulegli 5
punktami gospodarzom SP Skórzewo oraz
pokonali zespół SP 4 Swarzędz zajmując
ostatecznie 3 miejsce w Powiecie i zdobywając również brązowe medale. Chłopcy
SP 1 Kórnik pod opieka p. Beaty Górnej
grali w składzie: Aleksander Wieczorkiewicz, Marcin Buszkiewicz, Krzysztof
Poprawski, Leszek Pawlak, Jakub Wojciechowski, Łukasz Brylewski, Filip Toś,
Oskar Olejnik, Mateusz Szyc, Wojciech
Słabolepszy, Szymon Rozmiarek, Szymon
Krzyżański.
Należy zaznaczyć, że są to najwyższe
osiągnięcia reprezentacji naszych szkół
podstawowych w koszykówce w historii
rozgrywek SZS. Rozgrywki odbywały się na
salach z „niskimi” koszami, których nasze
szkoły nie posiadają.
ul. Baraniaka przy Malcie przez Stary
Rynek, ulicę Warszawską i Antoninek. Na
mecie na maratończyków czekały oklaski
kibiców, medale i uczta makaronowa.
Dla większości z nich ten półmaraton był
zaprawą i treningiem przed odbywającymi
się dwa tygodnie później w Dębnie 13
kwietnia mistrzostwami Polski w maratonie. Najszybciej z klubowiczów po
wyczerpującym ponad 42-kilometrowym
biegu do mety dobiegł Paweł Wojciechowski w czasie 02:56:33, łamiąc wymarzoną
dla maratończyków barierę 3 godzin.
Poniżej prezentujemy wyniki naszych
sportowców:
CZAS UZYSKANY
NA MECIE W
PÓŁMARATONIE
POZNAŃSKIM

CZAS UZYSKANY
NA MECIE W
MARATONIE
W DĘBNIE
02:56:33

1

PAWEŁ WOJCIECHOWSKI

2

JÓZEF MIKA

01:26:19

3

ROMAN JASIŃSKI

01:27:21

4

ANDRZEJ LEWANDOWSKI

01:29:10

5

MARIUSZ KIESLICH

01:40:03

6

MACIEJ POTOCKI

01:40:27

7

DARIUSZ SZYMKOWIAK

01:45:04

8

SEBASTIAN JAKRZEWSKI

01:46:24

9

MIROSŁAW WZIĄTEK

01:49:50

03:55:18

10

JOANNA OLEJNIK

01:50:13

04:27:44

11

IZABELLA MOSKAL

01:51:26

04:16:53

12

KRZYSZTOF BUSZKIEWICZ

01:58:35

13

BARTOSZ KURZAWSKI

01:58:44

14

DANIEL UTRAJCZAK

02:12:29

15

JACEK KOWAL

02:17:18

16

BEATA KRYSTKOWIAK

02:18:34

03:13:07

FINAŁ WIELKOPOLSKI
W AEROBIKU

DRUGIE MIEJSCE TACIAKA
W CIRCUID DES ARDENES

stu zawodników zajął Bardzo dobre 22
miejsce.

Poznańska ARENA gościła 1 kwietnia
2008 najlepsze szkoły z całego województwa w aerobiku grupowym. Wśród
nich był także zespół Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. Dziewczęta pod
opieką p. Barbary Jańczyk ostatecznie
zajęły 16 miejsce w województwie
tańcząc w składzie: Paulina Starzak,
Maria Kujawa, Luiza Bejma, Honorata
Zawal, Marta Abraszkiewicz, Weronika
Tomczak, Jagienka Żurawska i Aneta
Stróżyńska.

Bardzo dobrą formą błysnął Mateusz
Taciak, podczas rozgrywanego już po raz
34 we Francji czteroetapowego wyścigu
zaliczanego do klasyfikacji UCI Circuid de
Andres. W wyścigu tym na starcie stanęło 150
zawodników z 25 ekip w z jedenastu krajów
Europy, w tym najmocniejszej Polskieg grupy
zawodowej CCC Polsat. Mateusz swoją klasę
pokazał na ostatnim tzw. „etapie prawdy”,
czyli jeździe indywidualnej na czas, zajmując
drugie miejsce i tracąc zaledwie 6 sek. do aktualnego Mistrza Słowenii w tej specjalności
Gregora Gazvody. Jedenasty był aktualny
wicemistrz Polski Jarosław Rębiewski. Kórniczanin doskonale jechał podczas całego
wyścigu, ale drobny błąd pod koniec drugiego
etapu i strata 30 sek do zwycięzcy, zaważył
na tym, iż nie znalazł się on na podium w
klasyfikacji generalnej wyścigu. Ostatecznie
zajął on po etapach jedenaste miejsce ze
stratą do 34 sek do zwycięzcy.

ADAM PIASECKI DRUGI
W PUCHARZE POLSKI

WYSTĘP SIATKARZY W
REJONIE POZNAŃ-WSCHÓD
Siatkarze -Gimnazjaliści z Robakowa
grali we Wrześni a chłopcy Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie w Cielczy k/
Jarocina. Oba zespoły zajęły 4 miejsce rejonie Poznań – Wschód na sześć zespołów
uczestniczących w rozgrywkach.
ARA

Sekcja szachowa „Wieża
Kórnicka informuje”
Półfinały Mistrzostw Wielkopolski
Juniorów – strefa centralna – 1820.04.08 Poznań
Wyniki szachistów z Kórnika;
Grupa D-18 I m Jolanta Andrecka złoty medal i awans do MWJ w
Żerkowie (A)

03:24:11

Grupa D-15 IV m Karolina Piechowiak i awans do MWJ

03:56:56

Grupa D-13 V m Zuzanna Zięta
Grupa C-13 V m Stanisław Pietrowski i awans do MWJ, XIV m
Jędrzej Sobczak
Gratuluję awansów, życzę dobrych wyników na Mistrzostwach

04:58:55

Wielkopolski Juniorów w Żerkowie i
awansów do Mistrzostw Międzywojewódzkich Juniorów.

nr 8/2008

W Strzelcach krajeńskich, odbyła się w
miniony weekend pierwsza seria pucharu
Polski w kolarstwie szosowym, która jest
zarazem eliminacją do Mistrzostw Polski
i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Doskonale wypadł podczas jazdy indywidualnej na czas Zawodnik Limaro Kórnik
Adam Piasecki, który w stawce 110 zawodników zajął drugie miejsce, a Daniel
Horyza był dwunasty. O tym jak twardy
potrafi być kolarz, niech świadczy fakt, iż
6 kwietnia podczas zawodów w kolarstwie
górskim na Poznańskiej Cytadeli w wyścigu juniorów młodszych ten sam Adam
Piasecki uległ poważnemu wypadkowi i
ze złamanym nosem został odwieziony
do szpitala, następnego dnia nos został
poskładany. 19 kwietnia podczas Pucharu

Polski, gdzie przyjeżdżają praktycznie
najlepsi kolarze z całego kraju Adam
Piasecki staje na podium. Następnego
dnia odbył się wyścig ze startu wspólnego, ale bez Adama, ponieważ istnieje
ryzyko upadku w takim wyścigu, a nos
jeszcze do końca się nie zagoił. Godnie
tego dnia reprezentował grupę Limaro
Daniel Horyza, zajmują w stawce blisko
150 zawodników czwarte miejsce. Wśród
dziewcząt najmłodsza w stawce Paula
Dutkiewicz zajęła trzynaste miejsce na
czas i siódme ze startu wspólnego.

SPORT

SPORT

BRĄZY W KOSZYKÓWCE
POWIATOWEJ SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH

MŁODZICY W KAZIMIERZU
BISKUPIM
Najmłodsi kolarze UKS Jedynka Limaro Kórnik, byli na kryterium ulicznym
w Kazimierzu, gdzie wśród młodziczek
Alicja Ratajczak zajęła drugie miejsce, a wśród chłopców w kategorii do
lat 12-tu trzecie miejsce zajął Patryk
Rajkowski.

ZWYCIĘSTWO KATARZYNY
PAWŁOWSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Gdzie odbyła się już 22 edycja wyścigi
kolarskiego o puchar Burmistrza. Jak na
pierwszy wyścig szosowy w sezonie rewelacyjnie wypadli zawodnicy UKS Jedynka
Limaro Kórnik, którzy zajęli pierwsze miejsce
w klasyfikacji drużynowej wyścigu. Okazały
puchar otrzymała najlepsza zawodniczka
ekipy na tych zawodach Katarzyna Pawłowska z rąk byłego Mistrza Świata Janusza
Kierzkowskiego. Najwięcej na ten sukces
zapracowała tego dnia płeć piękna klubu,
gdyż indywidualnie w wyścigu kobiet open
zwyciężyła Kasia Pawłowska, pokonując
zdecydowanie aktualną wicemistrzynię
Polski seniorek Annę Harkowską. Magdalena Wójkiewicz, Monika Adamska i Natalia
Piasecka zajęły w tym wyścigu kolejno
miejsca piąte, szóste i siódme. Bardzo dobrze wypadła w wyścigu juniorek młodszych
Paula Dutkiewicz zajmując na finiszu trzecie
miejsce. W wyścigu juniorów młodszych
czwarte miejsce zajął Daniel Horyza.

MICHAŁ JĘDRZEJCZAK
NA PODIUM
W PUSZCZYKOWIE
……podczas wyścigu w kolarstwie
górskim, gdzie startujący od niedawna
kórniczanin zajął trzecie miejsce. Tydzień
wcześniej ten sam zawodnik startował na
Cytadeli w Poznaniu, gdzie zajął miejsce. Na tych zawodach, bardzo dobrze
wypadł inny zawodnik Limaro, startujący
już w grupie seniorów, Wojciech Niemier
zajmując w stawce ponad siedemdziesięciu zawodników 15 miejsce. Wojtek
startował również na Maratonie MTB
we Wrocławiu, gdzie w stawce blisko
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ZWYCIĘSTWO KATARZYNY PAWŁOWSKIEJ
W TWARDOGÓRZE

AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku poszukuje osób chętnych do sędziowania
meczy Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Seniorów. Mecze rozgrywane są w niedziele
w godzinach od 11:00 do 15:30. Chętne osoby proszone są o kontakt z OSiR
Kórnik tel 0618170183 lub kom 692506849
Amatorska Liga Piłki Nożnej Młodzieży
Rusza kolejna edycja Kórnickiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Młodzieży do
lat 15 (rocznik 93 i młodsi) i 18 lat (rocznik 90 i młodsi ) . Zapisy chętnych drużyn przyjmowane są w Ośrodku Sportu i Rekreacji tel. 0618170183, lub e-mail
osirkornik@poczta.onet.pl do dnia 30.04.2008. Drużyny grają w składach 9
osobowych. 					
Zapraszamy.
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INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:

30

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

Sekcja szachowa MUKS „Wieża Kórnicka”informuje:

Mistrzostwa Polski Juniorów Łeba 2008
Dominik Płończak najlepszy junior z Kórnika
uzyskał 11 miejsce w MPJ 2008 do 18 lat.

Sekcja szachowa MUKS „Wieża Kórnicka” zaprasza:
VIII RODZINNY TURNIEJ SZACHOWY
TERMIN I MIEJSCE:
- 03.05.2008r godzina 10:00 - Świetlica OS i R w Kórniku
tel.(061) 8170183
ZGŁOSZENIA - telefonicznie lub w dniu zawodów do 9:55
/decyduje kolejność zgłoszeń
WPISOWE-5 zł
KLASYFIKACJA RODZINNA – startują dwuosobowe zespoły rodzinne, które
przed turniejem wypełnią kartę drużyny.
NAGRODY-Organizatorzy przewidują:
dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych w turnieju drużynowym
oraz indywidualnym.

KÓRNICKIE SPOTKANIA Z BIAŁĄ DAMĄ
XV OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY

Celem imprezy jest popularyzacja szachów i wyłonienie mistrza gminy Kórnik
na rok 2008.
Turniej odbędzie 17 maja 2008 r. od godz. 10:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji
przy ul. Leśnej 6. Zapisy w dniu imprezy od 9:30-9:55.
Turnieje szachowe zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na
dystansie 7 rund lub „każdy z każdym”. Tempo gry - 15' na partię dla zawodnika.
Obowiązują przepisy gry przyspieszonej.
O kolejności miejsc decydują /liczba zdobytych punktów, punktacja Bucholza
skrócona /punktacja Bucholza, liczba zwycięstw, progres lub Berger.

X OTWARTY TURNIEJ WARCABOWY

Turniej odbędzie 17 maja 2008r początek około godz. 14:00 w OSiR w Kórniku ul. Leśna
Tempo gry: 5min. dla zawodnika na dystansie 9 rund. Obowiązywać będą przepisy podane przed turniejem. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla
trzech najlepszych zawodników
i najlepszej zawodniczki w turnieju warcabowym .
Ponadto przewidujemy nagrody dla najlepszego juniora i juniorki. Nagrodę można otrzymać tylko z jednego tytułu. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczną
interpretację niniejszego regulaminu. W przypadku dużej ilości zawodników o
udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń-liczba miejsc ograniczona 50
osób.
Organizatorem turniejów jest Urząd Miejski w Kórniku i sekcja szachowa
MUKS "WIEŻA KÓRNICKA".
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

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

