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ODSŁONIĘCIE POMNIKA

GWIAZDY GRAŁY W TENISA

BUDŻET 2009

Kulminacja obchodów 90 rocznicy Powstania

Charytatywny turniej Zbigniewa Górnego

Szczegóły planów finansowych gminy
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PowstAŁ sZPitAlNy oddZiAŁ  
RATUNKOWY W PUSZCZYKOWIe

Uroczyste otwarcie Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego przy Szpitalu w 
Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa 
Dąbrowskiego odbyło się 18 grudnia 
2008r. W uroczystości wzięli udział 
Przedstawiciele Powiatu Poznańskiego 
(głównego inwestora i 100% udziałowca 
w spółce administrującej szpitalem) oraz 
przedstawiciele władz województwa i 
gmin powiatu, w tym Burmistrz Gminy 
Kórnik Jerzy Lechnerowski. Uroczystego 
otwarcia dokonał Starosta Poznański Jan 
Grabkowski.

Projekt budowy SOR stanowi reali-
zację Planu Działania Systemu Pań-
stwowego Ratownictwa Medycznego dla 
Województwa Wielkopolskiego na lata 
2008 – 2010 

Zakładał on modernizację, przebudo-
wę i rozbudowę istniejących pomieszczeń 
budynku Szpitala na parterze skrzydła „A” 
i w poziomie piwnicy budynku oraz wypo-
sażenie SOR. Na terenie nieruchomości, 
dla potrzeb ratownictwa medycznego 
zaplanowano budowę lądowiska dla heli-
kopterów. Wartość kosztorysowa projektu 
wynosi około 7 500 000 zł brutto. 

Twórcy systemu ratownictwa, której 
elementem jest SOR w Puszczykowie 
założyli realizację zasady „złotej godziny” 
tj. nie przekraczania 60 minut mijających 
od zdarzenia do rozpoczęcia leczenia 
szpitalnego. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z 
niezbędną infrastrukturą realizuje nastę-
pujące zadania:

- przyjęcie, stabilizacja, wstępna dia-
gnostyka i leczenie pacjentów z szeroko 
rozumianymi nagłymi zachorowaniami, 
zatruciami oraz urazami, którzy są przy-
wożeni przez zespoły ratownictwa me-
dycznego lub zgłaszają się do oddziału 
samodzielnie,

- pomoc ofiarom katastrof, zgodnie z 
założeniami powiatowego i wojewódzkie-
go planu zabezpieczenia ratunkowego.

Zasadniczo nie ma określonego ob-
szaru oddziaływania dla SOR.  Jest więc 
szansa, że znikną problemy związane 
z rejonizacją – a mieszkańcy terenów 
Gminy Kórnik  położonych bliżej Pusz-
czykowa, w nagłych przypadkach trafią 
właśnie tam, zamiast czekać na dłuższy 
transport do Poznania. Mamy nadzieje, że 
tak właśnie będzie w praktyce.

Jak deklarują urzędnicy, system Pań-
stwowego Ratownictwa Medycznego 
powstał w celu zapewnienia sprawnej i 
efektywnej realizacji zadań, polegających 
na podejmowaniu medycznych działań 
ratowniczych wobec każdej osoby znaj-
dującej się w stanie nagłego zagrożenia 
życia lub zdrowia. 

31 grudnia 2008r. – Szpitalny Oddział 
Ratunkowy został oddany do użytku i 
przyjął pierwszych pacjentów.

Tuż po zamknięciu tego wydania 
Kórniczanina, 8 stycznia miał zostać 
uruchomiony punkt oczekiwania karetki 
pogotowia w Kórniku (budynek starej ga-
zowni) – również część nowotworzonego 
systemu ratownictwa. Więcej na ten temat 
w następnym wydaniu naszego pisma.

wojEwodA NiE mA PiENiędZy  
NA Śds

W projekcie budżetu Wojewody Wiel-
kopolskiego na rok 2009 nie zagwaran-
towano środków na Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Kórniku. O powstanie 
takiej placówki w domu Siostr Miłosier-
dzia zabiega od dłuższego czasu Sto-
warzyszenie Klaudynka i Rzecznik Osób 
Niepełnosprawnych. Burmistrz Jerzy 
Lechnerowski rozmawiał w tej sprawie 
z Zastępcą Dyrektora Wydziału Polityki 
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego - Mo-
niką Donke-Cieślewicz.

Wyjaśniła ona, że Urząd Wojewódzki 

posiada fundusze tylko na finansowanie 
istniejących już domów tego typu. Nie ma 
natomiast środków na tworzenie nowych 
placówek i ich utrzymanie.

Dała jednak nikłą nadzieje na starania  
o fundusze w trakcie roku budżetowego.

ZjAZd CZŁoNków wokiss

W dniach 17-18 grudnia odbył się 
zjazd największej organizacji samorzą-
dowej w Wielkopolsce, Wielkopolskiego 
Ośrodka Kształcenia i Studiów Samo-
rządowych.

Podczas obrad dyskutowano na temat 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, dotychczasowych działań w 
zakresie rozdysponowania funduszów na 
cele ochrony środowiska w Wielkopolskim 
Regionalnym Programie Operacyjnym 
(tzw. środku unijne). Omówiono także 
nowe rozwiązania proponowane w ustawie  
o pracownikach samorządowych.

PRZeTARG NA RATUSZ

W dniu 5 grudnia otwarto oferty prze-
targowe na realizację zadania: moder-
nizacja ratusza w Bninie. Do urzędu w 
ustalonym terminie wpłynęło 15 ofert na 
kwoty od 1 760 tys. do 2 716 tys. zł. 

Po procedurze analizy ofert i ewen-
tualnych odwołaniach będzie można 
podpisać umowę, a w sprzyjających 
okolicznościach prace mogą ruszyć już 
w lutym br.

Opr. ŁG

ISO

Trwa proces wdrażania w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku Systemu Zarządzania 
Jakością zgodnie z EN ISO 9001:2000. 
Wdrażaniem zajmuje się firma MERCURY 
z Wągrowca. W drugiej połowie lutego br. 
przewidziana jest certyfikacja - jednostką 
certyfikującą  będzie TUV NORD Polska 
Sp z o.o.  z Katowic.

Sekretarz Gminy Kórnik  
Leszek Książek

Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

OBIADY DOMOWe NP:
426/  stEk Z ŁososiA Z GRillA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 21,00 zł
401/  kotlEt dE’VolAillE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 17,50 zł
483/  kotlEt sCHABowy panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 16,00 zł
482/  stEk Z GRillA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 17,50 zł
481/  mEdAlioNy ZAPiEkANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 22,00 zł
445/  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 !!!

62-035 kóRNik, BNiN RyNEk 8

061 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

+48(...)61 8 170 595
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 PROSTO  Z  RATUSZA
Miejsce
na 
Twoją 
reklamę

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

oraz tralki gięte

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

• Gotówka do 50 tyś. 
   bez poręczycieli
• wypłata „od ręki”
• super niskie oprocentowanie

kóRNik ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

KOMUNIKAT
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Zebranie organizacyjne Towarzystwa P.P. Wlkp 
odbędzie się dnia 29.01.2009 o godzinie 17:00 w świe-
tlicy Zakładu Doświadczalnego P.A.N. w Kórniku przy  
ul. Średzkiej 20.

Na zebranie zapraszamy wszystkie osoby, które wy-
pełniły deklarację przynależności, oraz zainteresowanych 
sympatyków, a szczególnie rodziny powstańcze.

Telefon kontaktowy: 
061 8171 117 

Serdecznie zapraszamy 

wszystkich mieszkańców Kórnika i okolic 

na dyskusję dotyczącą 

modernizacji Kórnickiego Rynku, 

która odbędzie się 

15 stycznia 2009 roku

o godzinie 18:30 

w Strażnicy OSP Kórnik 

przy ul. Steckiego 

Pomyślności  
i spełnienia marzeń

w Nowym Roku 2009
wszystkim Pacjentom

życzy
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w grudniu 2008 roku odbyły się 
dwie sesje Rady miejskiej w kórniku. 
Pierwsza 23 grudnia poświęcona została 
głównie prezentacji projektu budżetu na 
rok 2009. Radni w głosowaniu przyjęli 
budżet. w dalszej części tego numeru 
kórniczanina znajdą Państwo szcze-
góły dotyczące założeń budżetu na rok 
bieżący. 

Miłym akcentem obrad było wręcze-
nie wyróżnień dla działaczy społecznych 
wyróżniających się aktywnością na niwie 
kultury i sportu. Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Kórniku Irena Kaczmarek, wraz z 
burmistrzem Jerzym Lechnerowskim pogra-
tulowali osiągnięć, podziękowali za wkład w 
promocję miasta i prace społeczną.

Wśród wyróżnionych znaleźli się:
 - Seweryn Waligóra (prezes U.K.S. 

„Jedynka”)
- Tadeusz Kuźma (prezes Klubu Spor-

towego „Kotwica”)
- Zbigniew Grześkowiak (aktywnie 

wspierający młodsze drużyny Kotwicy)
- Krystyna Antkowiak (ZHP w Kórniku)
- Ryszard Bartkowiak (prowadzący klub 

szachowy Wieża Kórnicka)
- Robert Taciak ( trener i działacz kolar-

ski, U.K.S. „Jedynka”)
- Marek Serwatkiewicz (organizator 

wielu gminnych i powiatowych imprez 
sportowych w Radzewie)

- Małgorzata Iszkuło (trenerka wioślar-
stwa z UKS „Dwójka”)

- Maciej Brylewski (Organizator rozgry-
wek kórnickich lig piłki nożnej) 

- Leszek Książek (prezes UKS „Dwój-
ka”)

- Teresa Rogozia – Olejnik (Klub Pro  
Sinfonika)

- Tadeusz Rauk (działacz sportowy 
SZS)

- Krzysztof Gotschlick (trener koszyków-
ki, organizator imprez sportowych)

- Jacek Kozłowski (dyrygent kórnickiej , 
harcerskiej orkiestry dętej)

- Anna Rauk (działacz sportowy, SZS)
- Adam Nowicki (między innymi organi-

zator Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorów)

Kolejna sesja odbyła się 30 grudnia. Do-
konano na niej ostatnich zmian w budżecie 
na 2008r. Radni zadecydowali o wyrażeniu 
zgody na wniesienie przez Gminę Kórnik 
wkładu niepieniężnego do Aquanet S.A. 
z siedzibą w Poznaniu. Ponieważ Gmina 
Kórnik nie zgodziła się na wniesienie całego 
majątku po wycenie metodą dochodową, 
mniej dla gminy korzystną, postanowiono 
przekazać spółce tylko te elementy mająt-
ku, które są niezbędne dla projektowania 
i wykonania inwestycji, na które Aquanet 
stara się o fundusze zewnętrzne. 

Radni przyjęli Gminny Program Profi-
laktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alko-
holowych i Przemocy na  2009 r., a także 
regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Kórnik na rok 
2009.

Zgodzili się także na  przystąpienie 
Gminy Kórnik do Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Miłośników Hejnałów Miejskich 
w Lublinie,

Rozpatrzono cześć skarg na pracę 
organów samorządu, jednak nie rozpa-

trywano sprawy związanej z przebiegiem 
spornej linii wysokiego napięcia. 

PSE Operator zakwestionował dzia-
łania samorządu w zakresie planowania 
przestrzennego. 

Ma to związek z próbami zawarcia w 
planach alternatywnego rozwiązania – 
przejścia lasem na wysokości Kamionek.

Burmistrz poinformował o braku zgody 
lasów państwowych na przedstawione 
rozwiązania. 

Na kolejnej sesji ma zostać przedysku-
towana propozycja przystąpienia do proce-
dury planistycznej przewidującej przebieg 
„po starej trasie”. 

Dokonano zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego tere-
nów wsi Borówiec w rejonie ulic Poznań-
skiej i Rekreacyjnej, Borówiec III (Osiedle 
Piaskowe).  Przystąpiono do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kórnik - obręb Czołowo i Konarskie oraz 
część obrębu Skrzynki i Bnin, oraz przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w Robakowie – rejon ulicy Żernickiej.

Opr. ŁG.

Dwie sesje w gruDniu
Łukasz Grzegorowski: Mamy za sobą 

półmetek obecnej kadencji samorządu. 
Proszę o krótkie podsumowanie tych 
dwóch lat.

jerzy lechnerowski: Ocena działań 
samorządu należy  do naszych mieszkań-
ców. Moja ocena zawsze będzie zawierała 
element subiektywizmu. Ale sądzę, że  
mamy się czym pochwalić. Przez te dwa 
lata samorząd zrealizował  ponad  200 róż-
nych zadań inwestycyjnych i remontowych, 
na ogólną sumę ponad 25 mln zł. Jest to 
następstwem bardzo szybko rosnących 
dochodów gminy, co spowodowane jest 
przypływem nowych inwestorów i miesz-
kańców. Bardzo dynamiczny rozwój gminy 
spowodował, że gmina w 2008r. znalazła 
się na piątym miejscu w Polsce wśród gmin 
najdynamiczniej rozwijających się. Wśród 
najważniejszych wykonanych inwestycji  
należy wymienić drogi w Roba-
kowie,  Błażejewie, Pierzchnie i 
Szczytnikach,  zwodociągowa-
nie Czmońca (gmina jest obec-
nie w 100% zwodociągowana), 
budowę budynku komunalnego 
i 2-ch socjalnych w Dziećmiero-
wie, kanalizację deszczową  w 
Gądkach, budowę przepustu 
między jeziorami Kórnickim i 
Skrzyneckim. Cieszy mnie bar-
dzo ukończenie „deszczówki” 
i drogi przy blokach SKR w 
Bninie, ponieważ tę inwestycję 
obiecywaliśmy mieszkańcom 
jeszcze w poprzedniej kadencji, 
ale ze względu na konieczność 
budowy kanalizacji deszczowej 
wzdłuż ul. Krauthofera, nie było 
to wcześniej  możliwe. 

Ł.G.: Budowa kompleksu sporto-
wo-rekreacyjnego była jednym z haseł 
Pana kampanii wyborczej. Realia nieco 
się zmieniły, ale ostatecznie udało się 
– budowa rusza w styczniu. Poradzimy 
sobie z finansowaniem tak olbrzymiej 
inwestycji?

j.l.: Tak. Protesty firm, które przegrały 
przetarg, spowodowały, że umowę z firmą 
Skanska można było podpisać dopiero 12 
grudnia. Termin zakończenia inwestycji nie 
został jednak zmieniony i Centrum rekreacji 
i sportu zostanie wybudowane w ciągu 20 
miesięcy, tzn. do trzeciego kwartału 2010 r.

O finansowanie tej inwestycji jestem spo-
kojny,  ponieważ budżet na rok 2009 jest tak 
skonstruowany,  że umożliwia dość znaczne 
korekty, uzależnione od sytuacji finansowej 
gminy, a także od ewentualnego kryzysu 
gospodarczego. Poza tym, w najgorszym 
przypadku, będzie możliwość  finansowania 
„Centrum” jeszcze w 2011r.  

Ł.G.: Hala najprawdopodobniej zdo-
minuje kolejne budżety po stronie wy-
datków. Jednak nie tylko ta budowa jest 
w planach inwestycyjnych gminy. Czego 
więc w zakresie inwestycji możemy spo-

dziewa się w roku bieżącym i kolejnych 
latach?

j.l.:  Hala i pływalnia są obecnie za-
daniem priorytetowym. Przypomnę, że ta 
inwestycja  będzie finansowana w połowie 
z obligacji. Gmina nie musiałaby emitować 
obligacji, ale nie chcemy, aby przez tę jedną 
wielką inwestycję zahamowane były inne 
zadania, bardzo ważne dla mieszkańców 
gminy. Inne duże zadania w 2009r. to:                                                                                                                           

-  budowa drogi Dachowa – Nowina
- budowa ulicy Asnyka w Kórniku
- modernizacja ratusza w Bninie
- pierwszy etap promenady,  od ul. Je-

ziornej do ul. Zamkowej w Kórniku.
W sumie, tych zadań inwestycyjnych bę-

dzie 32. W kolejnym roku 2010 rozbudowana 
będzie szkoła w Bninie, później w Kórniku, 
modernizowane będą rynki. 

Ł.G.: Odświeżenie wizerunku miasta 
(właściwie obu historycznych miast: Kór-
nika i Bnina) to często poruszany temat. 
Renowacja rynków i ich okolic to niełatwe 
wyzwanie. Niektóre prace już wykonano. 
Powstały na przykład nowe chodniki 
na wylotowych ulicach. To oczywiście 
bardzo dobrze, ale wielu  mieszkańców 
zauważa pewien chaos w doborze mate-
riału. Ktoś policzył, że w okolicach rynku 
oprócz asfaltu mamy nawierzchnie 12 
rodzajów. Na jednej ulicy mamy kilka 
rodzajów kostki, po jednej stronie kolor 
szary z czarnym szlaczkiem, po drugiej 
czerwony bez szlaczka... Nie twierdzę, 
że ma być wszędzie jednolicie ale może 
należałoby zrobić jakąś estetyczną kon-
cepcję całości?

j.l.: Chodniki na bocznych ulicach 
miasta to element rewitalizacji Kórnika. 
Uważam, że nie może być monotonii w 
kolorystyce. Ostatnio przebudowywane 
chodniki mają właśnie zróżnicowany kształt 
i kolor kostki brukowej. Najważniejsza bę-
dzie koncepcja całego rynku, dlatego w tej 
centralnej części miasta nie remontujemy 
chodników, czekając na spójną koncepcję, 
łącznie z kolorystyką.

Ł.G.: Renowacji rynku nie da się 
wykonać bez zaangażowania właścicieli 
okolicznych posesji. Wspominał Pan 
kiedyś o propozycji umarzaniu podatku 
dla mieszkańców, którzy zainwestują w 
poprawę wizerunku swoich kamienic. 
Czy w rozpoczynającym roku można 
liczyć na takie umorzenia lub zwolnienia 
z opłat za zajęcie pasa drogowego, a jeśli 
tak to na jakich warunkach?

j.l.: Potwierdzam to.  Już w bieżącym 
roku były przypadki umarzania opłaty za 
zajęcie pasa drogowego w centrum miasta. 
Taką zasadę zamierzam kontynuować w 
roku bieżącym. Przewiduję również umo-
rzenia podatków od nieruchomości położo-
nych na rynkach w Kórniku i Bninie, jeżeli 
właściciele posesji będą odnawiać elewacje 
zewnętrzne.

Ł.G.: Przy okazji dyskusji na temat bu-
dżetu, jaką zainicjował radny z Borówca 
Michał Stecki  padały mniej lub bardziej 
realne pomysły reformy procedury 

tworzenia uchwały budżeto-
wej. Mnie osobiście bardzo 
spodobał się pomysł stwo-
rzenia otwartej i publicznie 
dostępnej (np. w Internecie) 
listy potrzebnych inwesty-
cji. Stworzenie takiej bazy 
danych, z podziałem np. na 
sołectwa (na podstawie np. 
zgłoszeń sołtysów i radnych) 
dałoby obraz potrzeb istnie-
jących w Gminie Kórnik, a 
także zamknie usta krytykom 
oskarżającym samorząd o wy-
ciąganie „z kapelusza”  jakiś 
nowych zadań budżetowych. 
Oczywiście stworzenie takiej 
listy potrwa, nie będzie to 
nigdy ostateczna całość, nie 
doda to nam pieniędzy na wy-
konanie zadań z listy, jednak 

wzmocni transparentność działań samo-
rządu. Co Pan sądzi o tym pomyśle?

j.l.: Uważam, że nie ma potrzeby 
tworzenia nowej procedury uchwalania bu-
dżetu. Od wielu lat Rady Sołeckie składają  
do budżetu wnioski, które są szczegółowo 
analizowane przez burmistrza, a także przez 
Radnych. Lista potrzeb jest ogromna i jest 
znana Radnym z poszczególnych okręgów, 
którzy mają wpływ na tworzenie budżetu.  
Radni,  reprezentujący swoje lokalne środo-
wiska, znają potrzeby mieszkańców. Ważne 
dla mieszkańców sprawy są zgłaszane 
również na zebraniach wiejskich. Bardzo 
wysoko cenię  sobie uwagi Radnych, ale 
również pojedynczych mieszkańców, którzy 
zgłaszają problemy swoich miejscowości. 
Radni są  zainteresowani nie tylko swoimi 
okręgami wyborczymi, ale myślą kategoriami 
całej gminy. Przy tworzeniu budżetu nic nie 
dzieje się anonimowo. Jeżeli ktoś mówi o 
„wyciąganiu zadań z kapelusza”, świadczy to 
o małym zainteresowaniu sprawami gminy. 
Nie ma natomiast problemu, aby wnioski 
Rad Sołeckich upubliczniać, aby były one 
dostępne na stronie internetowej. W najbliż-
szym czasie Urząd przedstawi taką listę.

(dokończenie na str. 6)

Połowa kaDencji
Rozmowa z Burmistrzem Gminy kórnik jerzym lechnerowskim
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okres podsumowań, dlatego podobnie jak 
w ubiegłym roku przyjrzeliśmy się temu co 
wydarzyło się przez ostatnie dwanaście 
miesięcy w gminie kórnik. wybór tematów 
jest oczywiście subiektywny i powstał na 
podstawie selekcji informacji opubliko-
wanych w naszym dwutygodniku. w tym 
numerze prezentujemy podsumowanie 
pierwszej połowy 2008 roku. 

 styCZEŃ 
• W Zamku w Kórniku odbył się Koncert 

Noworoczny, na który władze samorządowe 
zaprosiły przedstawicieli władz powiatu, re-
gionu oraz firm lokalnych współpracujących 
z gminą. Gwiazdą koncertu był zespół „Tercet 
Egzotyczny”. 

• Przedszkole im. Czterech Pór Roku 
w Bninie oficjalnie otrzymało ogólnopolski 
certyfikat jakości w realizacji programu „Opty-
mistyczne przedszkole”. Jego celem jest 
rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia 
własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie 
w różnych sytuacjach, jak rozwijać zaintere-
sowania i talenty, uwrażliwienie dziecka na 
krzywdę i niesprawiedliwość. 

• Podczas XVI finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zebrano ponad 25 
tysięcy złotych. Najmłodsza wolontariuszka – 
Anastazja miała tylko 1,5 roku. Za najwyższą 
sumę, czyli 450 złotych zlicytowano możliwość 
zaprezentowania się na okładce naszego 
dwutygodnika. 

• Kórnicki Ośrodek Kultury rozpoczął swoją 
działalność. Jego dyrektor - Sławomir Animuc-
ki, spotkał się z przedstawicielami twórców i 
animatorów kultury z terenu gminy. 

lUty 
• Na przełomie stycznia i lutego, SANEPID 

wykrył bakterie w wodociągu w Żernikach. 
Przez kilka dni trwała intensywna dezynfek-
cja sieci a mieszkańcy wsi czerpali wodę z 
beczkowozu. 

• Od początku lutego skrócono przebieg 
linii autobusowej NB, a teraz 501 do Ronda 
Rataje. Utrudnienia w dotarciu do centrum 
Poznania „zgotowały” kórnickim pasażerom 
poznańskie władze, które nie wyraziły zgody 
na dojazd autobusów KOMBUSu do Ronda 
Kaponiera. 

• Na 5-kilometrowym odcinku trasy kato-
wickiej od Skrzynek do Kórnika rozpoczęły się 
prace modernizacyjne. 

• Na rynku wydawniczym ukazała się 
monografia kościoła kórnickiego autorstwa 
Jacka Kowalskiego, zatytułowana „Kolegiata 

Kórnicka. Od prywatnej świątyni do romantycz-
nego sejmu Rzeczypospolitej”. W publikacji 
szczegółowo opisano historię kościoła i jego 
architekturę. 

MARZeC 
• Jerzy Lechnerowski, burmistrz Kórnika i 

Zofia Springer, burmistrz Mosiny zwarli szeregi 
w walce o zmianę przebiegu linii energetycznej 
przez obszar obu gmin. Obie strony przychyliły 
się do zmodyfikowanego wariantu „c” trasy. 

• Na trasę Kórnik - Poznań wyjechały 2 
nowe 15-metrowe autobusy „Solaris”. Oba 
kosztowały ponad 2 miliony złotych. 

• Dzięki funduszom unijnym otwarto Cen-
trum Kształcenia na Odległość w Szczodrzy-
kowie. Chętni mieszkańcy mogą korzystać z 
9 stanowisk komputerowych z dostępem do 
Internetu. Centrum oferuje 50 bezpłatnych 
szkoleń e-learningowych. 

• Do sprzedaży trafił I tom długo oczeki-
wanej monografii dwóch miast, pod redakcją 
prof. Jerzego Fogla „Z dziejów Kórnika i 
Bnina”. Dowiemy się z niej, jakie były dzieje 
Kórnika i Bnina od czasów najdawniejszych 
po współczesne. 

kwiECiEŃ 
• 275 osób wzięło udział w I Nocnym 

Kórnickim Półmaratonie im. Jana Pawła II na 
Błoniach. Uczestnicy pokonali trasę 21 kilome-
trów i 370 metrów, symbolicznie nawiązującą 
do godziny śmierci Papieża, czyli 21.37.  

• Dzięki funduszom unijnym otwarto Cen-
trum Edukacyjno-Oświatowe w Kamionkach. 
Wyposażono je w 5 komputerów z dostępem 
do sieci i dodatkowy sprzęt. Centrum zajmuje 
się m.in. szkoleniami e-learningowymi. 

• Zmarł Jerzy Noskowiak, były dyrektor 
szkoły w Kórniku, wieloletni dyrektor Domu 
Dziecka w Kórniku-Bninie, działacz społeczny 
i sportowy. 

• W Zamku w Kórniku otwarto wystawę za-
tytułowaną „Pamiątki powstańcze 1918-1919”. 
Mieszkańcy mogli obejrzeć m.in. fotografie 
kórnickich powstańców, legitymacje wojsko-
we, odznaczenia a także umundurowanie 
powstańca. 

MAJ 
Miesiąc ten obfitował w liczne wydarze-

nia:
• Zmarł prof. Jerzy Wisłocki, wieloletni 

dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, wybitny 
historyk i prawnik, inicjator ponownego po 
ponad 100-letniej przerwie wydawania „Kór-
niczanina”. 

• „Kórniczanin” obchodził 20-lecie istnienia. 

Z tej okazji wydano okolicznościową jednod-
niówkę, zorganizowano konkurs jubileuszowy 
dla czytelników z atrakcyjnymi nagrodami 
rzeczowymi a dawni i obecni redaktorzy i 
współpracownicy spotkali się, aby świętować 
jubileusz gazety. 

• Wprowadzono do obiegu okolicznościo-
we monety zastępcze – mosiężne „4 kórniki”, 
którymi można było płacić w punktach han-
dlowych do końca września. Mennica Polska 
wydała ich 20 tysięcy sztuk. W sprzedaży po-
jawiły się także srebrne monety „40 kórników”, 
których wybito tylko 300 sztuk. 

• Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie 
nadano imię Jana Pawła II. Placówka zyskała 
sztandar, wmurowano pamiątkową tablicę a 
na szkolnym trawniku posadzono lipę, jako 
symbol wzrastania w miłości, mądrości i ide-
ałach papieskich. 

• W kórnickim Zamku licealiści zorgani-
zowali sesję popularnonaukową w ramach 
obchodów 90. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. 

• Już po raz piętnasty odbyły się „Kórnickie 
Spotkania z Białą Damą”. Biała Dama przej-
mująca na trzy dni władzę w mieście, występy 
zespołów, pokazy harleyowców i fajerwerków 
– to tylko kilka punktów programu obchodów 
tegorocznego święta miasta. 

• Na końcu maja nauczyciele z podstawów-
ki w Kórniku i Bninie, kórnickiego i bnińskiego 
przedszkola oraz miejscowego ogólniaka przy-
stąpili do jednodniowego strajku. Oflagowane 
szkoły, brak lekcji lub powstrzymywanie się od 
przeprowadzania zajęć dydaktycznych, puste 
sale lekcyjne i szkolne korytarze – tak właśnie 
wyglądał strajk pracowników oświaty. 

CZeRWIeC
• Kórnicki Klub Biegacza „Brylant” zorgani-

zował maraton pod „Bramę Rybę” na Lednicy. 
150 biegaczy, nie tylko z Kórnika pokonało 
dystans 44 kilometrów. 

• W Borówcu i Kórniku po raz kolejny odby-
ły się Festyny Parafialne, którym towarzyszyły 
występy, zawody sportowe i loterie fantowe. 

• Zakończyły się prace projektowe nad 
pierwszym odcinkiem promenady biegnącej 
wzdłuż Jeziora Kórnickiego. 1,5- kilometrowy 
dukt spacerowy zaczynać będzie się przy 
Zamku w Kórniku a skończy się przy parkingu 
na ulicy Jeziornej w Bninie. 

• Pod koniec czerwca wojewoda wydał 
pozytywną decyzję w sprawie utworzenia Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku. 
Ta dzienna placówka dla niepełnosprawnych, 
znajdować się będzie w Domu Sióstr Miło-
sierdzia Bożego przy ulicy 20 Października. 
Prawdopodobnie rozpocznie działalność w 
2009 roku. 

Zebrała: Barbara Morasz 

rok 2008 w Pigułce

temat XVii Finału:
wCZEsNE wykRywANiE NowotwoRów U dZiECi

Każdego roku w naszym kraju rozpoznaje się około 1200 - 1300 nowotworów u osób 
do 18 roku życia. Wśród miliona osób w wieku rozwojowym notuje się rocznie 110—130 
nowych zachorowań. Nowotwory w wieku dziecięcym i młodzieńczym, pomimo stosunko-
wo rzadkiego występowania i systematycznej poprawy wyników terapii (obecnie 70-80% 
wyleczeń), powodują łącznie nadal śmierć większej liczby dzieci, niż każda inna choroba. 
Wśród przyczyn zgonów u dzieci powyżej pierwszego roku życia nowotwory zajmują drugie 
miejsce po zatruciach, wypadkach i urazach. Z tego powodu stanowią istotny problem w 
medycynie wieku rozwojowego.

Postępowanie w chorobie nowotworowej obejmuje kilka etapów, natomiast kluczowe 
znaczenie dla ostatecznego efektu leczenia ma wczesne rozpoznanie.

Stanowi to zadanie dla:
wszystkich lekarzy, a zwłaszcza pediatrów w terenie, lekarzy rodzinnych poprzez 

zbieranie szczegółowego wywiadu, dokładne badanie i obserwację pacjentów oraz uświa-
damianie społeczeństwa o wczesnych objawach choroby nowotworowej

pracowników laboratorium diagnostycznego
pacjentów/rodziców/opiekunów

Udział lekarza rodzinnego i pediatry we wczesnym rozpoznawaniu nowotworów jest 
nieoceniony. Ciągle jeszcze istniejące opóźnienia w rozpoznawaniu, szczególnie guzów 
litych u dzieci, stanowią o zbyt częstym diagnozowaniu tych chorób w zaawansowanych 
stadiach, co stanowi ważną przyczynę niepowodzeń leczenia.

Aby zapewnić lekarzom rodzinnym i pediatrom odpowiednie zaplecze diagnostyczne 
dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci, a także by poprawić efekty 
leczenia zdiagnozowanych przypadków onkologicznych, Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy w efekcie XVII Finału zamierza:

udzielić wsparcia ośrodkom podstawowej opieki zdrowotnej w celu wcześniejszego wy-
krywania nowotworów poprzez zakup odpowiednich ultrasonografów w celu wykonywania 
regularnych, okresowych badań przesiewowych u dzieci do 10 roku życia – szacunkowo 
około 3 aparatów na każde województwo.

udzielić wsparcia osiemnastu ośrodkom onkologii i hematologii dziecięcej w celu uzu-
pełnienia najbardziej potrzebnej aparatury diagnostycznej i leczniczej – wg najpilniejszych 
potrzeb dla danego ośrodka.

XVII Finał będzie także okazją do zwrócenia uwagi opinii publicznej na fakt istnienia 
zagrożeń wynikających z opóźnień w postępowaniu diagnostycznym w przypadku chorób 
onkologicznych. Zdecydowana poprawa aktywności lekarzy i świadomości rodziców w tym 
zakresie, wraz z pokaźnym rozbudowaniem zaplecza diagnostycznego, powinna przynieść 
znaczącą poprawę wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci, co w sposób 
niepodważalny wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia w leczeniu.

16.00 Orkiestra dęta ZHP 
16.20 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kór-
nickiej 
16.50 Adrianna Przybył , Paula Frąckowiak, 
Zuzanna Zięta 
17.15 Wiola Każmierczak 
17.40 Licytacje 
17.45 Michał Gielniak –największe prze-
boje 
18.15 Licytacje 
18.45 DRINK TEAM 
19.45 Licytacja serduszka WOŚP 
20.00 Światełko do nieba 
c .d koncertu i licytacji 

W patio ratusza punkt medyczny - 
mierzenie poziomu cukru oraz ciśnienia 
krwi, kiermasz szopek bożonarodzeniowych 
oraz prac plastycznych wykonanych przez 
dzieci. 

Ponad to: pokaz strażacki , parada mo-
tocykli, przejażdżki karetą, ognisko,kiełbaski 
grochówka ,słodkie wypieki i inne atrakcje. 

Zbierających wolontariuszy 80 osób w 
gronie kwestarzy Kórnicka Biała Dama !! 

Siedziba sztabu w dniu Finału - Biuro 
Obsługi Mieszkańca tel. 061 8170-411 

Telefon szefa sztabu 061-8170-325 lub 
komórka 502- 492 -540 

Program kórnickiego XVii Finału  
wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy

(dokończenie ze str. 5)
Ł.G.: Gmina współpracuje z innymi 

podmiotami, które także inwestują na 
naszym terenie. Jak Pan podsumuje do-
tychczasową współpracę z Aquanetem 
w kontekście oczekiwań jakie mieliśmy 
wchodząc do spółki? Jakie są plany 
spółki na najbliższe lata?

j.l.: Współpracę z Aquanetem oceniam 
bardzo pozytywnie. Współpraca ta pozwoliła 
gminie zaoszczędzić olbrzymie środki finan-
sowe, które musielibyśmy wydać na inwesty-
cje wodociągowo-kanalizacyjne. Przez 3 lata 
Aquanet zainwestował w gminie 19 mln zł, z 
czego największym zadaniem była budowa 
kanalizacji w Dziećmierowie (ok.7 mln zł.). 
Duże kwoty były przeznaczone na moder-
nizację stacji uzdatniania wody w Dębcu i 
budowę wodociągu z Dębca do Bnina (3,3 
mln zł.), a także budowę wodociągu od ul. 
Ostrowskiej w Poznaniu do Gądek (4,8 mln 
zł.). Cieszę się z tak dużych środków finan-
sowych zainwestowanych przez Spółkę, 
natomiast nie ukrywam, że zakładaliśmy 
większe środki na kanalizację (Borówiec, Ka-
mionki), kosztem inwestycji wodociągowych. 
W kolejnych latach, tj. 2009-2017 Aquanet 
przeznaczy na inwestycje w Gminie Kórnik 
kwotę 164,4mln zł. W tej sumie znajduje 
się modernizacja oczyszczalni w Borówcu 
(33,4mln zł.), budowa kolektora wodociągo-
wego z Mosiny do Czołowa (77,2mln zł.) oraz 
budowa kanalizacji w Borówcu i Kamionkach 
(53,8mln zł.). Ponad 50% tych środków ma 
pochodzić z funduszu spójności.

Ł.G.: Dzięki współpracy z Urzędem 
Wojewódzkim mamy obwodnicę. Po-
wstaje nowoczesny finansowany przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad odcinek drogi krajowej S-11 z 
dwoma bezkolizyjnymi węzłami komuni-
kującymi miasto z trasą. Z drugiej strony 
drogi powiatowe są często strasznie 
zaniedbane... Co zmieni się w temacie 
dróg w przyszłości? Jak będą wyglądać 
nakłady gminy na budowę i remonty dróg 
w 2009 roku i kolejnych latach?

j.l.: Na terenie Gminy Kórnik jest 
25,8 km dróg wojewódzkich, 68,5 km 
powiatowych i 281,2 km gminnych. Drogi 
powiatowe i gminne wymagają na pewno 
wielu nakładów. Gmina w ostatnich 2-ch 
latach przeznaczała na drogi bardzo duże 
środki, natomiast potrzeby są zdecydowanie 
większe. Nie da się jednak w krótkim czasie 
wybudować lub utwardzić wszystkich dróg. 
W 2007r. przeznaczyliśmy na drogi 8 mln 
zł., a w 2008r. 10,5 mln zł. W roku 2009 na 
budowę, utrzymanie i remonty dróg wyda-
my 9,5 mln zł. Wśród inwestycji są takie 
pozycje, jak: 

- droga Dachowa – Nowina (2,5mln zł.)
- ul. Asnyka w Kórniku  (1,5mln zł.)
- dokończenie drogi powiatowej ze 

Szczytnik do Kamionek  (1mln zł.)
- ul. Świerkowa w Czmoniu  (0,3mln zł.) 
W kolejnych latach na remonty dróg 

przeznaczać będziemy podobne kwoty, a 
jednymi z pierwszych  zadań będą m.in.  ul. 
Staszica i al. Flensa w Kórniku.    

Rozmawiał Łukasz Grzegorowski             
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informacje przygotowane na pod-

stawie prezentacji jaką przedstawił 
Radzie miejskiej burmistrz jerzy lech-
nerowski podczas sesji 23 grudnia 
2008 roku.

Projekt budżetu na 2009r. różni się 
od poprzednich lat kilkoma istotnymi 
założeniami. Najważniejsze jest to, że 
projekt zakłada zmniejszenie wydatków 
bieżących, a przewiduje znaczne zwięk-
szenie wydatków na inwestycje.

Jest to spowodowane realizacją naj-
większej w ostatnich latach inwestycji: 
Centrum rekreacyjno-sportowego. 

Nie da się realizować takiej inwestycji 
wyłącznie ze środków własnych, stąd 
konieczne będzie wyemitowanie obliga-
cji, z których opłacona zostanie połowa 
inwestycji. 

Od kilku lat gmina prowadzi politykę 
proinwestycyjną, przeznaczając co roku 
20-25% budżetu na inwestycje (średnio 
gminy przeznaczają na inwestycje ok.10-
15%). 

W ostatnich latach, co roku realizowa-
liśmy około 50 inwestycji, w 2009r. zakła-
damy ich około 30, ale będą to inwestycje 
o dużej wartości. Aż 6 zadań przekracza 
wartość 1 mln zł.

W dniu 14 listopada 2008r.  Radnym 
Gminy Kórnik przedstawiony został pro-
jekt budżetu na 2009 rok. Projekt ten był 
przedmiotem analiz poszczególnych ko-
misji Rady, które swoje uwagi przekazały 
do Komisji Budżetu i Finansów.

Komisja Budżetu i Finansów wystąpiła 
z propozycją zmian w projekcie budżetu. 
Duża ich część została uwzględniona. 

W związku z podjęciem uchwały o 
obniżeniu stawki podatku rolnego zmniej-
szono dochody z tytułu podatku rolnego 
o kwotę 91.000 zł i umniejszono rezerwę 
ogólną o tę kwotę. 

Projekt budżetu na 2009 rok zakła-
da:

- dochody w wysokości 61 952 685 
zł

- wydatki w wysokości 79 649 885 zł

W stosunku do 2008 jest to wzrost o 
0,44% po stronie dochodów i wzrost o 
22,9% po stronie wydatków.

Struktura dochodów przedstawia się 
następująco:

♦ 73,89% dochody od os. prawnych, 
od os. fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej  
45 778 264 zł (było 39 567 912 zł  )

♦ 13,5% - subwencja ogólna 8 365 740 
zł (było 7 564 496 zł) w tym część oświa-
towa 8 351 040 zł (było 7 540 611 zł)

♦ 6,43% - dotacje celowe na zadania 
z zakresu administracji rządowej oraz na 
zadania własne – 3 981 686 zł (5 180 984 
zł), w tym na pomoc społeczną 3 811 200 
zł (było 4 276 256 zł )

♦ 6,18% - pozostałe dochody

W pierwszej pozycji (dochody od osób 
prawnych i fizycznych) :

-  18 300 000 zł  - podatek od nieru-
chomości (29,54 % dochodów gminy) 
(było 16 594 547 zł), w  tym 14 900 000 
od osób prawnych (było 13 494 547 zł), 
oraz 3 400 000 od osób fizycznych (było 
3 100 000 zł)

 -  16 747 976 zł -  to 36,72%  (było 
36,49 %) udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych (27,03 % dochodów 
gminy) (było 13 082 865 zł)

- 2 560 000 zł  - podatek od środ-
ków transportu (4,13 %  dochodów)  

(było 2 289 000 zł)
- 3 000 000 zł -  podatek od czynności 

cywilnoprawnych (4,84 % dochodów) 
(było 3 000 000 zł) 

- 2 800 000 zł  - to 6,71% udział w 
podatku dochodowym od osób praw-
nych (4,52 % dochodów gminy)   
(było 2 300 000 zł)

- 1 014 200 zł  – podatek rolny (1,64 % 
dochodów gminy) (było 782 000 zł)

Inne dochody :
-  opłata za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu  270 000 zł
-   opłata od wzrostu wartości nieru-

chomości  169 188 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego               

500 000 zł

- podatek od spadków i darowizn 
     50 000 zł

- opłata za posiadanie psów  
10 000 zł
- opłata targowa                 
55 000 zł

Przy opracowaniu projektu wydatków 
założono:

-  wzrost cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych w wysokości 3 %

- wzrost wynagrodzeń 5% ( w oświa-
cie 5% od stycznia i o kolejne 5% od 
września)

Struktura wydatków  przedstawia  się 
następująco :

- 52,36 % wydatki bieżące 41 706 985 
zł  (było 46 370 584 zł)

-  47 ,64  % wyda tk i  ma ją tkowe  
37 942 900 zł  (było 18 438 327 zł)

Według działów klasyfikacji budże-
towej struktura tych wydatków jest na-
stępująca: 

- 17,61 % oświata i wychowanie
14 026 043 zł (było 13 715 796 zł)
- 18,04 % transport i łączność
14 370 807 zł (było 15 638 820 zł)
- 27,8 % turystyka ( w tym centrum)
22 144 000 zł (było 6 413 037 zł)
- 11,4 % administracja publiczna             

  
9 082 566 zł (było 6 427 845 zł)
- 7,32 %  pomoc społeczna 
5 830 950 zł (było 6 135 985 zł)

-  4,57 % gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska   

3 642 357 zł (było 5 097 105 zł) 
- 1,52 %  gospodarka mieszkaniowa
1 210 000 zł (było 3 899 144 zł) 
- 1,6 % kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
1 273 203 zł (było 1 264 339 zł)
- 2,07% rolnictwo i łowiectwo
1.650.104 zł (było 1.607.453 zł)
 - 2,03  % kultura fizyczna i sport
1 617 143 zł  (było 758 186 zł)
- 1,56% bezpieczeństwo publ. i ochro-

na przeciwpożarowa 1.240.610 zł (było  
1 027 170zł) 

-  0,5 % edukacyjna opieka wycho-
wawcza 418.101 zł (było 430 517 zł)

 - 0,4 % ochrona zdrowia 305.000 zł 
(było 338 750 zł)

- 3,58 % pozostałe (plany przestrzen-
ne, obsługa długu, wpłaty do budżetu pań-
stwa 2 839 001 zł  (było 2 054 764zł) 

Prawie połowę (48%) wydatków gminy 
stanowić będą wydatki majątkowe. 

W 2009r. planuje się wykonać 32 
zadania inwestycyjne w wysokości  
35 155 750 zł.

Zadania inwestycyjne to: 
1. centrum rekreacji i sportu z in-

frastrukturą towarzyszącą w kwocie  
21 244 000 zł

2. budowa kanalizacji sanitarnej we 
wsi Borówiec w kwocie 1 000 000 zł

3. dokończenie wodociągowania 
Czmońca 150 000 zł

4. wodociągowanie Kromolic w kwocie 
48 000 zł

5. budowa chodnika w Kromolicach w 
kwocie 15 000 zł

6. budowa chodnika w Radzewie w 
kwocie 40 000 zł

7. budowa drogi gminnej Robako-
wo-Dachowa Nowina – Szczodrzykowo 
i ul. Szerokiej w Robakowie w kwocie  
3 140 000zł 

8. budowa drogi dojazdowej do KOK 
na Prowencie w kwocie 210 000 zł

9. budowa drogi Świerkowej w Czmo-
niu w kwocie 300 000 zł

10. budowa ul. Okrężnej w Dachowej 
w kwocie 350 000 zł

11. budowa pobocza w Biernatkach do 
ul. Jarzębinowej w kwocie 50 000 zł

12. budowa ul. Asnyka w kwocie  
1 550 000 zł

13. chodnik ul. Średzka w kwocie  
220 000 zł

14. kontynuacja chodnika ul. Śremska 
w kwocie 80 000 zł

15. projekt budowy drogi ul. Krasic-
kiego i ul. Staszica w Kórniku w kwocie  
40 000 zł

16. wykonanie nakładki i deszczów-
ki ul. Poznańskiej w Kórniku w kwocie  
150 000 zł

17. zagospodarowanie terenu przy 
ogródku jordanowskim w Kórniku w kwo-
cie 150 000zł

18. budowa promenady spacerowej 
wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego  
(I etap) w kwocie 900 000 zł

19. modernizacja Ratusza w Bninie  

w kwocie 2 450 000 zł
20. budowa kompleksu edukacyjnego 

w północnej części gminy (projekt) w 
kwocie 100 000 zł

21. projekt rozbudowy Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w kwocie 55 000 zł

22. rozbudowa budynku SP nr 2 w 
Kórniku w kwocie 50 000 zł

23. adaptacja budynku na siedzibę 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Kórniku w kwocie 300 000 zł

24. budowa kanalizacji deszczowej w 
Gądkach ul. Akacjowa, Brzozowa i Kwia-
towa w kwocie 425 000 zł

25. projekt kanalizacji do OSiR-u w 
Kórniku w kwocie 20.000 zł

26. rekultywacja wyeksploatowane-
go składowiska odpadów w Czmoniu w 
kwocie 50.000zł

27. oświetlenie os. Owocowe Wzgórze 
w Dziećmierowie w kwocie 100 000 zł

28. oświetlenie ul. Michałowskiego w 
Kórniku-Bninie w kwocie 40 000 zł

29. budowa sieci gazowej oraz przy-
łączy gazowych w Czmoniu w kwocie 
628 750 zł

30. modernizacja budynku świetlicy w 
Runowie w kwocie 150 000 zł

31. projekt modernizacji Rynku w 
Kórniku (rewitalizacja Kórniku i Bnina) w 
kwocie 150 000 zł

32. budowa boiska wielofunkcyjnego 
we wsi Kamionki w kwocie 1 000 000 zł 

W wydatkach majątkowych w łącznej 
kwocie 2 787 150 zł najważniejszą po-
zycją jest aport pieniężny wniesiony do 
spółki KOMBUS 1 100 000 zł

oraz
- dotacja przeznaczona na dofinan-

sowanie budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków w kwocie 50 000 zł

- dotacja dla Samorządu Województwa 
na wykonanie chodnika wzdłuż drogi wo-
jewódzkiej 434 w kwocie 100 000 zł

- wykup nieruchomości w kwocie 
450 000 zł (w tym za sieć kanalizacji 
sanitarnych w Borówcu i Kamionkach w 
kwocie 150 000 zł, za sieć wodociągową 
w Borówcu w kwocie 20 000 zł, za sieć 
wodociągową w Szczodrzykowie w kwo-
cie 40 000 zł)

- zakup sprzętu komputerowego i 
oprogramowania do Urzędu Miejskiego 
oraz organizacja Gminnego Centrum In-
formacji w Kórniku w kwocie  450 000 zł

- dotacja dla OSP na dofinansowanie 
zakupu samochodu gaśniczego ciężkiego 
w kwocie 320 000 zł

- zakup i montaż elektronicznej syreny 
alarmowej do zamontowania  na terenie 
Gminy Kórnik w kwocie 10 000 zł

- zakup samochodu dla potrzeb Straży 
Miejskiej w kwocie 50 000 zł

- dotacja celowa dla Miasta Poznania 
na dofinansowanie budowy cyfrowego 
systemu łączności pomiędzy jednostka-
mi ochrony przeciwpożarowej w kwocie  
10 000 zł

- zakup sprzętu multimedialnego do 
oglądania preparatów mikroskopowych 
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kórniku w 
kwocie 5 150 zł

- zakup samochodu osobowego dla 
potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w 
kwocie 50 000 zł

- dotacja dla Gminy Kostrzyn w kwocie 
50 000 zł związana z budową schroniska 
dla zwierząt

- dotacja dla KOK na zakup projektora 
multimedialnego w kwocie 12 000 zł

- dotacja dla OSiR na adaptację po-
mieszczeń w budynku administracyjnym 
na zabezpieczenie socjalno-sanitarne 
pola namiotowego w kwocie 40 000 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy in-
westycyjne w kwocie 90 000 zł

W 2009r. ponownie Gmina Kórnik 
wpłaci do budżetu Państwa kwotę z tytułu 
podwyższonych dochodów (587 128 zł, o 
119 157 zł więcej niż w 2008r.)      

W wydatkach  przewidziano również 
odsetki od kredytów i pożyczek zacią-
gniętych przez gminę oraz obligacji, na 
ogólna sumę 711 385 zł co stanowi 0,89% 
planowanych wydatków. 

W propozycji budżetu na 2009 pla-
nuje się po stronie wydatków kwotę  
o 17 697.200 zł większą niż wynoszą do-
chody gminy. Różnica ta pokryta zostanie 
przychodami z tytułu obligacji (19 450 000 
zł) pomniejszonymi o spłatę kredytów i 
pożyczek z lat wcześniejszych (w kwocie 
1 752 800 zł). Łączna kwota przypada-
jących do spłaty w 2009 roku rat wraz z 
należnymi odsetkami oraz ewentualną 
pożyczką krótkoterminową (200 000,-zł) 
wynosi 2 664 185 zł, co stanowi 4,3% 
planowanych dochodów. Prognozowana 
łączna kwota długu Gminy Kórnik na 
koniec 2009 roku wyniesie 27 138 000 
zł, co stanowi 43,8% planowanych  do-
chodów. Zadłużenie zwiększy się zatem  
o  17  697  200  z ł  w  s tosunku  do 
31.12.2008r. 

W projekcie budżetu z powodu ogra-
niczonych środków nie uwzględniono 
zadań, które zgłaszane były na Komisjach 
Rady, które są bardzo ważne dla miesz-
kańców gminy. Proponuje się przyjąć 
kolejność zadań, które będą realizowane 
w przypadku ewentualnego zwiększania 
się dochodów w trakcie realizowania 
budżetu. Te zadania to:

1. świetlica Runowo, Borówiec –     
+850 000 zł (ewentualne dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich)

2. droga Dachowa-Nowina            
                                       + 1 570 000 zł

3. promenada                +800 000 zł
4. oświetlenie:
♦ Błażejewko   10 000 zł
♦ Błażejewo (Rybacka)  33 000 zł
♦ Mościenica (ul. Wierzbowa) 107 

000 zł
♦ Pierzchno   35 000 zł
♦ Borówiec (os.Piaskowe) 401 000 zł
♦ Dziećmierowo (Owocowe Wzgó-

rze)                               328 000 zł
♦ Borówiec (Zapomniana) 140 000 zł
♦ Robakowo (Leśna, Mal inowa)  

280 000 zł      (dokończenie na str. 13)

wyskoŚĆ doCHodów GmiNy kóRNik w lAtACH 
2004-2009

stRUktURA wydAtków GmiNy kóRNik  
 W 2008 I 2009 ROKU

2009 r.

2008 r.
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Danuta Płygawko Gratulacje dla Jerzego Fogla

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
byłej wieloletniej nauczycielki naszej szkoły

Marii Siekierskiej
Odeszła od nas 18 grudnia 2008r.

Pozostanie w naszej pamięci i sercach na zawsze.

Rodzinie Zmarłej
Wyrazy szczerego współczucia składają:

Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie oraz Rodzice
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie.

„I jeśli żyjesz gdzieś – to w nas”
     M. Cwietajewa

W styczniu dowiemy się czy autobusy 
spółki KOMBUS będą mogły dojeżdżać do 
dworca PKS w Poznaniu. Sprawą zajmuje 
się Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 

Od lutego ubiegłego roku, przystankiem 
końcowym dla kórnickich autobusów w 
Poznaniu jest dworzec na Ratajach. Decy-
zją poznańskiego magistratu, pasażerów 
KOMBUSu pozbawiono możliwości dojaz-
du jednym środkiem transportu z Kórnika 
do centrum Poznania. Teraz są zmuszeni 
przesiadać się na Ratajach do autobusów, 
tramwajów poznańskiego MPK i wykupy-
wać dodatkowe bilety. 

W lutym 2008 roku nasza redakcja 
ogłosiła akcję zbierania podpisów pod 
petycją do prezydenta miasta Poznania o 
zmianę wydanej przez niego decyzji. Wpły-
nęło do nas prawie pół tysiąca podpisów. 
Najwyraźniej nie zrobiły one wrażenia ani 
na poznańskich radnych ani na Ryszardzie 
Grobelnym, prezydencie Poznania, który 
nie miał ochoty zmienić wcześniejszych 
postanowień. 

W międzyczasie pojawił się alternatyw-

ny pomysł dojazdu kórnickich autobusów 
do dworca PKS. Władze Kórnika przychyliły 
się do tej koncepcji, mimo, że wiązałoby 
się to z dodatkowymi kosztami i opłata-
mi. Okazuje się, że KOMBUS za każdy 
jednorazowy wjazd autobusu do centrum 
Poznania musiałby zapłacić 11 złotych 
netto, co w skali roku daje sumę około 
150 tysięcy złotych. Samorząd porozumiał 
się z przedsiębiorstwem PKS. W sierpniu 
ubiegłego roku KOMBUS podpisał z nim 
umowę. Wyznaczono już nawet peron, 
z którego odjeżdżałyby nasze autobusy. 
Jednak, aby uruchomić dojazd do dworca 
PKS niezbędna jeszcze była zgoda pre-
zydenta Poznania na wjazd do centrum 
miasta autobusów linii 501 i 502. Prezydent 
zgody nie wydał. W dodatku uznał, że nie 
jest organem właściwym do wydania takiej 
decyzji. Z doniesień prasowych, dowiadu-
jemy się, że nie powinniśmy się dziwić, że 
władze Poznania uznały, że nie są kom-
petentne do wydania decyzji, bo nasza 
gmina nie zawarła porozumienia międzyg-
minnego z Poznaniem. Beata Urbaniak, 

prezes KOMBUSu poinformowała nas, że 
nie będzie komentować wątpliwej jakości 
doniesień prasowych publikowanych w 
innych gazetach. 

8 grudnia 2008 roku spółka KOMBUS 
złożyła wniosek do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego o unieważnienie 
negatywnej decyzji prezydenta Poznania. 
Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe 
wniosek uzasadniło tym, że włodarz miasta 
Poznań wydaje sprzeczne ze sobą decyzje. 
Prezes KOMBUSu dla dobra sprawy nie 
chciała wdawać się w szczegóły. Poinfor-
mowała jedynie, że SKO odpowiedziało na 
pismo już 12 grudnia. Prosiło o przesłanie 
niezbędnych dokumentów. Taką informa-
cję wysłało także do prezydenta stolicy 
Wielkopolski. 

Jeszcze w styczniu Samorządowe Ko-
legium Odwoławcze rozstrzygnie sprawę. 
Wtedy dowiemy się czy nadal będziemy 
„skazani” na dojazd tylko do Rataj czy też 
kórnickie autobusy będą mogły dojeżdżać 
do dworca PKS. 

Barbara Morasz

„skazani” na DojazD Do rataj?

wieŚci sołeckie 
CZMONIeC

Bardzo udana impreza gwiazdkowa 
odbyła się w sobotę 20 grudnia dla dzieci w 
Czmońcu. W jej przeprowadzeniu pomogła 
siostra ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic 
Krzyża, która pokierowała kolędowaniem. 
45 dzieci otrzymało świąteczne paczki, a w 
postać Gwiazdora wcielił się członek Rady 
Sołeckiej – Stanisław Karaś. Paczki ufun-
dowano z środków sołeckich. Spotkanie 
przygotował sołtys Zbigniew Tomaszewski 
wraz z Radą Sołecką Czmońca. 

Z kolei w sobotę, 3 stycznia sołtys udał 
się z grupą 10 dzieci i siostrą Józefą ze 
Zgromadzenia do poznańskiej katedry. 
Tam odbyła się Msza św. odprawiona przez 
ks. bp. Grzegorza Balcerka z okazji Świa-
towych Obchodów Dnia Misji. Następnie 
uczestnicy uroczystości – 360 dzieci z 
Poznania i powiatu poznańskiego spotkało 
się w auli z ks. biskupem. 

Młodzi ludzie z Czmońca obejrzeli 
jasełka. 

Sołtys Zbigniew Tomaszewski poinfor-
mował o inwestycjach w Czmońcu. Po-
wstała już wieża widokowa, której oficjalne 
otwarcie nastąpi 15 stycznia. W 2009 roku 
we wsi nastąpi II etap wodociągowania 
i będzie wymieniony dach na świetlicy 
wiejskiej.

RADZeWO

W grudniu ukończono I etap układania 
chodnika w Radzewie od strony Czmonia. II 
etap prac zostanie zrealizowany na wiosnę. 
W bieżącym roku w świetlicy wymienione 
będą okna.

Dawid Bartkowiak, sołtys Radzewa 
planuje także zorganizować 31 stycznia 

zabawę dla dzieci i młodzieży.

ŻERNiki 

Sołtys Kazimierz Bogusławski poinfor-
mował, że Agencja Rolna Skarbu Państwa 
wyraziła zgodę na wytyczenie działki przez 
Urząd Miejski w Kórniku pod kolektor, 
który będzie odprowadzał oczyszczoną 
wodę z biologicznej oczyszczalni ścieków. 
Kazimierz Bogusławski cieszy się, że po 
dwóch latach starań udało się uzyskać taką 
decyzję. Teraz należy jeszcze poczekać na 
załatwienie formalności.  

Sołtys stara się, aby został zakupiony 
specjalny stół do ping ponga, który stałby na 
zewnątrz świetlicy i blaszany garaż, który 
stanowiłby magazyn dla świetlicy. Kazimierz 
Bogusławski ma nadzieję, iż w tym roku uda 
się otynkować świetlicę wiejską. 

Zebrał: Robert Wrzesiński

OTWARTY KONKURS OFeRT 

wojEwódZtwA  

wiElkoPolskiEGo  

NA ZAdANiA PUBliCZNE

Zarząd Województwa Wielkopol-

skiego ogłasza otwarty konkurs ofert 

na zadania publiczne Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, 

realizowane w roku 2009. Dodatkowe 

informacje na stronie internetowej: 

www.bip.umww.pl
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Borówiec, ul. Poznańska 83, biuro: Poznań, ul. Głuszyna 229/11 
Tel./fax (61) 87 88 513, 605 403 123

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

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)

Komunikacyjne pojazdów  
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych 
przedsiębiorstw

UBEZPIECZENIA

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

CIESIELSTWO
Pokrycia dachowe
montaż płyt G-K

tel. 669 846 043
tel. 604 953 852

Zakładanie płytek, 

malowanie, montaż płyt 

kartonowo-gipsowych, 

gipsowanie, inne prace 

wykończeniowe wnętrz

0601 405 059

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 43, Kórnik, rejestracja tel. 061 817 01 75, 
Przyjęcia: 1-wszy i 3-ci poniedziałek miesiąca od 16.00

www.lekarz-psychiatra.com.pl

 

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

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33

Duńska firma poszukuje osób do pracy na stanowisku 
kolporter prasy.

Zapewniamy legalną pracę na rok,  
pełną obsługę formalną. Gwarantowane lokum.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie cv na adres: 
kurier.dania@gmail.com

Kontakt telefoniczny pod numerami  
+45 29 26 15 64 lub +45 29 33 67 18

Na to, i inne pytania mogą odpo-
wiedzieć starsi wychowankowie z 
przedszkola nr 1,  im. „misia Uszatka” 
w kórniku.

W ramach poznawania instytucji uży-
teczności publicznej, najstarsze przed-
szkolaki odwiedziły Urząd Miasta i Gminy w 
Kórniku. Dzieci miały okazję poobserwować 
pracę urzędników, oraz pana burmistrza, 
który bardzo chętnie odpowiedział dzie-
ciom na wszystkie pytania. To właśnie tutaj 
chętne dzieci zasiadły w najważniejszym 
fotelu w naszej gminie, być może ta chwila 
przesądzi o przyszłości przedszkolaków, 
które chciałyby kiedyś urzędować na 
takich stanowiskach. Pracownica działu 
promocji zaprowadziła grupę 5 i 6-latków 
do pokoju, w którym odbywają się śluby, ale 
my nie przyszliśmy tutaj zawrzeć związku 
małżeńskiego, przyszliśmy posłuchać, w 
jaki sposób taka uroczystość się odbywa, 
kto może zawrzeć związek małżeński. W 
Urzędzie Stanu Cywilnego dzieci miały 

okazję zobaczyć, jak wygląda dowód 
osobisty, kiedy się go dostaje? Dzieci były 
ogromnie zaskoczone, kiedy dowiedziały 
się, że one także mogą mieć taki dowód, 
a nawet jest on konieczny w przypadku, 
kiedy rodzice planują wyjazd z dziećmi 
na wczasy za granicę. W dziale inwestycji 
dowiedzieliśmy się, ile trudu potrzeba, aby 
powstał nowy budynek lub inny obiekt, np. 
przedszkole. Pan kierownik przyznał się 
nam, że przedszkole, do którego chodzą 
dzieci, to także jego zasługa i próbował się 
dowiedzieć, czy tak naprawdę miło się w 
nim spędza czas.

Miłą niespodzianką dla przedszkolaków 
było obdarowanie przez samego pana 
burmistrza każdego dziecka pluszowym 
reniferkiem.

Na koniec obejrzeliśmy pięknie wyko-
nane (w ramach konkursu) przez miesz-
kańców gminy Kórnik szopki bożonaro-
dzeniowe. 

Beata Michalak

co słychać u Pana Burmistrza? (dokończenie ze str. 9)
Na dzień dzisiejszy wiemy, że nie 

otrzymamy dotacji w ramach Narodowego 
Programu Dróg w wysokości 1 570 000. 
Trzeba będzie znaleźć przede wszystkim 
tę kwotę, gdyż przetarg na drogę Dacho-
wa-Nowina został rozstrzygnięty, a droga 
czeka od 3 lat na realizację.

Prawdopodobnie dochody w br. będą 
większe o około 2 mln zł. Wtedy w pierw-
szym rzędzie dodamy pieniądze na drogę 
Dachowa-Nowina w wysokości 640.000 zł, 
świetlicę w Runowie i Borówcu (+850.000 
zł) oraz promenadę (800.000 zł)

Nie będziemy realizować na razie dro-
gi Okrężnej w Dachowie (350.000 zł).

Urząd czyni starania, aby móc od-
liczyć VAT od kwoty brutto za Centrum 
Sportowo-Rekreacyjne. Od kwoty 55 mln 
zł byłoby to ok. 10 mln zł. Jeśli tak by się 
stało, to odzyskany z Urzędu Skarbowe-
go VAT byłby dochodem w latach 2009, 
2010 i 2011. Można by wówczas te środki 
przeznaczyć na zadania, które obecnie 
zostały odsunięte na dalsze lata. 

Elementem prezentacji jest przedsta-
wienie sytuacji finansowej gminy, tj. pro-
gnozy zadłużenia. W projekcie budżetu 
założono, że wskaźniki będą się kształto-
wać poniżej dopuszczalnych progów, ale 
jeden wskaźnik jest bardzo wysoki,

Jeśli udałoby się odzyskać VAT za 
„Centrum”, to te wskaźniki będą korzyst-
niejsze. Jeszcze jedną niewiadomą jest 
wpływ kryzysu finansowego na świecie 
na „spowolnienie” gospodarki i na zmniej-
szenie dochodów gmin (udziały PIT i CIT). 
Jednak w świetle załozonych w budżecie 
rozwiązań, Gmina będzie miała możliwo-
ści reagowania na te zjawiska.

Na podstawie informacji przedsta-
wianej przez burmistrza Jerzego Lech-
nerowskiego podczas Sesji Rady Miej-
skiej w dniu 30 grudnia 2008 roku,  
opracował ŁG.

„Pastorałka” 
w kórnickim 
PrzeDszkolu
Tuż przed świętami, 19 grudnia przed-

szkolaki z Kórnika odwiedził Gwiazdor. 
Zanim jednak rozdał prezenty, pojawił 
się w przedstawieniu „Pastorałka”, które 
przygotował poznański teatr „Krokodyl”. 
Historia poczciwego pastuszka Mateusza, 
który chciał uratować święta oddając zgu-
biony przez Gwiazdora worek z prezentami, 
rozbawiła dzieci i ich rodziców. 

Tego wieczoru rozstrzygnięto konkurs 
na najładniejszy wizerunek misia. Nagro-
dzeni  otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Gwiazdor nie zapomniał o kórnickich przed-
szkolakach,  odwiedził wszystkie grupy i 
wręczał upominki.  BM
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www.nestor-motel.pl Kórnik, ul. Poznańska 34, 
Motel, Restauracja

”  
Nestor

Tel.: **4861 / 8 190 800

Zabawa Karnawałowa w Nestorze

150 zł / os. 
”

07 lutego 2009  r. - sobota

K O M U N I K AT

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi 
możliwości korzystania z  usług telewizji, 
internetu i telefonu w Telewizji Kablowej TESAT 
oraz przyspieszenia włączenia Państwa 
budynków w sieć prosimy o kontakt i składanie 
wniosków do właściwej administracji lub 
spółdzielni mieszkaniowej w celu możliwie 
szybkiego podpisania porozumienia dotyczącego 
możliwości świadczenia usług telekomunika-
cyjnych.

Równocześnie informujemy, że aktualnie TESAT 
świadczy swoje usługi w Kórniku ulice: Staszica, 
Reja, Słowackiego, Mickiewicza, Stodolna oraz 
w Bnine osiedle przy ul. Śremskiej.

Bliższych informacji udziela Biuro Obsługi Abonentów TESAT 
Telefon: 061 649 69 69   www.tesat.pl 

uwaga!!
W związku z trwającym sezonem 

grzewczym. w wyniku którego sys-
tematycznie wzrasta liczba pożarów 
mieszkań, prowadzących do licznych 
przypadków zatrucia tlenkiem węgla, 
komenda miejska Państwowej straży 
Pożarnej w Poznaniu zwraca się z 
prośbą o zapoznanie  się z poniższym 
komunikatem:

BAdŹ CZUjNy!!! 
Rozpoczął się okres grzewczy, a 

wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia 
czadem!!! 

OSTRZeGAMY! 
Każdego roku z powodu zatrucia tlen-

kiem węgla, potocznie zwanego czadem, 
ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często 
nie ma to związku z powstaniem pożaru, 
a wynika jedynie z niewłaściwej eksplo-
atacji budynku i znajdujących się w nich 
urządzeń i instalacji grzewczych. 

PRZYPOMINAMY! 

Przepisy zobowiązują do czysz-
czenia kominów! 

Zgodnie z § 30 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budow-
lanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 
563), w obiektach w których odbywa 
się proces spalania paliwa stałego, 
ciekłego lub gazowego, usuwa się 
zanieczyszczenia z przewodów dy-
mowych i spalinowych: 

• cztery razy w roku w domach 
opalanych paliwem stałym(np. wę-
glem, drewnem), 

• dwa razy w roku w domach opalanych 
paliwem ciekłym i gazowym, 

• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli 
przepisy miejscowe nie stanowią inaczej 
od palenisk zakładów zbiorowego żywienia 
i usług gastronomicznych. 

• co najmniej raz w roku usuwamy 
zanieczyszczenia z przewodów wentyla-
cyjnych. 

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 
zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków 
mieszkalnych i domów jednorodzinnych do 
okresowej kontroli, co najmniej raz w roku 
stanu technicznego instalacji gazowych 
oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych). 

RADZIMY! 

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak 
niebezpieczny? 

Tlenek węgla powstaje podczas pro-
cesu niepełnego spalania materiałów 
palnych, w tym paliw, które występuje 
przy niedostatku tlenu w otaczającej at-

mosferze. 
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wyni-

ka z faktu, że tlenek węgla: 
• jest gazem niewyczuwalnym zmy-

słami człowieka (bezwonny, bezbarwny i 
pozbawiony smaku), 

• blokuje dostęp tlenu do organizmu, 
poprzez zajmowanie jego miejsca w czer-
wonych ciałkach krwi, powodując przy 
długotrwałym narażeniu (w większych 
dawkach) śmierć przez uduszenie. 

Co jest główną przyczyną zaczadzeń? 
Głównym źródłem zatruć w budyn-

kach mieszkalnych jest niesprawność 
przewodów kominowych: wentylacyjnych, 
spalinowych i dymowych. 

Wadliwe działanie wspomnianych prze-
wodów może wynikać z: 

• ich nieszczelności, 
• braku konserwacji, w tym czyszcze-

nia, 
• wad konstrukcyjnych, 
• niedostosowania istniejącego syste-

mu wentylacji do standardów szczelności 
stosowanych okien i drzwi, w związku z 
wymianą starych okien i drzwi na nowe. 

Powyższe może prowadzić do niedroż-
ności przewodów, braku ciągu, a nawet do 
powstawania zjawiska ciągu wstecznego, 

polegającego na tym, że dym zamiast 
wydostawać się przewodem kominowym 
na zewnątrz, cofa się z powrotem do po-
mieszczenia. 

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 
W celu uniknięcia zaczadzenia na-

leży: 
• przeprowadzać kontrole techniczne, w 

tym sprawdzanie szczelności przewodów 
kominowych, ich systematyczne czysz-
czenie oraz sprawdzanie występowania 
dostatecznego ciągu powietrza, 

• użytkować sprawne techniczne urzą-
dzenia, w których odbywa się proces spa-
lania, zgodnie z instrukcją producenta, 

• stosować urządzenia posiadające 
stosowne dopuszczenia w zakresie wpro-
wadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpli-
wych należy żądać okazania wystawionej 
przez producenta lub importera urządzenia 
tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu 
zawierającego informacje o specyfikacji 
technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie 
stosowania danego urządzenia, 

• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny 
sposób kratek wentylacyjnych, 

• w przypadku wymiany okien na nowe, 
sprawdzić poprawność działania wentyla-
cji, ponieważ nowe okna są najczęściej 
o wiele bardziej szczelne w stosunku do 
wcześniej stosowanych w budynku i mogą 
pogarszać wentylację, 

• systematycznie sprawdzać ciąg po-
wietrza, np. poprzez przykładanie kartki 
papieru do otworu bądź kratki wentylacyj-
nej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka 
powinna przywrzeć do wyżej wspomniane-
go otworu lub kratki, 

• często wietrzyć pomieszczenie, w któ-
rych odbywa się proces spalania (kuchnie, 
łazienki wyposażone w termy gazowe), 
a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, 
rozszczelnienie okien, 

• nie bagatelizować objawów duszno-
ści, bólów i zawrotów głowy, nudności, 
wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przy-
spieszenia czynności serca i oddychania, 
gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy 
zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy 
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, 
w którym się znajdujemy i zasięgnąć po-
rady lekarskiej. 

W trosce o własne bezpieczeństwo, 
warto rozważyć zamontowanie w domu 
czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania 
takich czujek jest niewspółmiernie niski 

do korzyści, jakie daje zastosowanie 
tego typu urządzeń (łącznie z urato-
waniem najwyższej wartości, jaką jest 
nasze życie). 

jak pomóc przy zatruciu tlenkiem 
węgla? 

W przypadku zatrucia tlenkiem 
węgla należy: 

• zapewnić dopływ świeżego 
czystego powietrza; w skrajnych przy-
padkach wybijając szyby w oknie, 

• wynieść osobę poszkodowaną w 
bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi 
to zagrożenia dla zdrowia osoby ra-
tującej; w przypadku istnienia takiego 

zagrożenia pozostawić przeprowadzenie 
akcji służbom ratowniczym, 

• wezwać służby ratownicze (pogotowie 
ratunkowe, PSP), 

• jak najszybciej podać tlen, 
• jeżeli osoba poszkodowana nie 

oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, 
należy natychmiast zastosować sztuczne 
oddychanie np. metodą usta - usta oraz 
masaż serca, 

• nie wolno wpadać w panikę, kiedy 
znajdziemy dziecko lub dorosłego z obja-
wami zaburzenia świadomości w kuchni, 
łazience lub garażu; należy jak najszyb-
ciej przystąpić do udzielania pierwszej 
pomocy. 

PAmiętAjmy! 

Od stosowania się do powyższych rad 
może zależeć nasze zdrowie i życie oraz 
zdrowie i życie naszych bliskich. A wystar-
czy jedynie odrobina przezorności. 

Opracowanie: Biuro Rozpozna-
wania Zagrożeń Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej
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W dniu 27 grudnia 2008 roku, w 90 rocz-
nicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 
odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika 
ku czci bohaterów zrywu niepodległościo-
wego z roku 1918. Monument stanął na 
placu Powstańców Wielkopolskich,  a w 
ceremonii odsłonięcia wzięli licznie udział 
mieszkańcy naszej gminy oraz goście. 

Uroczystość zainaugurowano mszą 
świętą w kórnickiej kolegiacie, koncelebro-
waną przez ks. Jerzego Kędzierskiego, ks. 
Bolesława Dolatę, ks. Eugeniusza Leosza 
oraz ks. Grzegorza Gałkowskiego.

Już podczas nabożeństwa liczne stowa-
rzyszenia, zakłady i placówki reprezentowa-
ne były przez poczty sztandarowe.

W skocznym rytmie wygrywanym przez 
Orkiestrę Dętą ZHP  w Kórniku długi pochód 
uczestników wydarzenia dotarł z kolegiaty 
na Plac Powstańców Wielkopolskich, po 
drodze składając wiązanki kwiatów na 
tablicy pamiątkowej na dawnym Hotelu 
Viktoria.

Przed pochodem podążał konny wóz 
nawiązujący do sposobu, w jaki kórniccy 
wojacy dotarli do Poznania spiesząc na 
wezwanie do boju.

Ceremoniału podczas odsłonięcia 
pomnika strzegł Ryszard Grześkowiak – 
prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 
Oraz Sympatyków 31. Kórnickiego Dywi-
zjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.  

Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerow-
ski w przemówieniu krótko [przypomniał 
rys historyczny wydarzeń sprzed 90 lat 
oraz podziękował Komiteowi Honorowemu 
i Organizacyjnemu kórnickich obchodów, 
koordynatorowi działań Bogdanowi Wesoł-
kowi oraz wszystkim tym, którzy włączyli się 
w akcję upamiętnienia powstańców.  

Następnie burmistrz dokonał odsłonię-
cia pomnika zaprojektowanego przez Ada-
ma Wójkiewicza. Monument poświęcił ks. 
Jerzy Kędzierski. Liczne delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów. 

Po odśpiewaniu Roty i uroczystym wy-
prowadzeniu sztandarów zakończyła się 
oficjalna uroczystość odsłonięcia. 

ŁG

oDsłonięcie Pomnika  Powstańców wielkoPolskich
szanowni  mieszkańcy Gminy kórnik,

szanowni zaproszeni Goście !
27 grudnia 1918 r. doszło w Poznaniu 

do zbrojnego wystąpienia Polaków przeciw 
pruskiemu zaborcy. Po 123 latach od utraty 
niepodległości  Polski wybuchło powstanie, 
które przeszło do historii pod nazwą „Po-
wstanie Wielkopolskie”.

       (...)
My, Kórniczanie obecnego pokolenia, 

nie możemy zapominać o roli, jaką odegrali 
nasi przodkowie w tamtych wydarzeniach 
sprzed 90 lat.

Rok 2008 uznany został przez Radę 
Miejską jako Rok Powstania Wielkopolskie-
go. Miało miejsce wiele wydarzeń związa-
nych z 90-tą rocznicą Powstania. Odbywały 
się wystawy, sesje naukowe, odbyło się 
spotkanie z rodzinami powstańców, na 
którym każda rodzina powstańca otrzymała 
pamiątkowy medal, wybity specjalnie na tę 
okoliczność. 

Dziś ma miejsce najważniejszy moment 
obchodów – odsłonięcie pomnika Powstań-
ców Wielkopolskich.

Twórcą pomnika jest Pan Adam Wój-
kiewicz. Pomnik stanowią dwie płyty 
przymocowane do kamienno-granitowego 
postumentu. Na jednej z płyt przedstawione 
są 3 sylwetki powstańców; na drugiej jest 
orzeł i napis:          

PowstAŃCom  wiElkoPolskim
w dZiEwięĆdZiEsiĄtĄ RoCZNiCę  

wyBUCHU PowstANiA
miEsZkAŃCy  GmiNy  kóRNik 

27 grudnia 2008r.  

Całość jest odpowiednio podświetlona. 
Dodatkowo pod monumentem będzie 
umieszczona urna z ziemią z tych miej-
scowości, pod którymi walczyli powstańcy 
kórniccy. Przed pomnikiem położono frag-
ment bruku, po którym powstańcy jechali 
do Poznania.

Pomnik odsłonięty zostaje dokładnie 
w rocznicę wymarszu oddziału z Kórnika. 
W tamtym czasie sztab znajdował się w 

budynku hotelu „Victoria”, przy Pl. Niepod-
ległości 43 (tam, gdzie zatrzymaliśmy się 
i złożyliśmy dziś kwiaty). Na tym budynku 
Towarzystwo Powstańców i Wojaków umie-

ściło 3 maja 1927r. kamienną tablicę, która 
upamiętnia miejsce, w którym 11 listopada 
1918r. utworzono Kompanię Kórnicką.

Budowa pomnika została sfinansowa-

na z budżetu gminy, przy dużym udziale 
mieszkańców, zakładów pracy i rodzin 
powstańców.

Dziękuję wszystkim Darczyńcom, w 
tym:

- Pani Lucjanie Kuźnickiej-Tylendzie   
-   Prezesowi Firmy TFP

- Zarządowi Fundacji Zakłady Kórnic-
kie

- Firmie Andrzej Grzegorczyk
- Firmie Jagrol z Pierzchna
- Rejonowemu Związkowi Spółek Wod-

nych w Śremie
- Seniorom Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej w Kórniku
- Zarządowi Banku Spółdzielczego w 

Kórniku
- Gminnej Spółdzielni „Samopomoc  

Chłopska” w Kórniku
- Kórnicko-Bnińskiemu Bractwu Kur-

kowemu
- Pani Barbarze Miarze
- Pani Iwonie Kalisz.
Dziękuję Radzie Miejskiej, członkom 

Komitetu Honorowego i Komitetu Organi-
zacyjnego za pomoc finansową i udział w 
przygotowaniach obchodów 90-tej rocznicy 
wybuchu Powstania.

Dziękuję dyrektorom szkół, młodzieży.
Dziękuję koordynatorowi całego przed-

sięwzięcia – Panu Bogdanowi Wesołkowi.
Dziękuję również za dzień dzisiejszy:
- ks. Kanonikowi Jerzemu Kędzierskie-

mu i księżom koncelebrantom za odpra-
wienie Mszy św. w intencji Powstańców i 
za poświęcenie pomnika

- harcerzom i orkiestrze
- stowarzyszeniom, organizacjom spo-

łecznym, zakładom pracy.
       O ważności tego dzisiejszego 

wydarzenia, o naszym patriotyzmie, świad-
czy liczny  udział mieszkańców i pocztów 
sztandarowych.

      Niech pamięć o wydarzeniach sprzed 
90 lat pozostanie  elementem naszej wiel-
kopolskiej świadomości.  Jesteśmy to winni 
naszym dziadom-powstańcom, ale także i 
tym, którym od nas przyjdzie przejmować 
wielkopolskie dziedzictwo. 

Z PRZEmówiENiA BURmistRZA jERZEGo lECHNERowskiEGo PodCZAs 
CEREmoNii odsŁoNięCiA PomNikA PowstAŃCów wiElkoPolskiCH
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„O Rzeczpospolitej Kórnickiej zawsze 
myślę ze wzruszeniem i rozrzewnieniem, 
gdyż była ona symbolem gorącego patrio-
tyzmu Wielkopolski, jej wyrobienia politycz-
nego i talentu organizacyjnego. Daremnie 
szukałbyś jej na mapach historycznych lub 
podręcznikach politycznych i prawniczych. 
Za mała była i za krótki jej żywot, by zaj-
mowały się nią poważne umysły statystów. 
Lecz, że chlubnie spełniała swój obowiązek 
narodowy i żadną nie obciążyła się zbrod-
nią, warto jej poświę-
cić słów kilka.

Gdy 9 listopada 
1918 r. wybuchła re-
wolucja niemiecka i 
zaczęły się tworzyć 
Rady Robotnicze i 
Żołnierskie, gdy udało 
się wejść Polakom do 
Rady Robotniczej i 
Żołnierskiej w Pozna-
niu i zagwarantować 
sobie tym dostatecz-
nie wpływy we wła-
dzach kierowniczych 
Wielkopolski, zrodziło 
się zrozumienie, że 
jest to najpraktycz-
niejsza forma ewolu-
cyjnego wyzwolenia 
się zaboru pruskiego 
spod jarzma niewoli. 

Zrozumiał to Sylwester Gawrych, gdy w 
porozumieniu z innymi działaczami kórnic-
kimi zwołał na wieczór 11 listopada 1918 r. 
obywatelstwo kórnickie celem utworzenia 
Rady Robotniczej. Powołana w dniu tym 
do życia Rada Robotnicza z 
Gawrychem jako prezesem na 
czele (…) była organizacją czy-
sto polską, koncentrując swoje 
działania na przygotowaniu 
wyswobodzenia się z niewoli 
pruskiej.

(…) Charakterystycznym dla 
Rzeczpospolitej Kórnickiej było 
istnienie obok Rady Robotniczej 
osobnej Rady Żołnierskiej i 
Włościańskiej. Rada Żołnier-
ska utworzona tego samego 
wieczoru 11 listopada, była siłą 
zbrojną Rzeczpospolitej Kór-
nickiej. W rzeczywistości była 
organizacją drobnych oddziałów 
wojskowych, rozsianych po 
miasteczkach i wsiach, składa-
jących się z Polaków – byłych 
żołnierzy pruskich.

Wybuch powstania 27 grudnia zwrócił 
siły zbrojne Rzeczpospolitej Kórnickiej na 
odsiecz Poznania. W chwili wybuchu po-
wstania, 27 grudnia 1918 r. między 4 a 5 po 
południu zarówno prezes Rady Robotniczej 
Gawrych, jak i prezes Rady Żołnierskiej 
przebywali w Poznaniu. Gdy padły pierwsze 

strzały, Gawrych zaalarmował natychmiast 
oddziały kórnickie, a następnie  po wspól-
nym porozumieniu się prezes Rady Żołnier-
skiej nakazał telefonicznie niezwłoczne ich 
wyruszenie do Poznania.

Dzięki uprzednio już przygotowanym 
planom w błyskawicznym tempie ściągnięto 
oddziały z miasta Kórnika i okolicznych wsi 
i na zarekwirowanych wozach między 7 a 
8 wieczorem wyruszono do Poznania. Na 
polecenie adwokata Maciaszka, któremu 

Rada Ludowa powierzyła dowództwo sił 
zbrojnych w Poznaniu i któremu prezes 
kórnickiej Rady Żołnierskiej podporządko-
wał swe oddziały, zostały one skierowane 
do Bazaru. W Krzesinach wyjechał im 

naprzeciw prezes Rady Żołnierskiej, który 
objął kierownictwo ogólne nad niemi i od 
Żegrza poprowadził w szyku bojowym do 
Bazaru, gdzie stawiły się około godziny 10 
wieczorem w sile około 100 ludzi. (Oddziały 
z Bnina przybyły 29 grudnia rano.) Odtąd 
przez cały czas stanowiły one stałą zało-
gę  Bazaru i objęły straż bezpieczeństwa 
nad przebywającym w Bazarze Ignacym 

Paderewskim. 
(…) Jak wspomina Daniel Kęszycki, któ-

ry był uczestnikiem wydarzeń w Bazarze: 
„Celichowski, dowodzący oddziałem, mógł 
być zadowolonym i dumny ze swoich ludzi, 
którzy go ubóstwiali. Było też za co: zawsze 
uśmiechnięty i w dobrym humorze, nie tracił 
nigdy zimnej krwi. Przez cały czas, kiedy 
miałem z nim do czynienia, mogłem tylko 
podziwiać jego nadzwyczajne przymioty 
wodza i towarzysza broni.

(…)
Maciaszek rzucił niezwłocznie mniejsze 

oddziały na pomoc walczącym poznańskim 
oddziałom ku głównym punktom oporu 
Niemców, m.in. w kierunku zamku, główną 

zaś siłę w liczbie 50 
bagnetów skierował 
na dworzec główny. 
Tutaj oddziały kór-
nickie rozbroiły prze-
jeżdżający z Gniezna 
pułk piechoty nie-
mieckiej, przy czym w 
ręce kórniczan wpa-
dło 37 kulomiotów i 
cała kasa pułkowa 
w sumie około 18 
tysięcy marek nie-
mieckich, i trzymały 
dworzec główny aż 
do przybycia kompa-
nii średzkiej na drugi 
dzień rano.

Dnia 28 grudnia 
do południa oddziały 
Kórnickie, wzmoc-
nione przez oddział 
powstańców poznań-

skich, obsadziły i zabezpieczyły na rozkaz 
Maciaszka definitywnie pocztę oraz arsenał 
i brały udział w drobnych walkach między 
Starym Rynkiem a Wielkimi Garbarami. 
Spełniwszy swe zadanie , 29 grudnia po 

południu oddziały kórnickie, 
żegnane przez Paderewskiego 
i Maciaszka , wróciły do Kórnika. 
W dowód uznania Maciaszek 
przyznał kompanii kórnickiej 
dziewięć ze zdobytych 37 ka-
rabinów maszynowych.

Natychmiast po powrocie 
z Poznania – Rada Żołnierska 
odkryła swe właściwe oblicze 
i z rady przekształciła się w 
jednostkę bojową, występującą 
odtąd pod nazwą kompanii 
kórnickiej. Współdziałała ona w 
nocy 30 na 31 grudnia w oswo-
bodzeniu stolicy powiatowej 
Śremu. Po załatwieniu się z tą 
jednostką administracji pruskiej 
zwołała Rada Robotnicza  na 

dzień 1 stycznia 1919 w południe obywatel-
stwo na rynek przed ratusz. Po wygłoszeniu 
odpowiednich przemówień, przy dźwiękach 
hymnu narodowego wciągnięto na ratusz 
kórnicki sztandar biało-amarantowy na 
znak, że Rzeczpospolita Kórnicka stała 
się odtąd integralną częścią niepodległej 
Rzeczypospolitej Polskiej.

ze wsPomnień stanisław celichowskiego
 AdwokAtA, dZiAŁACZA stRoNNiCtwA NARodowEGo,  

któRy w listoPAdZiE i GRUdNiU 1918 kiERowAŁ RAdĄ ŻoŁNiERskĄ  
w kóRNikU:
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 Zmagania sportowe połą-
czono ze zbiórką pieniędzy dla 
domów dziecka i opieki społecz-
nej z trenu Wielkopolski. Inicjato-
rami turnieju byli Zbigniew Górny 
i Wojciech Fibak. Honorowy 
patronat nad imprezą objęli: Jan 
Grabkowski, starosta poznański 
i Jerzy Lechnerowski, burmistrz 
Kórnika. Imprezę zorganizował 
Hotel „Rodan”.  

W turnieju każdy ze sponso-
rów miał możliwość rozegrania 
meczów ze znanymi artystami. 
Turniej był nie tylko dobrą za-
bawą, ale również możliwością 
nawiązania sympatycznych 
kontaktów towarzyskich. 

W drugim dniu Gwiazdkowe-
go Turnieju Gwiazd, wieńczącym 
całość wydarzeń, w Zamku Kór-
nickim zorganizowano koncert 
przy choince. Wzięli w nim udział 
m.in. Katarzyna Chrzanowska, 
Ryszard Szurkowski, Henryk 
Sawka, Leszek Malinowski, 
Grzegorz Poloczek, Krzysztof 
Respondek, Tomasz Bednarek 
i Andrzej Supron. Podczas kon-
certu gwiazdy wspólnie z zapro-
szonymi gośćmi śpiewały kolędy 
i opowiadały skecze. Najważ-
niejszym jednak wydarzeniem w 
tym dniu była licytacja obrazów, 
z których dochód przeznaczony 
został na rzecz wielkopolskich 
domów dziecka i opieki spo-
łecznej. Jak stwierdził Andrzej 
Supron, prowadzący licytację, 
po raz kolejny ludzie dobrego 
serca nie zawiedli i udało się 
zebrać 15 700 złotych. 

Niedzielna i ostatnia już 
część turnieju, rozpoczęła się na 
kortach Hotelu „Rodan”, gdzie 
gwiazdy zostały zaproszone do 
wspólnych gier pokazowych z 
udziałem dzieci. Po ponad go-
dzinnej zabawie aktorów z dzieć-
mi, prowadzonej przez Monikę 
Pietrzak- trenerkę tenisa tamtej-
szego ośrodka, przyszła pora na 
upragniony przez najmłodszych 
koncert Majki Jeżowskiej. Wy-
stęp artystki poprzedził układ 
choreograficzny młodych tan-
cerzy z Akademii Tańca „Hakiel” 
z Poznania. Majka Jeżowska 
wystąpiła z najpopularniejszymi 
swoimi piosenkami, zagrzewając 
do wspólnej zabawy nie tylko 
dzieci, ale też ich opiekunów i 
rodziców. 

Podczas koncertu, w są-

siedztwie na kortach tenisowych 
rozgrywały się mecze półfi-
nałowe i finałowe aktorów. W 
finałowym deblu zwyciężyli Elż-
bieta Majchrowicz z Tomaszem 
Gazdowskim nad Aliną Botorek z 
Ryszardem Szurkowskim. 

Gwiazdkowy Turniej Gwiazd 
zakończył się wspólną foto-
grafią władz gminy i powiatu 
wraz zaproszonymi gwiazdami 
i sponsorami.

Zarówno organizator turnieju 
Zbigniew Górny, jak i sławni 
uczestnicy zgodnie podkreślali, 
że dzięki wspaniałej atmosfe-
rze Kórnika i Hotelu Rodan był 
to, jak dotychczas najbardziej 
udany turniej. Być może kolejne 
znów odbędą się u nas. Padła 
nawet propozycja organizacji 
turnieju tenisowego gwiazd w 
trakcie Kórnickich Spotkań z 
Białą Damą.

Co z tego wyniknie zoba-
czymy. Najważniejsze jednak, 
że przy okazji dobrej zabawy 
zgromadzono spora sumą, która 
zasili placówki wychowawcze w 
wielkopolsce, a być może cześć 
kwoty trafi do Domu Dziecka w 
Kórniku Bninie.

Opr. IM, ŁG i BM

gwiazDkowy turniej gwiazD ***
ludzie sztuki, sportu i biznesu gościli w Hotelu „Rodan” 

w skrzynkach, podczas tenisowego Gwiazdowego turnieju 
Gwiazd, który odbył się w dniach 19-21 grudnia.
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miEjsCE NA twojĄ REklAmę

Producent 
altan, huśtawek, 

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

tel. (061) 8171-781

Samych szczęśliwych chwil 
w nowym roku,  

zdrowia i pomyślności  
życzą wszystkim Klientom 

Delikatesy

Kórnik Ul. 20 Października 14

POLOmarket to największa sieć supermarketów o wyłącznie polskim kapitale, posiadająca 240 
własnych placówek handlowych zlokalizowanych w 14 województwach. Nasze sklepy odwiedza 
9 200 000 klientów miesięcznie. Potwierdzeniem naszej pozycji na rynku jest 18 miejsce wśród 
wszystkich detalistów w Polsce oraz 165 miejsce na liście największych przedsiębiorstw według 
tygodnika Polityka. Ponad 600 producentów artykułów spożywczych i przemysłowych dostarcza 
swoje produkty do naszego centrum dystrybucyjnego. Swoje dotychczasowe sukcesy zawdzięczamy 
przede wszystkim sprawnie zorganizowanemu, kompetentnemu zespołowi pracowników tworzących 
naszą firmę. Obecnie jesteśmy pracodawcą dającym zatrudnienie ponad 8 200 osobom. W związku 
z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów z Kórnika i okolic na stanowisko:

oferujemy:
- pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
- atrakcyjne wynagrodzenie
- możliwość wewnętrznych szkoleń

Oferty zawierające życiorys i list motywacyjny wraz z numerem referencyjnym prosimy przesyłać 
w ciągu 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

„Frapo-Dystrybucja” sp. z o.o. 
ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin
z dopiskiem „Praca Kórnik”

lub adres elektroniczny: kadry101@polomarket.pl

W ofertach prosimy o zamieszczenie klauzuli:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz 883)”.

 Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

kasjer – sprzedawca
magazynier
wymagania:
- miła aparycja
- odpowiedzialność i komunikatywność
- wskazana umiejętność obsługi kasy fiskalnej (kasjer)
- wskazana praca na podobnym stanowisku (magazynier)

zastępcy kierownika
sklepu
wymagania:
- doświadczenie handlowe,
- dyspozycyjność i odpowiedzialność,
- odporność na stres,
- znajomość pakietu Office,

kilka dni przed wigilią, na świątecz-
nych spotkaniach opłatkiem dzielili się 
członkowie wspólnoty Burego misia i 
koła Emerytów i Rencistów. 

Bure misie w kamionkach 
Wspólnota Burego Misia spotkała się 

przed świętami 21 grudnia w Kamionkach. 
Burych Misiów, ich rodziców, Burych 

Niedźwiedzi - sołtys Małgorzatę Walkowiak, 
prezesa OSP Kamionki - Leszka Walkowia-
ka, ks. wikariusza Przemysława Wilka 
z parafii pod wezwaniem św. Jakuba 
Apostoła w Głuszynie, sponsorki 
- Halinę i Agnieszkę Szczepaniak 
powitała Justyna Walkowiak. 

Spotkanie wigilijne rozpoczęło się 
od modlitwy. W imieniu Burych Niedź-
wiedzi życzenia składała Kinga Koń-
czak, liderka II grupy Burych Misiów. Do 
życzeń dołączyła się także Agnieszka 
Nowak, komendantka II grupy. 

Uczestnicy spotkania podzielili się 
opłatkiem i zasiedli do wieczerzy wigi-
lijnej. Bure Niedźwiedzie i Bure Misie 
zaprezentowały jasełka, tym razem w 
formie pantomimy. Wyreżyserowała 
je Justyna Walkowiak. Wszyscy śpiewali 
kolędy. Pojawił się także Gwiazdor, który 
wręczał podarunki Burym Misiom i Burym 
Niedźwiedziom. Nie zapomniał również o 
obdarowaniu Henryka Piaseckiego, który 
stale pomaga w organizacji imprez dla 
Burych Misiów. 

Henryk Frąckowiak, przedstawiciel ro-
dziców Burych Misiów stwierdził, że dzieci 
otrzymują w Kamionkach tyle serca. Sołtys 
Małgorzata Walkowiak nie kryła satysfakcji 
z tego, że do Kamionek przyjeżdża Wspól-
nota Burego Misia. Zdaniem pani sołtys, 
podopieczni Wspólnoty potrafią wyrazić 
wdzięczność za okazane im serce.

Emeryci w trzebisławkach 
Tradycyjnie już Zarząd Miejsko-Gminny 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
w Kórniku zorganizował Wigilię dla około 
120 osób starszych, samotnych. Tym ra-
zem odbyła się 23 grudnia w zajeździe w 
Trzebisławkach. 

Jak zawsze przebiegała w ciepłej, rodzin-
nej atmosferze. Rozpoczęła się od kolędy 

„Wśród nocnej ciszy”. Bogdan Wesołek, 
prezes zarządu przywitał zebranych i gości 
wśród, których byli: burmistrz Jerzy Lechne-
rowski, Irena Kaczmarek, przewodnicząca 
Rady Miejskiej, Zbigniew Kalisz, dyrektor 
Fundacji „Zakłady Kórnickie” a także ks. 
kanonik Stanisław Borowiak. 

Bogdan Wesołek przypomniał, że minęło 
50 lat od powstania w naszym kraju Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej. Nawiązał też 
do początków działalności PKPS w kórnickiej 
gminie. Wspomniał o latach 80-tych, gdy 
pomoc udzielana była z Holandii. Poinformo-
wał, że na wniosek ZM - G PKPS w Kórniku, 

Zarząd Główny przyznał w grudniu bur-
mistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu 
„Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza 
PKPS” za wspieranie tej organizacji i 
jej podopiecznych. Bogdan Wesołek 
podziękował burmistrzowi za to, że 
kórnicki PKPS otrzymał siedzibę.

Ks. Stanisław Borowiak odczytał 
fragment Ewangelii św. Łukasza o 
narodzeniu Jezusa. Zebrani modlili 
się za zmarłych, a następnie dzielili 
się  opłatkiem. 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
podziękował Polskiemu Komitetowi 
Pomocy Społecznej za owocną 
współpracę i wraz z przewodniczącą 

złożył życzenia noworoczne. 
Emeryci i renciści śpiewali kolędy. 

Bogdan Wesołek wymienił nazwiska naj-
starszych, obecnych na uroczystości. Były 
to: Pelagia Zięta, Stanisława Brentkowska, 
Natalia Bukczyńska i Stanisława Rozmia-
rek. Robert Wrzesiński

Podopieczni, ich rodzice, opieku-
nowie i wolontariusze „klaudynki” po 
raz piąty wzięli udział w noworocznym 
spotkaniu „idzie styczeń, niesie wiele 
życzeń”, które odbyło się 4 
stycznia w restauracji „Biała 
dama” w kórniku. 

W „Białej Damie” oprócz 
osób związanych z Stowa-
rzyszeniem pojawili się także: 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
Irena Kaczmarek, przewodni-
cząca Rady Miejskiej, Bożena 
Kiełtyka, dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej, siostry za-
konne Mieczysława i Urszula.  

Jako pierwszy wystąpił Ze-
spół Pieśni i Tańca Ziemi Kór-
nickiej, który zaprezentował 
szereg piosenek związanych 
ze świętami. Powstał on we 
wrześniu ubiegłego roku i sku-
pia 46 osób w wieku 8-15 lat. 
Działa przy Kórnickim Ośrodku Kultury. 
Zespół prowadzi Małgorzata Wyspiańska-
Matysiak. Na noworocznym spotkaniu 
„Klaudynki” zaprezentowało się 20 jego 
członków, którzy złożyli „Klaudynce” życze-
nia noworoczne. 

Anetta Szarzyńska, prezes Kórnickiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka” podziękowała sponsorom, 

firmom i instytucjom, z którymi współpracuje 
stowarzyszenie. - W instytucjach wspierają-
cych „Klaudynkę” pracują ludzie – od nich 
oczekuję życzliwości, zrozumienia i wyro-
zumiałości – powiedziała Szarzyńska. Po-
dziękowała mamom za upieczenie ciasta, a 

Annie Dłużewskiej, kierownik „Białej Damy” 
za bezinteresowne udostępnienie sali. 

Oczywiście nie zabrakło specjalnych 
podziękowań dla wolontariuszy. Anetta 
Szarzyńska podkreśliła, że są to osoby, 
które wyróżniają się z tłumu a w niesieniu 
pomocy znajdują sposób na życie i uzysku-
ją satysfakcję. 

Irena Kaczmarek, przewodnicząca 
Rady Miejskiej życzyła, aby 
wszyscy członkowie „Klaudynki” 
żyli na co dzień w takiej atmos-
ferze, jaka wówczas panowała 
na sali. Zapewniła, że władze 
samorządowe będą wspierać 
to Stowarzyszenie. Burmistrz 
życzył, aby 2009 rok nie był 
gorszy niż miniony. 

Zygfryd Dębczak z śrem-
skiego zespołu harmonijkowego 
wystąpił z koncertem kolęd. 
Potem uczestnicy spotkania 
wzięli udział we wspaniałej za-
bawie noworocznej. Dotarł do 
nich Gwiazdor. We wręczaniu 
paczek, ufundowanych dzięki 
sponsorom oraz z środków 
„Klaudynki” pomagała wicepre-

zes – Małgorzata Chmielewska. Gwiazdor 
żartobliwie pytał  czy myją zęby, są grzeczni 
i dobrze uczą się. Paczki były także dla 
wolontariuszy.

W tej sympatycznej imprezie wzięło 
udział 140 osób. Robert Wrzesiński

w wigilijnym nastroju

noworoczne sPotkanie 
„klauDynki”
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KSIĄŻEK 
Pozycje książkowe dostępne są  

w Bibliotece Publicznej w Kórniku. 

DLA DOROSŁYCH 

IAN MceWAN 
„NA PlAŻy CHEsil” 

Akcja książki „Na plaży Chesil” roz-
grywa się w czerwcu 1962 roku. Para 
nowożeńców przybywa do hoteliku na 
południowym wybrzeżu Anglii, aby spę-
dzić tam noc poślubną. Florence, córka 
biznesmena i filozofki, jest utalentowaną 
skrzypaczką marzącą o założeniu wła-
snego kwartetu smyczkowego. Edward to 
zdolny absolwent historii, interesujący się 
wpływem wielkich ludzi na kształt dziejów. 
Oboje z niepokojem myślą o chwili, gdy 
skonsumują swoje małżeństwo - ona boi 
się fizycznego zbliżenia, on obawia się, 
że nie sprosta czekającemu go zadaniu. 
Niemożność pokonania barier, nieumie-
jętność rozmowy o wspólnych proble-
mach, doprowadzą do dramatu.

MG

DLA DZIECI 

timo PARVElA  
„EllA i PRZyjACiElE” tom 2 

Książka opisuje w zabawny sposób 
perypetie Elli, pewnej pierwszoklasistki 
i jej klasy. Oto jak główna bohaterka 
opisuje wydarzenia: „Mam na imię Ella. 
Mamy fajną klasę i fajnego nauczyciela. 
A raczej mieliśmy, bo ostatnio pan jest 
trochę wykończony. To pewnie dlatego, 
że najpierw pojechał na wakacje, by pod-
reperować sobie nerwy i spotkał się tam 
z nami. Potem Pate zaczął strajkować, 
gdy usłyszał, że nawet w drugiej klasie 
nikt mu nie będzie wypłacać pensji. Na 
dodatek mamy nowego ucznia, Zabijakę, 
który jest nie z tej planety. Na koniec pan 
postanowił zabrać nas do szkoły nocą. 
Naszym zdaniem było bardzo fajnie i tak 
samo uważają woźny, Krwawa Dyrektor-
ka, policjanci i strażacy”. 

Humor i tempo książek o Elli trafiają 
do każdego. Seria jest czytana na głos 
i po cichu przez uczniów podstawówki, 
w gimnazjum przygotowuje się z niej 
referaty, a nauczyciele chichoczą z niej 
po kryjomu, ukryci w pomieszczeniu na 
mapy. 

UWAGA! Książki o Elli są niebez-
pieczne. Grożą wielokrotnymi wybuchami 
śmiechu. Należy unikać lektury w miej-
scach publicznych. 
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kórnicki ośrodek kultury życzy w 
nowym roku 2009 wielu artystycznych 
wzruszeń i zaprasza na stałe i okolicz-
nościowe zajęcia kulturalne. 

Zajęcia plastyczne:  
- dla dorosłych i młodzieży w  Galerii 

Warsztatów KOK w Klaudynówce w każdy 
poniedziałek od godz.16.30.

- dla dzieci w każdą środę od 16.30 
w KOK

Zajęcia taneczne:
Zespół taneczny BRAWO wtorki, 15.30 

w KOK

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej 
piątki od godz.16.00 w SP nr1

Zajęcia muzyczne:
Spotkania z piosenką biesiadną czwart-

ki od 18.00 KOK

Gry logiczne wtorki 18.00 KOK
Modelarstwo lotnicze piątki 15.00 SP 

nr1

klub dobrego Filmu 2 piątki w mie-
siącu.

16 stycznia o godz.20.00 „Sin City – 
Miasto grzechu” Frank Millersa 

DziałalnoŚć kórnickiego oŚroDka 
kultury w 2009 r.

Połowa Adwentu, 15 grudnia 2008 r., po-
niedziałkowe popołudnie. Niby zwyczajne, 
trochę zabiegane… Boże Narodzenie już 
blisko. W reprezentacyjnej sali kórnickiego 
motelu Nestor choinka, piękna, oświetlona, 
pod nią paczki z prezentami… Wokół krząta 
się prof. Teresa Rogozia-Olejnik wraz z mę-
żem, córką i klubowym aktywem. „Znak, że 
coś ważnego w Kórniku się dzieje”, ściślej 
mówiąc – w Klubie Pro Sinfonika im. Mie-
czysława Karłowicza dzia-
łającym przy Liceum Ogól-
nokształcącym im. Genera-
łowej Jadwigi Zamoyskiej 
w Kórniku. Tak niedawno 
uroczyście przyjmowaliśmy 
nowych członków w swoje 
szeregi, było ślubowanie, był 
koncert, wspomnienia, że to 
już 34. sezon rozpoczęty w 
Kórniku…

A teraz?
Za chwile rozpocznie się 

uroczyste spotkanie klubowe 
w ramach 41. Konwencji 
Pro Sinfoniki. Zachęcił nas 
do tego nasz prezes pre-
zesów. – Zbliża się 90. rocznica wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego – mówił do nas 
na początku grudnia. – To bardzo ważna 
dla nas, w Pro Sinfonice, data. I jeszcze 
niezwykła rola Ignacego Jana Paderewskie-
go, artysty, męża stanu, patrioty. Waszym 
obowiązkiem jest przygotować spotkanie, 
przypomnieć o tym – zachęcał. 
Podjęliśmy to zadanie.

    I oto jest już sekretarz Pro 
Sinfoniki, Antoni Hoffmann wraz 
z artystami, a my witamy gości z  
Poznania i tych – tradycyjnie już 
- zajmujących miejsce przy okrą-
głym stole, a więc Burmistrza, 
p. Jerzego Lechnerowskiego, 
radnego Powiatu Poznańskie-
go p. Marka Serwatkiewicza, 
Przewodniczącą Rady Miasta 
p. Irenę Kaczmarek, p. dyrektor 
Halinę Kalisz, vice dyrektor p. 
Ewę Zwierzyńską, byłego dy-
rektora, p. Kazimierza Zimniaka, 
naszego katechetę, ks. Zbignie-
wa Dobronia, przyjaciół i sponsorów Klubu 
p. Marię Kuczyńską Nowak, p. Katarzynę 
Zimniak, p. Stanisława Gorzałczanego, p. 
Macieja Małeckiego redaktora naczelnego 
Kórniczanina p. Łukasza Grzegorowskiego 
i wszystkich młodych melomanów, absol-
wentów i rodziców. 

Magda Królikowska, Joanna Olejnik i 
Wiktor Schumacher mówią, że będzie to 
spotkanie niezwykłe. – Tak rzeczywiście 
– podejmuje Antoni Hoffmann – ale zanim 
o tym powiem, pozwólcie, że przekażę 
wszystkim obecnym serdeczne pozdro-
wienia od Prezesa, p. Alojzego Andrzeja 
Łuczaka.

Z radością słuchamy ciepłych słów pod 
naszym adresem, potem sekretarz Pro Sin-

foniki nakreśla krótko istotę Adwentu – mówi 
o rzeczach ważnych. Nawet nasz ksiądz 
katecheta aprobująco kiwa głową. – Choć 
Boże Narodzenie blisko, choinka piękna i 
kolęd nie zabraknie – słyszymy dalej – to 
jednak główną treścią naszego spotkania 
będzie Powstanie Wielkopolskie i rola w nim 
Ignacego Jana Paderewskiego. 

Antoni Hoffmann przedstawia nam gości 
– artystów: Karolinę Krzysztoforską-Wróbel 

– skrzypaczkę, Katarzynę Nowaczewską-
Manthey – pianistkę, Macieja Sójkę – klar-
necistę i Radosława Mantheya – kontraba-
sistę, czyli Kwartet Pałacowy. 

- Niech najpierw zabrzmi kolęda. 
Słuchamy pięknego opracowania Wśród 
nocnej ciszy z motywem Nokturnu Ignace-

go Jana Paderewskiego.  Joanna Olejnik 
szkicuje nam słowem portret człowieka, 
któremu Wielkopolska i Polska tak wiele 
zawdzięczają. I znów kolędy, wśród nich 
tematy z mazurków Chopina, Kujawiaka 
a-moll Wieniawskiego, Mazura z opery 
„Halka” Moniuszki. I refleksje Antoniego 
Hoffmanna, który wplata w muzykę cyta-
ty znanych postaci, własne obserwacje, 
wspomnienia, choćby to o poznańskim 
epizodzie polskiego pogrzebu Ignacego 
Jana Paderewskiego i warcie przy trumnie 
członków kórnickiego klubu… - Przecież 
dwoje z nich tu jest z nami – wyrywa się 
naszej Opiekunce – to Jakub Byliński i 
Joanna Olejnik! 

- Macie zasługi w popularyzowaniu 

dzieła Ignacego Jana Paderewskiego w 
czasach, gdy wielu chciało widzieć w nim 
„tylko” genialnego pianistę i bon vivant’a 
– kontynuuje pan Antoni, przypominając 
nasze klubowe spotkania z prof. Marianem 
Markiem Drozdowskim.       

Wreszcie czas na specjalny prezent 
od naszego Prezesa. Wiktor Schumacher 
czyta fragment nie publikowanej jeszcze 
noweli Alojzego Andrzeja Łuczaka o 

Powstaniu Wielkopolskim. 
Panie Prezesie, czekamy z 
niecierpliwością na całość 
już w formie książkowej!                                                                                                                                      
               

I na koniec Magda Kró-
likowska przypomina te-
stament Mistrza Ignacego 
Jana z bardzo celnym ko-
mentarzem prowadzącego 
spotkanie. Słychać słowa: 
dobro, uczciwość, patriotyzm 
i zachętę do przemyśleń nad 
tymi pojęciami we własnym 
sercu.

Tradycją naszych świą-
tecznych spotkań jest słowo 

kapłana, który jest wśród nas. Pamięta 
o niej Antoni Hoffmann, prosząc księdza 
Zbigniewa Dobronia o życzenia. Są one 
równocześnie zachętą do podzielenia się 
opłatkiem. Ten jakże miły i oczekiwany 
„rozgardiasz” kończy się pysznym deserem, 
a ten z kolei jest zapowiedzią drugiej części 

koncertu naszych gości, człon-
ków Kwartetu Pałacowego.

Polonez Wojciecha Kilara z 
filmu „Pan Tadeusz”. – Filmowi 
towarzyszyła piosenka – wspo-
mina niestrudzony sekretarz na-
szego ruchu – m. in. ze słowami 
„zrobim powstanie i jakoś to bę-
dzie”.  Myśmy tu, w Wielkopolsce 
powstanie zrobili i nam wyszło 
świetnie, a nie jakoś – żartuje. 

Dalej, w wykonaniu wybor-
nych muzyków, płynie temat 
Andrzeja Kurylewicza z „Polskich 
dróg”, cieszą uszy wciąż fascynu-
jące tanga Astora Piazzolli, bawi, 
grany na zakończenie ragtime 

Waldemara Kazaneckiego z filmu „Va ba-
nque”, będący zarazem swoistym hołdem 
dla niedawno zmarłego wybitnego aktora 
Jana Machulskiego.

Koniec, czas wracać do domów. Każ-
dy z nas wyjdzie stąd bogatszy o nowe 
doświadczenia, doznania i refleksje. Pani 
Profesor promienieje – Takie spotkanie, 
jacy świetni artyści! Jeszcze prezenty!   
Każdy otrzymuje pięknie oprawiony rocznik 
Listków Muzycznych Pro Sinfoniki 2008. 
Dla Prezesa piękny bukiet kwiatów i naj-
cieplejsze życzenia.

Do zobaczenia na koncertach Pro Sin-
foniki w Poznaniu, do zobaczenia po raz 
kolejny w Kórniku! Dziękujemy!

Michał Melosik

41 konwencja Pro sinFoniki  
w 90 rocznicę Powstania wielkoPolskiego

 Ukończyła filologię 
polską na UAM oraz 
studium bibliotekarskie 
w Jarocinie. W Biblio-
tece Publicznej w Kór-
niku pracuje od 1993 
roku. W grudniu 2008 
roku wygrała konkurs 
na dyrektora opisywa-
nej wcześniej instytucji. 
Nam opowiedziała o 
swoich planach. 

- Kilkanaście lat 
pracowała Pani w filii 
Biblioteki Publicz-
nej w Bninie. Pewnie 
znała  Pani większość 
osób korzystających 
z biblioteki i ich upodobania czytelni-
cze …

Z Biblioteką związana jestem od 15 
lat i czas ten pozwolił mi na zaznajomie-
nie się z mieszkańcami Bnina i okolic. W 
małej miejscowości biblioteka spełnia rolę 
nie tylko miejsca, w którym czytelnik może 
wypożyczyć książkę czy uzyskać informa-
cje na interesujący go temat, ale również 
porozmawiać o ostatnio przeczytanych 
książkach czy o swoich problemach, jak 
i skorzystać z Internetu. Znajomość pre-
ferencji czytelniczych  pozwala na zakup 
takich tytułów, które spełniają oczekiwania 
większości naszych czytelników. Są to 
najczęściej: powieści-bestsellery, książki 
hobbystyczne, podręczniki, a także książki 
dla dzieci i młodzieży.

- Wygrała Pani konkurs na dyrektora 
Biblioteki Publicznej w Kórniku. Przed 
Panią nowe wyzwania. Jakich zmian 
mogą oczekiwać czytelnicy? 

Biblioteka to właściwie jedyne bezpłatne 
dostępne źródło do słowa drukowanego, 
do innych mediów, do informacji. Jest to 
miejsce rekreacji umysłowej wyższego 

rzędu, miejsce zaspo-
kojenia potrzeb intelek-
tualnych, konkretnych 
czytelniczych, infor-
macyjnych. Dlatego 
też należy zadbać o 
„wizerunek” biblioteki, 
aby przyciągała czytel-
ników. Mam nadzieję, 
że w tym roku uda się 
wyremontować po-
mieszczenia Biblioteki 
Publicznej w Kórniku, 
a także zakupić nowy 
sprzęt komputerowy. 

Poza tym chciała-
bym rozpocząć akcję 
„Książka na telefon”, 
polegającą na dostar-

czaniu książek do domu osobom starszym 
i niepełnosprawnym. Kolejną „nowością” 
będzie udostępnianie naszych zbiorów w 
soboty. Niebawem do mieszkańców naszej 
gminy trafi ankieta, w której będą mogli 
wypowiedzieć się na temat funkcjonowa-
nia biblioteki. Chciałabym zaznaczyć, że 
mówiąc o bibliotece, mam na myśli nie 
tylko Bibliotekę w Kórniku, ale również w 
Bninie.

- Obecnie biblioteka to nie tylko 
miejsce, gdzie można wypożyczyć do-
brą książkę, ale także spotkać ciekawe 
osoby, związane z literaturą i innymi 
dziedzinami. Kto w tym roku gościć bę-
dzie w bibliotecznych murach?

Będą to spotkania przede wszystkim z 
pisarzami (na przykład nasi najmłodsi czytel-
nicy spotkają się z Grzegorzem Kasdepke), 
ale nie tylko. Zamierzamy wyjść na przeciw 
zapotrzebowaniom mieszkańców gminy 
Kórnik i pomóc im między innymi w rozwią-
zaniu problemów zdrowotnych czy prawnych. 
Dlatego też zaprosimy do nas  lekarzy, praw-
ników, psychologów, strażników miejskich itp.     
 Rozmawiała: Barbara Morasz

trzy Pytania Do …
ElŻBiEty dUsZCZAk, NowEj dyREktoR 

BiBliotEki PUBliCZNEj w kóRNikU
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Ilość edycji ogłoszenia

* Sprzedam drewno opałowe liściaste i iglaste. Tel. 604 696 326
* Ogrodzenia, bramy, balustrady zewnętrzne i wewnętrzne, kute elementy wystroju wnętrz; ogrodów. Indywidualne projekty. Tel. 694717705
* Usługi tokarskie, frezerskie, ślusarskie, spawalnicze. Tel.694717705
* Ekogroszek workowany wraz z transportem. Tel. 606 254 835
* Szukam wolnego pomieszczenia pod sklep w Kórniku. Tel. 661 808 522 lub 523
* Zatrudnię murarzy do budowy domu. Okolice Kórnika w okresie maj – sierpień. Tel. 609 755 702 po 19.00
* Poszukuję mieszkania lub pokoju do wynajęcia. Kórnik i okolice. Tel. 507 375 446
* Sprzedam metalowy zbiornik na szambo. Tel. 607 706 477
* Zaopiekuje się dzieckiem. Wiek nieistotny. Tel. 519 554 039
* Sprzedam działkę no ROD w Bninie. Tel. 509 491 007
* Usługi tokarskie, frezerskie, ślusarskie, spawalnicze. Tel. 694 717 705 
* Ciesielstwo, dekarstwo, konstrukcje dachowe, podbitki, boazerie, ocieplanie poddaszy, montaż płyt karton.-gipsowych. Tel. 505 430 591
* Sprzedam kaloryfery aluminiowe używane 80 żeber cena 800 zł. Tel. 506 305 861
* Sprzedam stemple budowlane 150 szt. Cena 6 zł/szt. Tel. 506 305 861
* Sprzedam garaż ul. Staszica 15 Kórnik. Tel. 605 350 224
* Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub Bninie. Tel. 667 268 605
* Układanie płytek, remonty łazienek, usługi murarskie. Tel. 509 518 955
* Usługi budowlano-wykończeniowe, układanie płytek, szpachlowanie, malowanie, zabudowa płytą GK, Kórnik Marek Jasiewicz. Tel. 506 049 056
* Tulce kawalerka TBS I p. Ładna – sprzedam 65 tys. Tel. 609 300 000
* Mam do wydzierżawienia pomieszczenie na cele gospodarcze – Środa Wlkp. Tel 061 285 45 76, 501 074 900
* Poszukuję opiekunki do doraźnej opieki nad 4-letnim dzieckiem. Tel. 605 440 504
* Zatrudnimy pracownika obsługi klienta oraz pracownika do prac porządkowych na stacji paliw w Jaryszkach. Tel. 609 522 494
* Sprzedam choinki cięte. Tel. 601 069 510
* Sprzedam działkę budowlana. Tel. 606 461 245
* Lokal użytkowy 70 m2 do wynajęcia. Tel. 606 461 245
* Potrzebujesz pomocy w sprzątaniu zadzwoń. Szybko, dokładnie – uczciwie. Tel. 880 175 669
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę. Tel. 601 308 880

transport GratIs
na terenie Kórnika
z a p r a s z a m y

SKlEp „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk– cement

– kleje
– folię
– art. instalacyjne
 Wod-Kan i C.o.
– art. elektryczne

oraz inne materiały budowlane

poleca:
– płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
 ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd. 

Bnin, ul. Śremska 10A tel. (61) 898 03 35

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

PŁYTKI CERAMICZNE

CZYNNE: 
W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  14.00-20.00

SOBOTA  9.00-16.00
tel. 061 8171 388, 605 548 427

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

tel. (61) 8171 127
aKOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

NAPRAWA  
PRALEK I LODÓWEK

tel. 601 84 39 88

OGRÓD– KOMPLEKS

POŁOŻYMY – BRUK, GRANIT
ZAŁOŻYMY TRAWNIK

ZAOPIEKUJEMY SIĘ OGRODEM
WYKONAMY OGRODZENIA   
- TAKŻE KOJCE DLA PSÓW

0601 405 059

TOFIK
BURmistRZ GmiNy kóRNik

INFORMUJe

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 9 stycznia 2009 r. 
do 30 stycznia 2009 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzier-
żawy:

- 2 działki nr 958/8 oraz  995/2 położone w Kórniku. Nieruchomości przeznaczone na 
cele usług turystycznych zagospodarowane jako parking.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

grając skoczno 
Dzieciąteczku

Nie pierwszy juz raz Jacek Kowalski z 
zespołem zaprosił na wspólne kolędowanie. 
Niezwykłe to są spotkania, podczas których 
przypominane są staropolskie kolędy i pa-
storałki, z oryginalnym tekstem. Tym razem 
po raz pierwszy bożonarodzeniowy chór 
złożony z artystów i publiczności zabrzmiał, 
dzięki uprzejmości Biblioteki Kórnickiej PAN 
na Zamku w Kórniku.

Wydrukowane na tę okazję śpiewniki 
pomogły gościom włączyć się w śpiew dla 
Dzieciątka. Kowalski zadbał, by wersje 
utworów, były jak najbardziej zbliżone do 
staropolskich pierwowzorów. Na przykład 
pasterze, którzy przybieżeli do Betlejem 
nie grali na lirze, a robili to „Grając skoczno 
Dzieciąteczku na lerze”  i nie dość tego 
„Oddawali swe ukłony w oborze”. Znane 
często, tradycyjne melodie przeplatały się 
z zapomnianymi utworami, często odku-
rzonymi w archiwach kórnickiej, zamkowej 
biblioteki. 

W przerwie można było spróbować 
świątecznych wypieków i wina.

Organizatorem wieczoru byli członkowie 
Kórnickiego Stowarzyszenia „Ogończyk”. 
Finansowego wsparcia organizatorom 
udzielił Urząd Miejski w Kórniku.

ŁG 
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jechali „na podwójnym gazie”
15 grudnia w Borówcu, kórniccy funkcjona-
riusze zatrzymali kierowcę, który prowadził 
samochód będąc pod wpływem alkoholu. 
Badanie alkomatem dało wynik 2,98‰. 
Trzy dni później, 18 grudnia tym razem w 
Kamionkach policjanci zatrzymali do kon-
troli rowerzystę, który sprawiał wrażenie 
nietrzeźwego. Mężczyzna miał 0,8‰. 

Błędny manewr skrętu 
16 grudnia w Gądkach, kierujący dafem 
w wyniku nieprawidłowo wykonywanego 
manewru skrętu, doprowadził do zderzenia 
innym dafem. 

Uderzył w psa 
26 grudnia w Borówcu, kierowca renault 
uderzył w przebiegającego przez jezdnię 
psa. 

wymusił pierwszeństwo 
31 grudnia w Dachowie, kierujący audi nie 
udzielił pierwszeństwa przejazdu i w ten 
sposób zderzył się z drugim audi. 

spokojny sylwester 
Komisariat Policji w Kórniku poinformował, 
że Sylwester w gminie Kórnik przebiegał 
raczej spokojnie. Policjanci interwenio-

wali dwa razy. Doprowadzili do miejsca 
zamieszkania nietrzeźwego mieszkańca 
Kórnika, który leżał na chodniku przy Placu 
Niepodległości. 
Interweniowali także podczas awantury 
domowej. Nieporozumienia rodzinne wy-
jaśniono na miejscu. 

Nie dostosował prędkości 
1 stycznia w Kórniku, kierujący oplem nie 
dostosował prędkości do warunków ruchu 
i doprowadził do zderzenia z volkswage-
nem. Dzień później, 2 stycznia także w 
Kórniku, kierowca toyoty jechał z nad-
mierną prędkością, co stałą się przyczyną 
zderzenia z fiatem. 

kradzieże 
• 17 grudnia włamano się do domku letni-
skowego w Koninku i dokonano kradzieży 
z niego dwóch rowerów górskich o wartości 
800 zł,
• 21 grudnia włamano się do sklepu 
spożywczego w miejscowości Dachowa i 
skradziono z niego artykuły alkoholowe i 
tytoniowe o wartości 8118 zł,
• 21 grudnia skradziono z terenu działki 
budowlanej w miejscowości Skrzynki cegły 
ceramiczne o wartości 300 zł,
• 2 stycznia włamano się do szafki odzie-
żowej na terenie Zakładów Mięsnych w 
Robakowie i skradziono z niej dokumenty i 
pieniądze o łącznej wartości strat 100 zł.

Opr. BM
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stRAŻACy w AkCji

kórniccy strażacy wzięli udział w 
kolejnych akcjach:
• 1 grudnia zabezpieczali miejsce wypadku 

na ulicy Dworcowej w Kórniku, a dzień 
później w Czmoniu, 

• 4 grudnia zabezpieczali miejsce lądo-
wania śmigłowca w Kórniku, a kilka dni 
później 9 grudnia w Mieczewie, 

• 9 grudnia w hali w Gądkach zapobiegali 
skutkom rozszczelnienia się zbiornika z 
środkiem żrącym i gasili pożar śmietnika 
w Błażejewku, 

• 10 grudnia w Borówcu gasili palące się 
izolatory wysokiego napięcia, 

• 17 grudnia zabezpieczali miejsce lądo-
wania śmigłowca. 

Opr. Robert Wrzesiński

kronika 
kryminalna

50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTeROWe 

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

* gdy kupisz u nas okulary

poniedziałek - pią tek: 10.00 - 18.00
kór nik, ul. Po znań ska 22

RE Ali ZU jE my wsZyst kiE RE CEP ty

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

Centrum stomatologii  
i specjalistyki ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNe:

EllmEdEllmEd

stomAtoloGiA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

Ukarani za nieprawidłowe parkowanie 
Od 16 grudnia do 5 stycznia strażnicy 
miejscy ukarali 8 kierowców za parkowanie 
pojazdów w miejscach zabronionych w 
Kórniku m.in. na chodniku i skrzyżowaniu. 
Jeden z kierowców odmówił przyjęcia man-
datu, dlatego sprawa trafi do sądu. 

jechała z nadmierną prędkością i bez 
dokumentów 

30 grudnia na ulicy Błażejewskiej w Kór-
niku-Bninie, strażnicy zatrzymali kobietę, 

która jechała samochodem z nadmierną 
prędkością. Poza tym okazało się, że nie 
posiada przy sobie dokumentów. Sprawca 
wykroczenia (mieszkanka Kórnika) od-
mówiła przyjęcia mandatu i sprawa trafi 
do sądu. 

mandat za wywożenie nieczystości 
31 grudnia patrol SM ukarał mandatem 
mieszkańca Błażejewa za wywożenie nie-
czystości na pole. 

Opr. BM

 
produkcja-montaż
TEL:

605 260 690
PRUSINOWO 24, TRASA KÓRNIK ZANIEMYŚL

OKNA•ROLETY•BRAMY

061 8171 310

oddAm w NAjEm lokAl 
UŻytkowy o ŁĄCZNEj  

PowiERZCHNi okoŁo 50 m2  
w okoliCy kóRNikA  

NA dZiAŁAlNoŚĆ tyPU:  
KOSMeTYCZKA  

(gdyż istnieje już zakład fryzjerski)  
lUB iNNĄ .  

KONTAKT  
tEl. 501150612

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
- blacharsko - dekarskie

- podbitki
- boazeria - płyta nidagips itp.

TEL: 516 049 006

miEjsCE NA twojĄ REklAmę

APEl do stRAŻAków oCHotNików 
o ZwRóCENiE sZCZEGólNEj UwAGi 
NA los osóB sAmotNyCH PotRZE-

BUjĄCyCH wsPARCiA w okREsiE 
silNyCH mRoZów

Mając na uwadze utrzymującą się falę 
silnych mrozów występujących na terenie 
całego kraju zwracam się z prośbą i apelem 
do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych 
o uwrażliwienie na los ludzi wymagających 
pomocy w tym okresie i przekazywanie 
służbom społecznym informacji o osobach 
starszych i samotnie zamieszkałych, a prze-
bywających w miejscach zagrażających ich 
zdrowiu i życiu. 

Istotne jest dotarcie do takich osób, za-
poznanie się z warunkami ich przebywania 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na oso-
by starsze, samotne bądź zamieszkujące 
na terenie ogródków działkowych. 

Osobom wymagającym wsparcia, w 
zależności od zdiagnozowanych dominu-
jących trudności powinna zostać udzielona 
pomoc poprzez zgłoszenie ich sytuacji do 
Ośrodków Pomocy Społecznej, które to in-
stytucje udzielają pomocy w postaci opału, 
gorącego posiłku, zabezpieczenia potrzeb 
w zakresie odzieży i obuwia dostosowanych 
do obecnej pory roku albo skierowania 
do schroniska lub ośrodka wsparcia. W 
przypadku tej grupy osób zapewniana jest 
również pomoc przez te instytucje w zakre-
sie opieki nad ludźmi chorymi. 

Wobec osób bezdomnych szczególnie 
narażonych na ujemne skutki niskich tem-
peratur proszę o podjęcie działań wspólnie 
przez organizacje samorządowe, które 
świadczą pomoc w tym zakresie poprzez 
schronienia w noclegowniach, schroniskach, 
ośrodkach wsparcia dla samotnych matek z 
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

Wykazami placówek świadczących po-
moc na rzecz osób bezdomnych dysponują 
Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a 
także placówki Policji i właściwe terenowo 
Komendy Powiatowe/Miejskie PSP. 

Znając dotychczasowe zaangażowanie 
druhów strażaków, wierzę, że podjęte przez 
Was działania pomogą przetrwać ten trudny 
okres wielu osobom.

www.powiat.poznan.pl

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

garnitury damskie i męskie, płaszcze, sukienki wieczorowe.
Pogotowie krawieckie.

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30
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ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZęŚCi motoRyZACyjNE do wsZystkiCH mAREk

SZeROKA OFeRTA, NISKIe CeNY,
UdZiElAmy RABAtU, FACHowE doRAdZtwo

ZAPRAsZAmy od PoNiEdZiAŁkU do PiĄtkU w GodZ. 800-1800, SOBOTA 800-1400

kóRNik, Ul. wojskA PolskiEGo 18
tEl. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

INSTALATORSTWO
Piotr Grzempa

WYKONUJE:
Instalacje wod – kan – c.o. – gaz

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych
Piotr Grzempa
Ul. Pocztowa 5
Kórnik

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

tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

UsŁUGi iNstAlACyjNE  
WOD-KAN, C.O., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr szymkowiak

W Szkole Podstawowej im. Jana Wój-
kiewicza w Radzewie UKS „Jedynka Kór-
nik” Sekcja Tenisa Stołowego SKS „Sokół” 
w Radzewie przeprowadził ostatnie zawody 
z cyklu VIII Kórnickiej Ligi Tenisa Stołowego 
2008. Przy stołach tenisowych spotkali się 
zawodnicy rywalizujący o Mistrzostwach 
Gminy Kórnik w Deblach i Mikście Tenisa 
Stołowego. 

Witając zawodników dyrektor szkoły 
przybliżył startującym wydarzenia sprzed 
90 lat i zaprosił do zwiedzenia wystawy 
poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu 
1918 – 1919.

Po części oficjalnej startujące drużyny 
przystąpiły do rywalizacji. Końcowe wyniki 
przedstawiają się następująco:

Gra deblowa kobiet – 10 startujących 

1. Sylwia Frąckowiak – Trzykonne Młyny
 Agnieszka Staniszewska - Konarskie
2. Barbara Radziejewska – Kórnik
 Agnieszka Toboła - Prusinowo
3. Aneta Antoniewicz – Radzewo
 Natalia Bladocha - Radzewo

Gra deblowa mężczyzn  
– 32 startujących 

1. Rafał Kujawa – Runowo
 Filip Kujawa – Runowo
2. Jacek Grzybek - Radzewo
 Mariusz Toboła – Czmoń
3. Paweł Rybak – Trzykonne Młyny
 Dariusz Rybak – Konarskie

Gra mieszana – 16 startujących 

1. Agnieszka Toboła – Prusinowo
 Jerzy Rozmiarek – Radzewo

2. Sylwia Frąckowiak – Trzykonne Młyny
 Eugeniusz Staniszewski – Konarskie
3. Agnieszka Staniszewska - Konarskie
 Dariusz Rybak – Konarskie

Zawody przebiegały w sportowej atmos-
ferze i miały charakter rodzinny. 

Ciekawostką było to, że rodziny Kuja-
wów z Runowa i Rybaków z Konarskiego 
wystąpiły w trzypokoleniowych składach. 
Rozgrywki sprawnie przeprowadzili Euge-
niusz Rybak i Mirosław Grzybek. Nagrody 
memoriałowe dla zawodników ufundowała 
Gmina Kórnik. Upominki dla zawodników 
przekazał Marek Przybylski – PZU Środa 
Wlkp. 

* * *
Na kolejne zawody powiatowych i 

kórnickich rozgrywek ligowych sezonu 
2009 w tenisie stołowym w strzelectwie 
i rzucie lotką zapraszamy do Radzewa 
18 i 25 stycznia 2009. W dniach tych 
o godzinie 12.00 podsumujemy sezon 
2008. 

Miłośników strzelectwa i rzutu lotką 
zapraszamy do wzięcia udziału w otwar-
tych turniejach w dniu 11 stycznia 2009 w 
godzinach 11.00 – 13.00. Zawody zosta-
ną przeprowadzone jako towarzyszące 
Turniejowi Wyzwolenia Kórnika w Piłce 
Siatkowej. 

W Radzewie w dniu tym wystąpią cztery 
najlepsze dryżyny Kórnickiej Ligi Siatkówki 
Amatorów w sezonie 2008, walczące o 
Puchar Burmistrza Kórnika.

Za organizatorów
Marek Serwatkiewicz

memoriał Powstania wielkoPolskiego  
1918 – 1919 r.

KOMINKI
z płaszczem wodnym

montaż
- pompy ciepła

- kolektory słoneczne

tel. 601 421 692
Mieczewo

tel. (61) 8170 750
kom. 0601 586 966

IN STA LA TOR STWO GAZOWE
wykonuje

• instalacje - przeglądy, usuwanie wykrytych nieszczelności
• montaż i naprawa urządzeń gazowych: kotły, kuchenki,

junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

INSTALACJE

WOD
KAN
CO

GAZ
TEL:

508 529 430
061 898 05 34

TEL:
508 529 430

061 898 05 34

ZEGARY
Profesjonalna

naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

2009  
- rokiem Powstania 

wielkoPolskiego

Zważywszy na fakt, iż 27 grudnia 
2008 roku upłynie dziewięćdziesiąt lat od 
wybuchu zwycięskiego Powstania Wielko-
polskiego, symbolu tryumfu poznańskiego 
patriotyzmu i walki naszych przodków o 
niezależność oraz powrót Wielkopolski do 
Macierzy, pamiętając o znaczeniu Powsta-
nia w procesie odrodzenia Rzeczpospolitej, 
mając w pamięci tych, co chcieli być wolni i 
wolność sobie zawdzięczać, Rada Powiatu 
Poznańskiego ogłasza rok 2009 Rokiem 
Powstania Wielkopolskiego. 

UZASADNIeNIe DO 
STANOWISKA RADY  

PowiAtU PoZNAŃskiEGo 
z dnia 17 grudnia 2008 r. 

27 grudnia 1918 roku wybuchło Po-
wstanie Wielkopolskie. Trwające do 16 lu-
tego 1919 roku zwycięskie walki oddziałów 
polskich z niemieckim zaborcą zwieńczyło 
podpisanie 28 czerwca 1919 roku Traktatu 
Wersalskiego, przyznającego Wielkopolskę 
odrodzonemu Państwu Polskiemu. Hero-
iczny zryw wyzwoleńczy pokazał nie tylko 
Niemcom, ale całej Europie, że Poznaniacy, 
Wielkopolanie nigdy nie utracili ducha walki 
i pragnęli za wszelką cenę odzyskać prawo 
by stać się częścią wolnej Polski. 

Dziewięćdziesiąta rocznica Powstania 
Wielkopolskiego to przede wszystkim 
okazja do refleksji i wspomnień, ale także 
okoliczność, przy której można podjąć pró-
bę wzmocnienia społecznej świadomości w 
odniesieniu do tych tak ważnych zarówno 
dla Polaków, jak i w szczególności dla Wiel-
kopolan wydarzeń historycznych. Czas ten 
daje możliwość przybliżenia wartości, za 
które walczyli i ginęli nasi przodkowie - mi-
łości do Ojczyzny, wiary w Polskę i w polską 
Wielkopolskę, ufności w sprawiedliwość 
dziejową i opiekę Bożą, a nade wszystko 
konsekwentnego przywiązania do polskiej 
tradycji i pamięci historycznej. To także 
moment, w którym doceniamy stopień zor-
ganizowania się ówczesnych Wielkopolan, 
którzy wbrew dążeniom zaborcy potrafili 
w ciągu krótkiego czasu powołać władze 
zdolne do efektywnego zarządzana wyzwo-
lonymi obszarami. 

W dziewięćdziesiątą rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego Rada Powiatu 
Poznańskiego składa hołd dowódcom i 
żołnierzom Powstania oraz całej ludności 
walczącego Poznania i Wielkopolski. Aby 
wyrazić nasz szacunek wobec wszystkich, 
którzy zaryzykowali swoje życie w starciu 
z niemieckim zaborcą, na przekór wątpią-
cym w sens kontynuowania Najdłuższej 
Wojny Nowoczesnej Europy, Rada Powiatu 
Poznańskiego pragnie, by cały rok 2009 
poświęcić Powstaniu Wielkopolskiemu, pro-
mowaniu dorobku wielkopolskiego czynu 
powstańczego, upowszechnianiu wiedzy 
na ten temat i utrwalaniu wartości, które 
Powstaniu przyświecały. (...)

www.powiat.poznan.plV 

Poszukuje pracownika na stanowisko:
- pokojówka -

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na  
e-mail: info@hotel-rodan.pl

lub droga pocztową
 Hotel Rodan 
~tennis&spa~ 

Ul. Poznańska 5D, 32-035 Kórnik
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w mistrzowskim 
rytmie

Jakże szczęśliwy był grudzień starego 
roku dla naszej tancerki Wiktorii Zięty. Wraz 
z swoim partnerem Wadimem Kowalczy-
kiem startując w turniejach tanecznych w 
różnych miejscowościach Polski zdobyli:

- w Toruniu pierwsze miejsce w stylu 
standardowym,

- w Szczecinku drugie miejsce w stylu 
standardowym

- w Zielonej Gorze – 1 miejsce w stylu 
standardowym

- w Szczecinie- drugie miejsce w stylu 
standardowym i drugie miejsce w stylu 
latynoamerykańskim

Na tym turnieju dołączyli do swojej 
kolekcji puchar publiczności dla najsympa-
tyczniejszej pary turnieju.

21 grudnia 2008 na turnieju w War-
szawie para taneczna odniosła kolejny 
sukces zajmując pierwsze miejsce w stylu 
standardowym. Rok zmagań tanecznych 
nasza para Wiktoria Zięta i Wadim Kowal-
czyk zakończyła zdobyciem najwyższej 
klasy krajowej w tańcach standartowych. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
w Nowym 2009 Roku.

PrzeDŚwiąteczna  
koszykówka

Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie 
była organizatorem mistrzostw gminy w 
koszykówce  dla szkół  podstawowych. 
Zdecydowanie pierwsze miejsce wśród  
dziewcząt zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 

w Kórniku wygrywając wszystkie mecze. 
Dziewczęta p. Katarzyny Pucek grając w 
składzie: Niemier Małgorzata, Weronika 
Sobańska, Nikola Płosaj, Kamila Olejnik, 
Armanda Pańska, Roksana Dłubała, 
Marika Miłosz, Wiktoria Boguszyńska, 
Zuzanna Frąckowiak, Aneta Neuman, 
Barbara Tobola pokonały koleżanki  z SP 
Szczodrzykowo 13:11, z SP Bnin 13:11 i SP 
Radzewo 21:6.Drugie miejsce wywalczyły 
koszykarki z Szczodrzykowa wygrywając 
mecze z SP Bnin 13:9 i SP Radzewo 15:6.              
Dziewczęta z Radzewa były trzecie a  z SP 
Bnin czwarte. Najwięcej punktów w całym 
turnieju zdobyły: Hanna Książkiewicz z 
Bnina – 22 - „król strzelców”, Weronika 
Sobańska z Kórnika wrzuciła koszy za 18 
pkt a Niemier Agata z Radzewa uzyskała 
dla swojej szkoły punktów 15.

Niezwykle wyrównane gry stoczyli 
chłopcy a o ostatecznych wynikach meczy 
często decydowały dogrywki. Przy czterech 
dużych punktach zdobytych za wygrane 
mecze przez trzy szkoły ( Kórnik, Bnin, 
Szczodrzykowo), o końcowej klasyfikacji 
decydowała  różnica punktów zdobyta 
za uzyskane kosze w całym turnieju. 
Ostatecznie zwyciężył zespół p. Dariusza 
Śmigielskiego z Szkoły Podstawowej z 
Szczodrzykowa w składzie : Dawid Dudzik, 
Tomasz Ochowiak, Bartek Kaczmarek, 
Wojciech Krzak, Adam Waligóra, Paweł 
Boroński, Beniamin Będkowski, Bartek 
Baran, Kacper Szymaniak, Marcin Słoma, 
Dawid Kurek. Kolejne miejsca od drugiego 
do czwartego zajęły szkoły z Kórnika, Bnina 
i Radzewa. 

Wyniki meczy : Kórnik – Radzewo 
19:15, Kórnik - Szczodrzykowo 15:7, 
Bnin – Kórnik 10:8, Bnin – Radzewo 13:7,         

Bnin - Szczodrzykowo 5:19,Szczodrzykowo 
– Radzewo 16:14.

„Królem strzelców” został Adam Cu-
krowski z Kórnika uzyskując 17 pkt, Filip 
Siejak z Radzewa uzyskał 14 pkt a Hubert 
Kaczmarek z Bnina i Konstanty Kalisz z 
Radzewa po 10 pkt.

Tak więc w powiecie reprezentować 
nas będą dziewczęta z Kórnika i chłopcy z 
Szczodrzykowa.

Gimnazjaliści walczyli w sali namiotowej 
w Kórniku. Zarówno  dziewczęta jak i chłop-
cy z Gimnazjum w Kórniku wygrali mecze 
z Gimnazjum w Robakowie i wystąpią w 
zawodach  powiatowych.

Wyniki meczy: dziewczęta Kórnik – Ro-
bakowo 56:15, chłopcy Kórnik- Robakowo 
24:19.Najwięcej punktów dla swych szkół 
zdobyli: Katarzyna Serafiniak-14, Ma-
rianna Frąckowiak-11 , Karolina Świątek 
-10  wszystkie z Kórnika a z Robakowa 
Aleksandra Przybylska-6 pkt. Natomiast 
w meczu chłopców Krzysztof Banaszak z 
Kórnika uzyskał - 10 pkt., Marek Matysiak 
z Robakowa - 9  i Dominik Kochanka z 
Kórnika- 8.

wojewóDzkie szachy 
licealistów

Do Konina zjechali najlepsi szachiści 
szkół ponadgimnazjalnych z całej Wielko-
polski.  Wśród nich byli także uczniowie z 
kórnickiego liceum. Wśród kilkudziesięciu 
startujących Dominik Płończak zajął szó-
ste miejsce, Hubert Górka był czterdziesty 
drugi a siostry Małgorzata i Anita Rozmiarek 
zajęły kolejno czterdzieste szóste i pięć-
dziesiąte miejsce. ARA

Półmetek  
wsPółzawoDnictwa 

sPortowego
Od września trwa rywalizacja szkół w 

gminie Kórnik o tytuł „ Najbardziej usporto-
wionej szkoły” . Rozegrano dotychczas 20 
mistrzostw gminy  dla szkół podstawowych i 
17 dla gimnazjów. Nasi uczniowie startowali 
w powiecie : 16 razy szkoły podstawowe i 
20 razy gimnazja. Obecna punktacja szkół 
przedstawia się następująco:

Trwa niezwykle emocjonująca walka w 
zawodach powiatowych, gdzie w szkołach 
podstawowych rywalizuje ponad  80 szkół 
podstawowych i ponad 50 gimnazjów.

Dotychczas największe sukcesy w po-
wiecie odnosiły następujące szkoły:

SP Radzewo wygrało drużynowo sza-
chy  dziewcząt oraz zajęło trzecie miejsce w 
warcabach.                                                     SP 
Szczodrzykowo zajęło pierwsze miej-
sce w tenis ie sto łowym chłopców                                                                                         

SP Kórnik -  drugie miejsce w  Szta-
f e t o w y c h  B i e g a c h  P r z e ł a j o w y c h                                                                                                     
SP Bnin - drugie miejsce w badmintonie 
chłopców.

- Gimnazjum w Robakowie wygrało za-
wody powiatowe w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych i  Indywidualnych Biegach 
Przełajowych oraz w warcabach chłopców. 
Gimnazjum w Kórniku zajęło pierwsze miej-
sce w szachach i warcabach dziewcząt , 
drugie w tenisie stołowym chłopców i trzecie 
w badmintonie dziewcząt i chłopców. 

Liceum Ogólnokształcące w Kórniku 

wygrało dotychczas mistrzostwa powiatu: 
w szachach dziewcząt i chłopców, w tenisie 
stołowym dziewcząt, zajęło drugie miejsce 
w piłce ręcznej dziewcząt i siatkówce 
chłopców oraz trzecie miejsca wywalczyły 
dziewczęta w Indywidualnych i  Sztafe-
towych Biegach Przełajowych a także w 
Sztafetach Pływackich. Końcowe podsu-
mowanie współzawodnictwa gminnego 
oraz powiatowego odbędzie się w czerwcu 
2009. ARA

Rodzaj 
imprezy SP Kórnik SP Bnin SP 

Radzewo
SP 
Szczodrzykowo

Gim. 
Kórnik

Gim. 
Robakowo

Gminne 53 pkt. 38 pkt. 50 pkt. 52 pkt. 25 pkt. 24 pkt.
Powiatowe 48,5 pkt. 23 pkt. 42 pkt. 33 pkt. 80,5 pkt. 59,5 pkt.
Razem 101,5 pkt. 61 pkt. 92 pkt. 85 pkt. 105,5 pkt. 73,5 pkt.

kolarze limaro  
w czołówce

Oprócz Pucharu Polski jaki zastał  roze-
grany w Kórniku, zawodnicy UKS Jedynka 
Kórnik startowali ostatnio w trzech innych 
imprezach kolarskich tego typu, co spowodo-
wane jest intensywnymi przygotowaniami do 
przełajowych Mistrzostw Polski, które odbędą 
się w drugi weekend stycznia w Górzycy k/
Słubic. Pierwszy start odbył się przeddzień 
Kórnickiego Pucharu Polski w Jarocinie, gdzie 
na zawodnicy z Kórnika  całkowicie zdomino-
wali wyścigi w trzech kategoriach wiekowych. 
Wśród juniorów Kacper Rajkowski, Adam 
Piasecki i Michał Jędrzejczak zajmowali 
kolejno miejsca pierwsze, drugie i czwarte. 
Paula Dutkiewicz okazała się najlepszą ju-
niorką młodszą, wśród młodziczek nie miała 
sobie równych Alicja Ratajczak, a Wiktoria 

Żegleń minęła linie mety na czwartym miej-
scu. Trzecie miejsce zajął debiutujący wśród 
młodzików Patryk Rajkowski.

Kolejne dwa starty kolarze z Kórnika 
zaliczyli tuż po Nowym Roku w Bieganowie, 
gdzie Kacper Rajkowski zajmował 3 i 4 miej-
sca, Michał Jędrzejczak raz był ósmy, Alicja 
Ratajczak w jednym wyścigu zajęła zdecydo-
wanie pierwsze miejsce, a na drugim musiała 
się zadowolić drugim miejscem wśród mło-
dziczek, natomiast Paula Dutkiewicz również 
dwukrotnie stawała na podium (2 i 3m) W 
Bieganowie nie było dwóch innych juniorów 
Limaro. Kontuzjowanego Adama Piaseckiego 
(po wyścigu w Kórniku) i Daniela Horyzy, który 
w okresie od świąt do Nowego roku startował 
z kadrą Narodową na zachodzie Europy w 
bardzo  prestiżowych zawodach, zwyciężając 
min w Luksemburgi, a w Belgijskim Lounouth 
podczas wyścigu UCI był 21. 

R.T.

Puchar Polski  
w kolarstwie  

Przełajowym w kórniku
Z okazji 90 rocznicy Powstania Wielkopol-

skiego na Kórnickich błoniach UKS Jedynka 
Kórnik we współpracy z Ministerstwem Spor-
tu, Wielkopolskim Związkiem Kolarskim, oraz 
Burmistrzem gminy Kórnik, zorganizował 10 
serię pucharu Polski w kolarskich przełajach. 
Na starcie stanęło ponad stu zawodników z 
22 klubów z całej Polski. Dodatkową częścią 
zawodów było uroczyste złożenie kwiatów 
przez ponad sześćdziesięciu zawodników, 
pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. 
Zawodnicy w ramach startu honorowego prze-
jechali całą grupą eskortowani przez Policję i 
Straż Miejską ze stadionu OSiR pod pomnik 
gdzie delegacja w składzie Andrzej 
Kaiser (Mistrz Polski seniorów), 
oraz Kórniczanie Paula Dutkiewicz i 
Michał Jędrzejczak m.in. w obecności 
Burmistrza złożyli piękną wiązankę 
kwiatów tym samym oddając hołd 
wszystkim 

Po części oficjalnej cała grupa 
kolarzy mogła się już zająć częścią 
sportową imprezy, którą tradycyjnie 
odwiedził pr III TVP. W poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych nie 
brakowało również wielkich emocji, 
a to za sprawą bardzo wysokiego 
poziomu zawodów, jak i trudnej i ob-
lodzonej trasy, co również odczuli na 
własnej skórze reprezentanci gospodarzy w 
najbardziej emocjonującym wyścigu juniorów. 
Od samego startu zawodnicy Limaro jechali 
w ścisłej czołówce, którą prowadził Kacper 
Rajkowski, a Adam Piasecki i Michał Jędrzej-
czak plasowali się do połowy wyścigu na 3 i 4 
pozycji. Niestety ogromna chęć pokazania się 
przed własną publicznością z jak najlepszej 
strony, spowodowała że zarówno Piasecki jak 
i Jędrzejczak ulegli dość poważnym upadkom. 
Na jednym z oblodzonych zakrętów oboje 
tak nieszczęśliwie poupadali, że zmuszeni 
byli skorzystać z pomocy lekarzy, co było 
jednoznaczne z wycofaniem się  z zawodów 
i straceniem dużej szansy na miejsce na 
podium. Bardzo dobrze radził sobie trzeci z re-

prezentantów Limaro Kacper Rajkowski, który 
cały czas przewodził stawce rywali, ale na 
przedostatnim okrążeniu miał defekt roweru i 
zanim dojechał do boksu ze sprzętem stracił 
200m do najgroźniejszego rywala Dawida 
Lessnaua ze Strzelec Krajeńskich. Niestety 
po zmianie roweru zostało za mało czasu na 
doścignięcie starszego kolegi i Kacper musiał 
zadowolić się z drugiego miejsca. Piąty w tym 
wyścigu był inny zawodnik Limaro Daniel 
Adamski. Na dużą uwagę kolarskich zmagań 
zasługuje jeszcze postawa Kórnickich dziew-
cząt w kategorii młodziczek (13-14 lat), gdzie 
Alicja Ratajczak i Wiktoria Żegleń zajęły dwa 
pierwsze miejsca. Szczególnie postawa Alicji 
może budzić zdumienie, tym bardziej że w 
przełaju startowała drugi raz w życiu.         

Organizatorzy imprezy chcą bardzo po-
dziękować sponsorom imprezy, bez której 

organizacja nie byłaby możliwa
1 Gmina Kórnik
2. Wielkopolski Związek Kolarski
3. Piekarnia LIMARO
4. Piekarnia Limaro z Mosiny
5. SHIMANO – R.P. Pawlak
6.Motel Nestor
7. Hotel Rodan
8. Auto Handel”  R. Kolasa
9. Bank Spółdzielczy w Kórniku

RT    
A oto komplet wyników Kórnickiego pu-

charu Polski.
Elita Mężczyzn: 

1. Andrzej Kaiser - DHL AUTHOR
2. Krzysztof Maciejewski - Corratec Limaro 

Kórnik 
3. Radosław Lonka - Corratec Limaro Kórnik 
8. Wojciech Niemier – UKS Jedynka Limaro 
Kornik

Junior: 
1. Dawid Lessnau - POM Strzelce Kraj. 
2. Kacper Rajkwski - UKS Jedynka Limaro 
Kórnik 
3. Paweł Pęciak - Trasa Zielona Góra 

Junior Mł:
1. Marcin Malewicz - Orlęta Gorzów 
2. Paweł Pawlaczyk - POM Strzelce Kraj. 
3. Szymon Białas - LUKS Sławno 

Młodzik: 
1. Piotr Konwa - Trasa Zielona Góra 
2. Gracjan Szeląg - MLUKS Burghadt Rasz-

ków 
3. Michał Paluta - POM Strzelce 
Kraj. 
5. Patryk Rajkowski - UKS Jedynka 
Limaro Kornik
13. Krzysztof Poprawski - UKS Je-
dynka Limaro Kornik

Żak: 
1. Damian Kałużny - KTK Kalisz 
2. Patryk Szczepaniak - UKS Jedyn-
ka Limaro Kórnik 
3. Tomasz Olbrich - Voctoria Jarocin 

Juniorka mł. 
1. Marta Turoboś - LUKS Sławno 

2. Dominika Borkowska - GKS Tarnovia 
Tarnowo Podg. 
3. Paula Dutkiewicz - UKS Jedynka Limaro 
Kórnik 
Młodziczka. 
1. Alicja Ratajczak - UKS Jedynka Limaro 
Kórnik 
2. Wiktoria Żegleń - UKS Jedynka Limaro 
Kórnik 
3. Barbara Fraszczak - Szperek Burghadt 
Antonin 
Żaczka: 
1. Klaudia Dutkiewicz - UKS Jedynka Limaro 
Kórnik
Kobiety Open: 
1.Barbara Stanisławiak - LUKS Sławno R.T.

zakończenie  
rozgrywek klsa  
w sezonie 2008

W grudniu zakończyła rozgrywki Kórnicka 
Liga Siatkówki Amatorów. Siatkarze rozgrywali 
swoje mecze na salach gimnastycznych  w 
SP Radzewo, SP Bnin i SP Szczodrzykowo, 
za udostępnienie obiektów bardzo dziękujemy 
dyrektorom. Wiosną do rywalizacji przystąpiło 
14 drużyn niestety sezon kończyliśmy w 13, 
jedna drużyna wycofała się z powodu pro-
blemów kadrowych. Mecze odbywały się w 
przyjemnej atmosferze, na boisku panowały 
zasady fair play, lecz nie brakowało zaciętości i 
zdrowej rywalizacji. Wszystkie drużyny chciały 
wywalczyć jak najwyższe miejsce w tabeli na 
zakończenie sezonu. 

Pierwsze miejsce w rozgrywkach KLSA 
w sezonie 2008 wywalczyła drużyna KS 
KTOŚ , drugie miejsce drużyna JAGROL 
Pierzchno, trzecie miejsce drużyna DYNA-
MIX Robakowo, 4 – KELERIS, 5 – SPAR-
TANIE, 6- Hotel RODAN, 7 – SEZAMKI, 8 
– ZHP Kórnik, 9 – Amatorzy Borówiec, 10 
– KPS Kórnik, 11 – ZHP Juniorzy, 12 – LKS 
Czmoniec i 13 - RUBUS Kórnik. 

Wszystkie drużyny otrzymały piłki  
i pamiątkowe dyplomy oraz trzy pierwsze 
drużyny otrzymały puchary.  AN

Alicja Ratajczak

Kacper Rajkowski
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   TElEfONY AlArMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
email: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 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
email: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 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 „Zdro wie”
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 Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
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 we te ry na ryj ne
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 KOM BUS
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

Następny numer kórniczanina ukaże się
23-go stycznia 2009r.

materiały prosimy dostarczać do 16-go stycznia 2009r.

 

VV  LLIIGGAA  TTEENNIISSAA  SSTTOO OOWWEEGGOO    
PPOOWWIIAATTUU  PPOOZZNNAA SSKKIIEEGGOO  22000099  

((TTUURRNNIIEEJJEE  OOTTWWAARRTTEE))  
 

STAROSTWO POWIATOWE                                                                   UKS  
          W POZNANIU                                                                    „JEDYNKA KÓRNIK” 
               SZKO A                                                                          -  SEKCJA TENISA 
         PODSTAWOWA                                                                         STO OWEGO 
          W RADZEWIE                                                                            SKS „SOKÓ ” 
                SK  LOK                                                                                W RADZEWIE  
           W RADZEWIE 

 
 

TERMINARZ TURNIEJÓW NA ROK 2009 
 

1. 18.01.2009 – TURNIEJ MEMORIA OWY 27 XII 1918 
2. 29.03.2009 – TURNIEJ WIOSNY 
3. 14.06.2009 – TURNIEJ WAKACYJNY 
4. 15.11.2009 – TURNIEJ NIEPODLEG O CI 
                                         OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA  
                                           POWIATU POZNA SKIEGO 
 

        26.04.2009 – WI TECZNY TURNIEJ MAJOWY 
                                          OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU POZNA SKIEGO 
                                          W DEBLU KOBIET I M CZYZN ORAZ MIK CIE  

TENISA STO OWEGO 
 

Zapisy w dniu turniejów LTSPP– 2009 od godz. 8.15 - 8.45,  
m czy ni do 45 i powy ej 45 lat do godz. 10.30 

INFORMACJA O TURNIEJACH: M. SERWATKIEWICZ: 8170310, 8171131, 602772270 
  

 
W tych samych terminach, w godzinach 11.00 - 13.00 rywalizowa  b dzie 

mo na w turniejach strzelectwa sportowego i rzutu lotk  
V LIGI STRZELECKIEJ POWIATU POZNA SKIEGO 
i V LIGI RZUTU LOTK  POWIATU POZNA SKIEGO  

  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RADZEWA 

                                                                                Za O r g a n i z a t o r ó w            
                                                                                  Marek Serwatkiewicz 

 
 

 

 

IIXX  KKÓÓRRNNIICCKKAA  LLIIGGAA    
TTEENNIISSAA  SSTTOO OOWWEEGGOO  22000099  

(TYLKO DLA MIESZKA CÓW GMINY KÓRNIK) 
 

URZ D MIEJSKI                                                                                         UKS  
   W KÓRNIKU                                                                              „JEDYNKA KÓRNIK” 
      SZKO A                                                                                     -  SEKCJA TENISA 
PODSTAWOWA                                                                                   STO OWEGO 
 W RADZEWIE                                                                                      SKS „SOKÓ ” 
     SK  LOK                                                                                            W RADZEWIE  
W RADZEWIE 

 
 

TERMINARZ TURNIEJÓW NA ROK 2009 
 

1. 25.01.2009 – TURNIEJ WYZWOLENIA KÓRNIKA 
2. 10.05.2009 – TURNIEJ BIA EJ DAMY 
                                           MISTRZOSTWA MIESZKA CÓW GMINY KÓRNIK  
3. 18.10.2009 – TURNIEJ MEMORIA OWY 20.X.1939 
4. 29.11.2009 – TURNIEJ MIKO AJKOWY 
          
        6.12.2009 – TURNIEJ MEMORIA OWY POWSTANIA 

WIELKOPOLSKIEGO 1918/19 
                                        MISTRZOSTWA MIESZKA CÓW GMINY KÓRNIK 
                                        W DEBLU KOBIET I M CZYZN ORAZ MIK CIE  
                                        TENISA STO OWEGO 

 

Zapisy w dniu turniejów KLTS – 2009 od godz. 8.15 - 8.45,  
m czy ni do 45 i powy ej 45 lat do godz. 10.30 

INFORMACJA O TURNIEJACH: M. SERWATKIEWICZ: 8170310, 8171131, 602772270 
    

 
W tych samych terminach, w godzinach 11.00  - 13.00 zmierzy  si  b dzie 

mo na w turniejach strzelectwa sportowego i rzutu lotk  
VIII KÓRNICKIEJ LIGI STRZELECKIEJ 2009 
i VI KÓRNICKIEJ LIGI RZUTU LOTK  2009  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RADZEWA 
                                                                                Za O r g a n i z a t o r ó w            

                                                                                  Marek Serwatkiewicz 
 

 

kórnicka liga siatkówki Amatorów

drużyny które chciałyby wystartować w rozgryw-

kach klsA w sezonie 2009 mogą zgłaszać się  

do organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są  

mailem osirkornik@poczta.onet.pl  

lub adamnowicki10@wp.pl oraz telefonicznie 

619170183 do dnia 20.01.2009. Rozgrywki rozpoczy-

namy w pierwszą niedzielę lutego (01.02.2009). 

serdecznie zapraszamy.  




