Fot. ŁG Okładka została wylicytowana podczas finału WOŚP. Zwycięzca licytacji pozostawił redakcji wolną rękę co do wyboru zdjęcia.

DWUTYGODNIK * ROK XXII * 23 STYCZNIA 2009 * NR 2 (310) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ

KARETKA W KÓRNIKU
W gazowni stacjonuje Zespół Ratownictwa
Medycznego

WIELKA ORKIESTRA
Kórniczanie znów pokazali wielkie serce

OTWARCIE WIEŻY
WIDOKOWEJ
Kolejny element Bobrowego Szlaku

07 lutego 2009 r. - sobota

PROSTO Z RATUSZA

W dniu 16 stycznia wiceburmistrz Hieronim Urbanek spotkał się z dyrektorem
oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Krzysztofem
Urbaniakiem. Dyskutowano na temat bezpłatnego przekazania gruntu pod gminne
inwestycje. Sprawa dotyczy jednej działki
w Mościenicy (1,8 ha) oraz trzech działek
w Kamionkach( łącznie ok. 8 ha).
Mają na nich powstać obiekty kulturalnooświatowe i związane z bezpieczeństwem
mieszkańców.

W przypadku obu terenów przygotowane zostały koncepcje zagospodarowania –
posiadanie takiej koncepcji warunkuje możliwość ubiegania się o ziemię z Agencji.
W Mościenicy może powstać obiekt
kulturalno-oświatowy, boiska, korty, inne
miejsca aktywnego wypoczynku i parking.
W kamionkach planowana jest budowa zespołu szkół (przedszkole, szkoła
podstawowa i gimnazjum), biblioteki,
komisariatu policji i zespołu opieki zdrowotnej, a także boisk i innej infrastruktury

Z KALENDARZA

PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ

Restauracja Nestor”
Kórnik,
Tel: **4861/ 8 190
800ul. Poznańska
150 ”zł34,/ os.

Motel Restauracja „ Nestor”
Kórnik, ul. Poznanska 34Motel,

www.nestor-motel.pl
www.nestor-motel.pl

Tel.: **4861 / 8 190 800

• 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

8 STYCZNIA – na posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gospodarczego, radni rozmawiali na temat planów rewitalizacji miasta,
pozyskiwania środków pozabudżetowych,
zasad i wizji planowania przestrzennego
w gminie Kórnik. Burmistrz obecny na
spotkaniu zaznaczył, że w przypadku
rewitalizacji miasta w najbliższych latach
najważniejszymi zadaniami będą modernizacje obu rynków. Radni byli zgodni,
że przed rozpoczęciem wszelkich prac,
samorząd powinien poznać oczekiwania
społeczne dotyczące sposobu wykorzystania zrewitalizowanych obszarów np.
na przestrzenie spacerowe.
15 STYCZNIA – na posiedzeniu Komisji
Oświaty i Polityki Społecznej, członkowie

komisji dyskutowali o plusach i minusach
prywatyzacji gminnych przedszkoli (czytaj
więcej w dalszej części „Kórniczanina”).
W tym samym dniu Irena Kaczmarek,
przewodnicząca RM i radni Julia Bartkowiak, Jerzy Rozmiarek i Janusz Wojtuś
wzięli udział w otwarciu wieży widokowej
w Czmońcu.
17 STYCZNIA – radni Bogdan Wesołek,
Seweryn Waligóra i Adam Lewandowski
wzięli udział w obchodach 90. rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego w
Łomnicy. Rajcy wraz z delegacjami ze szkół
z naszej gminy składali kwiaty pod tablicami
upamiętniającymi to ważne wydarzenie
oraz uczestniczyli w poświęceniu grobów
powstańców.

Z URZĘDU

Zabawa Karnawałowa w Nestorze

sportowo-rekreacyjnej.
W wyniku rozmów ustalono, że
w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych
rozmów, podczas których doprecyzowane
zostaną pozostałe kwestie dotyczące
przekazania.
Decyzją ANR wszystkie 3 działki
w Kamionkach zostały zabezpieczone
pod potrzeby gminy. Ich przekazywanie
będzie następowało sukcesywnie w miarę
realizacji poszczególnych zadań, po wykonaniu dla tego obszaru miejscowego planu
zagospodarowania.
Opr. ŁG
19 STYCZNIA – burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz Irena Kaczmarek, przewodnicząca RM wzięli udział w uroczystej sesji
Rady Miejskiej w Zbąszyniu, na której dokonano podsumowania roku rocznicowego
związanego z Powstaniem Wielkopolskim,
składali wiązanki kwiatów i obejrzeli wystawę fotografii.
21 STYCZNIA – na posiedzeniu Komisji
Oświaty i Polityki Społecznej, Sławomir
Animucki, dyrektor Kórnickiego Ośrodka
Kultury zaprezentował radnym plany i
projekty ośrodka w bieżącym roku. Dyrektor KOK podkreślił, że jego zamierzeniem jest odtworzenie tradycyjnego
stroju kórnickiego, w który ubrani byliby
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Kórnickiej. Omówił również planowany
kształt tegorocznych Kórnickich Spotkań
z Białą Damą.
Opracowała na podstawie informacji
przekazanych przez przewodniczącą RM
Barbara Morasz

XXXV sesja rady miejskiej
Na podstawie § 18 Statutu Gminy
Kórnik zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 28
stycznia 2009r. o godz. 13.00 w Sali
Domu Strażaka w Kórniku, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Informacje Przewodniczącej Rady
o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdania Komisji Rady z prac
w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał
lub zajęcie stanowiska w następujących
sprawach:
a/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy – Karta Nauczyciela, oraz pedagogów, psychologów i logopedów,
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b/ ustalenia szczegółowych zasad
udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono
stanowisko
kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,
c/ zmiany uchwały w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy,
d/ uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w Radzewie,
gm. Kórnik,
e/ przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej z funkcją rekreacyjną,
położonego w Błażejewku, gm. Kórnik.
f/ przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Dziećmierowie –
dz. nr ewid.: 297/2 i 298, gm. Kórnik,

g/ przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Kamionki,
Borówiec, Skrzynki, gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy czterotorowej
linii elektroenergetycznej NN 2x220 kV
+ 2x 400 kV ze strefą ograniczonego
użytkowania,
h/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez
PSE - Operator S.A.,
i/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa złożonego przez Panią
Musielak.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
10. Zakończenie sesji.
		
		

Przewodnicząca Rady Miejskiej
					
		
Irena Kaczmarek
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Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach
budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.
Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części,
obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo
w którym rozpoczęto użytkowanie budowli i budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
W związku z powyższym należy wypełnić druk IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości, który należy dostarczyć (przesłać)
wraz z oświadczeniem o dacie zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania na adres Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub złożyć w tutejszym Urzędzie w Biurze Obsługi
Mieszkańca, parter (patio) pokój nr 9.
O wszelkich zmianach: zakupie działki, użytkowaniu budynku, zmianie adresu, podatnik powinien powiadomić pisemnie
organ podatkowy w terminie 14 dni.
Podstawa prawna: Aart. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XLVII/506/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 listopada 2005
roku w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz.
Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 184, poz. 5038),
Zgodnie z art.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r.Nr 136, poz.969 ze zmianami)
jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie
do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych, podatnikiem
podatku rolnego jest dzierżawca.
W związku z powyższym dzierżawca na podstawie zawartej umowy powinien wypełnić druk IR-1 w sprawie podatku rolnego , który wraz z kopią umowy należy dostarczyć (przesłać) na adres Urzędu Miejskiego w Kórniku, Wydział Podatków i
Opłat Lokalnych, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub złożyć w tutejszym Urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańca, parter
(patio) pokój nr 9 w celu naliczenia podatku rolnego .
Jednocześnie, informujemy, że podatki w roku bieżącym są płatne na rachunek Urzędu Miejskiego w Kórniku
nr konta : 82 1610 1188 0027 5062 2000 0002 Bank Spółdzielczy Kórnik
Wpłaty w Banku Spółdzielczym Kórnik pobierane będą bez prowizji.
Wszelkich informacji na temat obowiązku podatkowego udziela Biuro Obsługi Mieszkańca, parter (patio), pokój nr 9 pod
nr telefonu: 061 8 972 606 lub 061 8 972 607.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze „Kórniczanina”, w artykule „Gwiazdkowy Turniej Gwiazd”
pojawiły się pewne nieścisłości. Otóż napisaliśmy, że przy okazji dobrej zabawy podczas turnieju zebrano sporą sumę pieniędzy, którą organizatorzy być może przekażą
na miejscowe placówki wychowawcze i stowarzyszenia.
Okazuje się, że osoby zajmujące się przygotowaniem turnieju bezzwłocznie, tuż
po zakończeniu imprezy przekazały: 5 tysięcy złotych na Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”, 4
tysiące złotych na Dom Dziecka w Kórniku-Bninie i 3 tysiące złotych dla rodziny
zastępczej.
Za nieścisłości przepraszamy!
Redakcja
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DYSKUSJA

Z URZĘDU

Jak ma wyglądać w przyszłości

Szanowni Państwo

kórnicki rynek?

podstawy do dalszych prac.

Dyskusję na temat czekającej centrum
miasta modernizacji, zaproponowaliśmy
Państwu już w listopadzie, natomiast w
czwartek 15 stycznia spotkaliśmy się
w strażnicy OSP Kórnik, by dyskusja
nabrała konkretnego kształtu.
Jak informowaliśmy, zorganizowany
przez Urząd Miejski w Kórniku konkurs na
projekt modernizacji miał dać odpowiedź
na temat założeń modernizacji.
Cztery przedstawione projekty, w tym
uznany przez jury (stosunkiem głosów
4:3) najlepszy autorstwa Stefana Wojciechowskiego i współpracowników wzbudziły
dyskusję wśród mieszkańców. Oceny były
skrajne, od pochwał poprzez obojętność
po krytykę niektórych zastosowanych rozwiązań. Odwołania
uczestników, jakie trafiły do
Urzędu spowodowały unieważnienie konkursu, o czym już
zresztą informowaliśmy.
Dyskusja, którą zaproponowaliśmy, miała być początkowo
prezentacją zwycięskiego projektu. Ostateczne unieważnienie konkursu spowodowało, że
mogła ona dotyczyć ogólnych
założeń modernizacji.
„Nie ma tego złego, co by
na dobre nie wyszło”, jak mówi
mądre powiedzenie.
Wybór konkretnego projektu do realizacji zgodnie z zasadami zamówienia publicznego zdeterminowałby konieczność wykonania go w niemal niezmienionej formie,
bez przedyskutowania z mieszkańcami.
W zaistniałej sytuacji, można więc
rozmawiać na temat rynku mając za punkt
wyjścia cztery spojrzenia projektantów, a
zarazem mieszkańcy i samorząd mogą
wypowiedzieć się, które zaproponowane
rozwiązania uważają za słuszne, a które
wydają się chybione.
Początek spotkania z 15 stycznia zajęła
prezentacja głównych założeń konkursu i
jego formalnych rozstrzygnięć. Przedstawiono wytyczne konserwatora zabytków
oraz konsultowanego z fachowcami regulaminu. Po prezentacji, której dokonali
kierownik Bronisław Dominiak i Iwona Pawłowicz-Napieralska z Referatu Inwestycji
UM w Kórniku, głos zabrał burmistrz Jerzy
Lechnerowski, który wskazał przyczyny
unieważnienia konkursu oraz dalsze plany
samorządu. Poinformował, między innymi,
że zgłoszone w konkursie prace będą
analizowane i wybrane z nich zostaną najlepsze rozwiązania, które być może dadzą
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W kolejnej części zaprezentowano dwie
spośród czterech konkursowych prac. O
swoich „pomysłach na rynek” opowiedzieli
Stefan Wojciechowski oraz przedstawiciele
Biura Usług Projektowych „OPUS” - Anna
Pieczyńska i Marcin Sałata.
Kolejną częścią miała być dyskusja o
propozycjach, nie jako powtórka konkursowej rywalizacji, ale jako konfrontacja zalet i
wad proponowanych rozwiązań, bądź nowe
spojrzenie na problem. Konkursowe prace
miały być do niej punktem wyjścia.
Niestety prowadzącemu dyskusję (do
czego się niniejszym przyznaje) nie udało
się skierować zainteresowania części dyskutantów na zaproponowane tematy.
Wypowiedzi niektórych uczestników
dyskusji zdominowało promowanie jednego
z projektantów. Grono autorytetów autorytatywnie orzekło, że społeczna dyskusja o

modernizacji nie ma znaczenia, bo jeden
jest zwycięzca i jeden możliwy do realizacji
projekt.
Na szczęście znaleźli się i tacy, którzy
rzeczowo podeszli do sprawy. Wśród najczęściej pojawiających się opinii była ta
o konieczności zachowania szczególnej
dbałości w realizowaniu wytycznych konserwatora zabytków. Istotne dla wielu jest,
by zachować tradycyjne założenia kórnickiego rynku, esencję historycznej zabudowy
by zastosowanymi rozwiązaniami tylko
podkreślić jego charakter a nie wprowadzać
nienaturalne formy.
Jedna z mieszkanek rynkowych kamienic dobitnie wyraziła, że jej zdaniem
najważniejsza w pracach nad zmianą
wizerunku rynku jest dbałość o to, by
zniwelować uciążliwości związane z
ruchem kołowym oraz niedopuszczenie, by nowe rozwiązania (np. ogródki
kawiarniane i piwne) stanowiły nowe
uciążliwości.
Inne głosy uwydatniały potrzebę „otwarcia” rynku nie tylko na zamek, ale i połączenie go z tak niedalekim jeziorem, by woda
stała się solidnym atutem turystycznym
Kórnika.

Z tych i wielu podobnych postulatów
można i trzeba wyciągnąć wnioski.
Głównym niech będzie potrzeba stworzenia strategii modernizacji miasta (nawet
w szerszym zakresie niż tylko rynku), w
której znajdą się odpowiedzi na szereg
podstawowych pytań. Wiele z nich padło
podczas dyskusji. Na wiele możemy już sobie odpowiedzieć. Odpowiedź na inne musi
chyba jeszcze dojrzeć z aktywnym udziałem
fachowców, samorządu i społeczeństwa.
Jaką funkcję ma pełnić rynek? Ma być
zapleczem turystycznym dla zamku, parku,
jeziora, czy strefą handlową i parkingiem?
Ma pozostać historyczno-architektoniczną
perełką nawiązującą do dziejowej spuścizny, czy nową estetyczną i funkcjonalną
jakością?
Odpowiedzi na te pytania łatwiej udzielić
znając strategię gminy, która – przynajmniej
w hasłach – stawia na turystykę.
Kolejne pytania – bardziej szczegółowe
– dadzą nam odpowiedź jak osiągnąć strategiczne cele. Jak ma wyglądać
ruch kołowy w całym mieście?
Czy możliwe jest zmniejszenie
ruchu na rynku i jeśli tak jakim
sposobem tego dokonać? Gdzie
powinny mieścić się parkingi i
przystanki autobusowe? Jakie
tereny można wykorzystać?
Paradoksalnie największym
walorem pracy Stefana Wojciechowskiego jest to, że wybiega
poza zakres konkursu i pokazuje
problem komunikacji z o wiele
szerszej perspektywy. Inna sprawa, że szczegółowe rozwiązania
zaproponowane przez architekta
powinny być przedyskutowane, jednak modelowanie ruchu w centrum musi być poprzedzone analizą zagadnienia w całym mieście.
Czy na rynku ma być miejsce na skwer z
kawiarenkami? Jak przebiegać mają szlaki
piesze? Jak uwydatnić charakterystyczne
budynki: kościół, ratusz, bank, ucho igielne,
liceum?
I tak dalej coraz bliżej szczegółów.
Odpowiedzi na niektóre pytania będą
oczywiste (co nie znaczy, że nie należy
ich stawiać publicznie). Inne doczekają się
odpowiedzi różnych, tak jak różnią się spojrzenia i gusty zainteresowanych tematem.
Nie ma tu rozwiązań gotowych, idealnych, bezkompromisowych. Trzeba jednak
dyskutować, gdyż podczas dyskusji, która
trwa już od lat, a na dobre rozgorzała w
ostatnich miesiącach może „urodzić się” nie
tylko pomysł na rynek, ale także coś więcej.
Coś bardziej abstrakcyjnego. Wspólna odpowiedzialność za naszą małą ojczyznę.
ŁG
Za pomoc w zorganizowaniu dyskusji
Redakcja Kórniczanina dziękuje pracownikom Referatów Inwestycji oraz Planowania
Przestrzennego UM w Kórniku.
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W tym wydaniu „Kórniczanina” publikujemy drugą część podsumowania
ubiegłego roku. Tym razem prezentujemy wydarzenia od lipca do grudnia
2008. Wybór tematów jest oczywiście
subiektywny i powstał na podstawie
selekcji informacji zamieszczonych w
naszym dwutygodniku.
LIPIEC
• Ruszyła akcja „Lato w Kórnickim Ośrodku Kultury na Prowencie”. KOK przygotował
kilka propozycji na wakacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. warsztaty plastyczne, modelarskie czy wakacyjne koncerty.
• Gmina Kórnik zajęła piąte miejsce w
kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
w prestiżowym rankingu samorządów, ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Na
uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie, burmistrz Jerzy Lechnerowski odebrał
dyplom z rąk Jerzego Buzka.
• Już po raz czwarty Tomasz Raczkiewicz
otworzył Letni Festiwal „Muzyka z Kórnika”,
któremu tym razem przyświecało hasło
„Podróże w czasie i przestrzeni”.
• Ogłoszono konkurs urbanistycznoarchitektoniczny na opracowanie koncepcji
modernizacji kórnickiego rynku, jako elementu rewitalizacji miasta.
• Monitoring miejski powiększył się o
kolejne kamery. Dwa urządzenia rejestrujące
zdarzenia umieszczono na rynku w Bninie.
SIERPIEŃ
• Rodzinne Ogrody Działkowe w Bninie i
Jaryszkach, a w lipcu w Kórniku obchodziły
25-lecie istnienia.
• Rolnicy świętowali koniec żniw. Tradycyjne Gminne Dożynki odbyły się tym
razem w Robakowie.
• Spółka Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie” obchodziła 10-lecie swojego
istnienia.

WRZESIEŃ
• Ponad 2000 uczniów z całej gminy
zasiadło w szkolnych ławkach. Od września nowym dyrektorem SP nr 1 w Kórniku
została Eliza Wasylkowska- Ziółkowska, do
kórnickiej „jedynki” powróciła 5-godzinna
zerówka, uczniowie bnińskiej podstawówki
nie muszą martwić się, że podczas ulewy
będzie im kapać na głowę, bo wymieniono
pokrycie dachowe, a w Gimnazjum w Robakowie wstawiono nowe okna i drzwi.
• Rozpoczęły się zajęcia w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla
Dorosłych, które powstało przy kórnickim
gimnazjum. Nauka jest odpłatna i trwa 2 lata
dla osób po szkole zawodowej i 3 lata dla
osób po szkole podstawowej i gimnazjum.
• Ruszyły prace remontowe na węźle
„Kórnik 1” i „Kórnik 2”.
• Ze względu na zły stan techniczny
zamknięto kamienny most prowadzący do
zamku w Kórniku.
PAŹDZIERNIK
• Gmina Kórnik, jako jedna z 157 gmin
otrzymała certyfikat „Gmina Fair Play”.
Potwierdza on rzetelność gminy wobec inwestorów, jak również jest zobowiązaniem
do utrzymania wysokiego poziomu obsługi
inwestorów i doskonalenia go.
• Radni poparli zmiany w budżecie gminy zaproponowane przez burmistrza (emisja obligacji), które umożliwiły finansowanie
budowy kompleksu sportowego.
• Gmina Kórnik, jako jedna z 17 gmin
podpisała porozumienie międzygminne w
Jarocinie, na mocy którego śmieci z naszej
gminy składowane będą właśnie na terenie
gminy Jarocin.
• W Szkole Podstawowej w Bninie
zorganizowano sesję popularnonaukową,
zatytułowaną „Udział Kórniczan w Powstaniu Wielkopolskim”. Sesja ta była jednym z
punktów obchodów 90. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Referaty,
kalendaria i prezentacje przygotowała młodzież z szkół podstawowych, gimnazjów,
liceum i harcerze.
• Polskie Sieci Elektroenergetyczne zażądały od gminy Kórnik zapłaty 50 milionów
złotych odszkodowania za brak realizacji
budowy na terenie naszej gminy czterotorowej linii energetycznej. PSE zagroziło, że
przekaże sprawę do sądu.
LISTOPAD
• Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję
modernizacji kórnickiego rynku. Komisja
konkursowa wybrała pracę autorstwa
architekta Stefana Wojciechowskiego.
Niedługo cieszył się on jednak swoim
zwycięstwem, ponieważ ze względu na
liczne protesty i zastrzeżenia, burmistrz
unieważnił konkurs.
• 14 rodzin odebrało klucze do mieszkań
socjalnych w Dziećmierowie. Mieszkania
te powstały w budynku gospodarczym,
który gmina zaadaptowała na budynek
mieszkalny.
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• PSE przedstawiło propozycję porozumienia z gminą Kórnik. Gmina miała
przede wszystkim uznać roszczenia inwestora, czyli przyznać, że PSE należy się
wysokie odszkodowanie i uchwalić plan
zagospodarowania, w którym wskazano
by przebieg linii po starej trasie. Gmina nie
przyjęła tych warunków, dlatego sprawa
trafiła do Sądu Rejonowego w Środzie
Wlkp., gdzie strony miałyby spotkać się
na próbie ugodowej.
• Cuda zdarzają się! Tak na pewno
można powiedzieć po tym, jak gmina
Kórnik pozyskała środki unijne na budowę
przedszkola w Kórniku, 4 lata po złożeniu
wniosku i 3 lata po wybudowaniu obiektu. W
czerwcu 2004 roku gmina złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu wniosek
o dofinansowanie budowy przedszkola.
Oceniono go pozytywnie, ale ze względu na
brak funduszy nie otrzymał dotacji. Mimo,
że gmina nie uzyskała dofinansowania,
przedszkole i tak wybudowano. W 2008
roku okazało się, że w wyniku oszczędności
po przetargowych zostały środki i ogłoszono dodatkową listę, na której znalazła się
gmina Kórnik. W ten sposób otrzymaliśmy
refundację 75% kosztów budowy, czyli
ponad 2 miliony złotych.

Wieża widokowa
w Czmońcu
Od czwartku, t.j. 15 stycznia, Rogaliński
Park Krajobrazowy wzbogacił się o wieżę
widokową. Około15-metrowa, osadzona na
balach aż spod Zakopanego, drewniana bu-

dowla z tarasem widokowym na wysokości
ok. 11 metrów, została postawiona na Szlaku Bobrowym w pobliżu wsi Czmoniec. Na
uroczyste otwarcie wieży przybyły władze
Gminy Kórnik- burmistrz Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Hieronim Urbanek,
przewodnicząca Rady Miejskiej- Irena
Kaczmarek, sołtys Czmońca- Zbigniew
Tomaszewski oraz proboszcz Parafii w

Bninie- ks. Bolesław Dolata który dokonał
poświęcenia wieży. Na uroczystość przybyli
także przedstawiciele sponsorów: Urzędu
Marszałkowskiego, Fundacji Zakłady
Kórnickie radni rady Miejskiej w Kórniku,
oficjele związani z parkiem oraz lasami
Państwowymi. Nie zabrakło też miłośników
przyrody. Uroczyste przecięcie wstęgi i
poświęcenie wieży poprzedził krótki spacer
„Szlakiem Bobrowym”.

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE

Rok 2008
w pigułce

W przemówieniu burmistrz wyraził zadowolenie z faktu powstania budowli, która
została sfinansowana głównie przez Gminę
oraz Urząd Marszałkowski i „Fundację Zakłady Kórnickie”. Całość zadania wraz z planami i nadzorem kosztowała ponad 78 tys.
zł. Około 25 tys. przekazał na ten cel Urząd
Marszałkowski. % tys. ofiarowała Fundacja.
Dzięki wybudowaniu tego obiektu, którego
inicjatorem był sołtys Czmońca Zbigniew
Tomaszewski, można podziwiać walory
przyrodniczo-turystyczne tego zakątka.
Wieża widokowa to z pewnością gratka
dla miłośników przyrody, a w szczególności
obserwatorów, różnorodnego na tych terenach, ptactwa, takiego jak: żurawie, czaple,
łabędzie, rybitwy i gęsi.
Ref. Promocji Gminy oraz ŁG

GRUDZIEŃ

Dzierzba gąsiorek w okolicach
Czmońca

• Otwarto węzły „Kórnik 1” i „Kórnik 2”.
Budowlańcy zamknęli natomiast wylot na
trasę katowicką z ulicy Dworcowej. Tam
rozpoczęły się prace budowlane przy tunelu pod „jedenastką” z Kórnika w kierunku
Dziećmierowa.
• Nie doszło do ugody przed sądem w
Środzie Wlkp. między gminą Kórnik a PSE.
Gmina nie przyznała się do winy i nie uznała
roszczeń spółki za słuszne.
• Urząd Miejski w Kórniku podpisał
umowę z firmą „Skanska” na budowę hali
sportowej i basenu przy ulicy Krasickiego
w Kórniku. Kompleks ten ma powstać w
przeciągu 17 do 22 miesięcy.
• Prof. Jacek Oleksyn z kórnickiego Instytutu Dendrologii PAN otrzymał nagrodę
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanej
też polskim Noblem za odkrycie zależności
biogeograficznych między cechami roślin,
które są istotne dla procesów ekologicznych
w skali globalnej.
• Mieszkańcy Runowa zdecydowanie
powiedzieli „nie” firmie „Karmil”, która przez
swoją działalność stała się uciążliwa dla
społeczeństwa. Swój sprzeciw przekazali
burmistrzowi, który obiecał pomóc w tej
sprawie.
• W hotelu „Rodan” w Skrzynkach
odbył się tenisowy Gwiazdkowy Turniej
Gwiazd. Wzięli w nim udział ludzie sztuki,
sportu i biznesu. Podczas turnieju licytowano także obrazy, a dochód przekazano
dla Domu Dziecka w Kórniku-Bninie,
stowarzyszenia „Klaudynka” i rodziny
zastępczej.
• W Kórniku odsłonięto pomnik Powstańców Wielkopolskich. W uroczystości
licznie wzięli udział mieszkańcy.

Czapla

Zebrała: Barbara Morasz
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Stawiamy na sport w powiecie
					
"Promocja zdrowia poprzez sport - zespół
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkSzpitalny Oddział Ratunkowy
pomoże chorym
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala w
Puszczykowie już działa. Uroczystego otwarcia
dokonali: Jan Grabkowski, Starosta Poznański
wraz z Zarządem Powiatu, biskup Grzegorz
Balcerek, Przemysław Pacia, Wicewojewoda
Wielkopolski, Krystyna Poślednia Członek Za-

rządu Województwa Wielkopolskiego, Zbigniewa Nowodworska, dyrektor Wielkopolskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Izabela
Grzybowska, Prezes Szpitala.
Puszczykowski oddział składa się zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w spra-
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cyjnych w powiecie poznańskim" - to temat
kolejnego projektu realizowanego przez
powiat ze środków zewnętrznych.
Przedmiotem projektu, dofinansowywanego z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
jest budowa przyszkolnych otwartych
boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw i
realizacja programów profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i
młodzieży.
Zakres przedsięwzięcia w części inwestycyjnej
obejmuje budowę:
• boiska wielofunkcyjnego do
koszykówki przy
Zespole Szkół im.
Jadwigi i Stanisław Zamojskich w Rokietnicy oraz boisk
do siatkówki w filach ZS w Rokietnicy, w
Murowanej Goślinie i w Poznaniu,
• dwóch boisk wielofunkcyjnych do piłki
ręcznej, koszykówki i siatkówki przy Zespole Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie,
• boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół w Bolechowie,
• boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w

Mosinie oraz placu zabaw w filii Ośrodka w
Puszczykowie,
• boiska wielofunkcyjnego w Domu
Dziecka w Kórniku,
• boiska wielofunkcyjnego w Ośrodku
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
Na nowych boiskach przeprowadzane
będą nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku szkolnym z
terenu powiatu poznańskiego. Odbywać
się będą one w
trzech panelach:
tygodniowym,
weekendowym
i wakacyjnym i
obejmą dyscypliny sportu, takie
jak: koszykówka,
siatkówka, unihokej, gry i zabawy
ruchowe, aerobik,
badminton.
Projekt został pozytywnie oceniony
przez Biuro Mechanizmów Finansowych
w Brukseli oznacza to, że otrzyma dofinansowanie na poziomie 80%-85% kosztów tj.
1 455 000 euro. Całkowity koszt inwestycji
wynosi 1 710 785 euro.

wie szpitalnego oddziału ratunkowego z:
* podjazdu i zjazdu dla pojazdów służb
medycznych, zamkniętej wiaty, rampy dla
niepełnosprawnych i pieszych
* obszaru wstępnej segregacji medycznej,
* rejestracji wraz z poczekalnią i pomieszczeniem wywiadu z rodziną,
* obszaru wstępnej intensywnej terapii,
* obszaru resuscytacyjno-zabiegowego,
* obszaru terapii natychmiastowej,

* pomieszczeń wspomagających i magazynowych.

* obszaru pomieszczeń socjalnych, personelu medycznego,
* obszaru laboratoryjno-diagnostycznego,
* obszaru obserwacji,
* obszaru konsultacji i stanowiska dekontaminacji wraz z izolatką,

Agnieszka Ladorska
Wydział do spraw Tworzenia
i Realizacji Projektów

Na terenie nieruchomości dla potrzeb
ratownictwa medycznego zaplanowano
w bliskiej i bezpośredniej komunikacji z
SOR budowę lądowiska dla helikopterów.
Wzięto w szczególności pod uwagę minimalizację czasu na dostarczenie pacjenta
do pomieszczeń oddziału. Uwzględniono
także dowóz pacjentów przy wykorzystaniu
karetek i wózków. W tym celu zaprojektowano optymalny dojazd do miejsca startu i
lądowań helikoptera.
Celem społeczno - gospodarczym projektu jest integracja Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego z siecią Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego, a zatem realizacja
zasady jednych noszy od miejsca zdarzenia
do oddziału ratunkowego oraz zasadę złotej godziny tj. nie przekraczania 60 minut
mijających od zdarzenia do rozpoczęcia
leczenia szpitalnego.
Celowość budowy SOR w Szpitalu w
Puszczykowie potwierdzają dane o aktywności Zespołu Ratownictwa Medycznego w
Puszczykowie. W 2006 roku ZRM Szpitala
w Puszczykowie interweniował blisko 2.000
razy, z tego w ponad 500 przypadkach były
to interwencje w wypadkach drogowych.
Katarzyna Strzyż
Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą
oraz
Adriana Wilkowska-Wantuch
Rzecznik Prasowy Szpitala
w Puszczykowie
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Karetka
w Kórniku

Nie ma w kórnickim zespole natomiast
lekarza, co nie znaczy, że w razie takiej
konieczności, po zgłoszeniu telefonicznym
dyspozytor nie przyśle do zdarzenia zespołu lekarskiego z Poznania.

ponoszą w połowie pacjent i świadczeniodawca, wystawiający zlecenie na transport
sanitarny.

Starania trwały od lat. Temat, tak
ważny dla nas wszystkich powracał
wielokrotnie. Nareszcie się udało.
Mamy karetkę Pogotowia Ratunkowego
stacjonującą w Kórniku. I choć nie jest
to jeszcze szczyt oczekiwań – możemy
mieć nadzieję na poprawę jakości opieki
medycznej w nagłych przypadkach.

Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (za stroną internetową
www.ratownictwo.med.pl) jest publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej, posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych nieodpłatnych w formie pomocy
doraźnej w razie: wypadku, urazu, porodu
sytuacji nagłej, zagrażającej zdrowiu
lub życiu. Każdy człowiek w przypadku
wystąpienia sytuacji nagłej, zagrażającej
jego życiu i zdrowiu ma prawo skorzystać z pomocy pogotowia ratunkowego.
Świadczenia zdrowotne w zakresie pomocy doraźnej udzielane są w miejscu

Podstawowym numerem alarmowym
pogotowia ratunkowego jest numer bezpłatny
999. Działa już także numer alarmowy 112.
Pod numerem 999 należy zgłaszać
wszelkie sytuacje, w których konieczna
będzie pomoc zespołów Pogotowia ratunkowego.
Karetka nie przyjedzie jednak na każde
życzenie. O tym czy jest konieczna interwencja pogotowia zadecyduje Dyspozytor
przeprowadzając krótki wywiad. Dyspozytor
musi zadać kilka podstawowych pytań, tak
aby ustalić powód wezwania, jego pilność
oraz rodzaj zespołu, który zrealizuje to
wezwanie. Bardzo istotne jest, aby nawet w
dramatycznej sytuacji,
nie podnosić głosu,
nie krzyczeć, nie poganiać dyspozytora
- to nie przyśpieszy
dotarcia zespołu, a
może nawet opóźnić
czas realizacji.
Podstawowe pytania które zadaje dyspozytor:
- co się stało ? czy osoba poszkodowana jest przytomna?
-czy się rusza?
czy reaguje na dotyk? ból?
- gdzie to się stało? ? dokładny adres,
lokalizacja
- kto potrzebuje
pomocy ?- wiek i płeć,
nazwisko imię
- kto dzwoni ?- tel. kontaktowy ze
zgłaszającego
- dodatkowy wywiad : dotyczący lokalizacji

Podstawowy Zespół Ratownictwa
Medycznego stacjonuje od stycznia w
budynku Starej Gazowni. Przez 7 dni w
tygodniu, 24 godziny na dobę w systemie
czterozmianowym oczekują tu na wezwanie
4 grupy złożone z dwóch ratowników i kierowcy karetki. Punkt
oczekiwania organizuje Rejonowa Stacja
Pogotowia ratunkowego w Poznaniu. Bazę
lokalową zapewnił
Urząd Miejski.
Co to oznacza dla
mieszkańców Kórnika
i okolic? Nic innego,
jak szansę na zaoszczędzenie cennego,
potrzebnego do uratowania życia czasu.
W nagłych wypadkach
i ciężkich zachorowaniach karetka nie
będzie musiała jechać
z Poznania, przebijać
się przez zakorkowane ulice do nas. Wyruszy z centrum naszej gminy.
Co równie istotne, w razie zdarzenia wymuszającego konieczność natychmiastowej hospitalizacji pacjent trafi do najbliższej
placówki szpitalnej posiadającej warunki do
przyjęcia, a nie jak dotychczas koniecznie
- zgodnie z rejonizacją- do Poznania. Ma
to szczególne znaczenie dla mieszkańców
południowo-zachodniej części gminy, która
leży bliżej np. Puszczykowa niż Poznania.
Ratownicy medyczni (dwóch na każdej
zmianie) są odpowiednio wyszkoleni, by
w nagłym przypadku udzielić fachowej
pomocy w zakresie pierwszej pomocy i
bezpiecznie odtransportować pacjenta do
szpitala.

zdarzenia. Do zadań pogotowia należy
również przewożenie chorych w związku
ze świadczeniem usług wchodzących w
zakres pomocy doraźnej oraz przewożenie
chorych, u których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych, bądź
własnych środków transportu. W przypadku przewozu osób z dysfunkcją narządu
ruchu, uniemożliwiającą korzystanie ze
środków transportu publicznego, w celu
odbycia leczenia, zlecenie na bezpłatny
przejazd środkami transportu sanitarnego
do najbliższego zakładu udzielającego
świadczeń w tym zakresie i z powrotem,
wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W sytuacjach innych niż wyżej
wymienione koszt transportu sanitarnego

AKTUALNOŚCI

Z POWIATU

KRÓTKO
Z POWIATU

Kiedy wzywać?

W przypadku nagłego zatrzymania krążenia (nieprzytomny, brak wyczuwalnego
pulsu i oddechu) dyspozytor zaproponuje
pomoc w prowadzeniu sztucznego oddychania i masażu serca.
Inny numer na które można zgłaszać
nagłe zachorowania to
8660066

Opr. ŁG

W razie wypadku, nagłego zachorowania zadzwoń na jeden z numerów

8660066
999
112

23 stycznia 2009 r.
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PODZIEKOWANIA
Wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele życzliwości licznie uczestnicząc
we Mszy św. żałobnej i ostatniej drodze na miejsce wiecznego
spoczynku naszego ukochanego

Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno – Handlowe i Usługowe
„JAGROL” Sp. z o.o.

Ś.p. Stanisława Gabskiego

Pierzchno 14, 62-035 Kórnik, zatrudni:

Księżom, Burmistrzowi, przedstawicielom władz samorządowych, pocztom sztandarowym, krewnym, przyjaciołom,
sąsiadom, znajomym
za okazaną pomoc, wspólna modlitwę, wyrazy współczucia,
złożone wieńce i kwiaty oraz intencje mszalne
Serdeczne podziękowania
Składa Rodzina

Pani Ali, Joli i Włodkowi, Eli i Zbyszkowi,
Gosi i Romanowi oraz Eli i Szczepanowi
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Męża i Ojca

śp. Stanisława Gabskiego
składa
Kasia z Rodziną

„Nie umiera ten co tkwi w pamięci żywych”

Z wielkim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

IZABELI WASZAK

wieloletniej członkini
Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej
W Zmarłej straciliśmy serdeczną przyjaciółkę i koleżankę,
całym sercem oddaną pracy dla innych.
Rodzinie - wyrazy szczerego współczucia
składa
Zarząd KTPS
10

Traktorzystów i mechaników maszyn i urządzeń rolniczych
Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych.
oraz
pracownika umysłowego znającego zagadnienia rolniczych
programów komputerowych i posiadającego prawo jazdy kat. B
Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Oddam
w najem
lokal 60 m2
w Borówcu
na sklep,
gabinet,
biuro,
salon
fryzjerski,
inne

REKLAMA

OSTATNIE POŹEGNANIE

„Trud i praca były Twoim życiem, spokój dał Ci Bóg”

www.restauracja-casablanca.pl

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM

tel.
061 819 80 13

Restauracja Casablanca
czynna codziennie od 11.00 do 22.00
w piątki i soboty do 23.00

Tel. (061) 8170 011
Kom. 606 241 031 lub 660 772 187

Śp. Stanisław Gabski urodził się
w 1933 roku. Był społecznikiem, działaczem wiejskim i samorządowym.
W 1959 roku przejął po swoim ojcu
9-hektarowe gospodarstwo rolne. Od
1979 roku pełnił funkcję sołtysa Trzebisławek. Przyczynił się do pobudowania
wodociągu, gazyfikacji i telefonizacji
wsi. Za jego kadencji wyasfaltowano
drogi.
Wieś Trzebisławki, jako pierwsza
w gminie Środa, wyposażona została
w oczyszczalnię ścieków.
W latach 80-tych Stanisław Gabski
angażował się w tworzenie „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Brał
udział w – nielegalnych wtedy – spotkaniach u Dominikanów w Poznaniu i
Pallotynów w Biechowie. Organizował
w Gminie Środa pierwsze wybory do
Sejmu i Senatu po przemianach ustrojowych 4 czerwca 1989 r., a następnie
współtworzył Komitet Obywatelski. W
latach 1990–2002 był radnym Rady
Miejskiej w Środzie. Był także delegatem z gminy Środa do Izby Rolniczej.
Nawet po przejściu na emeryturę
aktywnie uczestniczył w życiu społeczności Trzebisławek.
Między innymi z Jego inicjatywy
odsłonięto w 2006 r. tablicę upamiętniająca działalność podczas okupacji tajnej
organizacji „Dla Ciebie Polsko”. Tablicę
umieszczono na granitowym głazie w
centrum Trzebisławek.
W ubiegłym roku Rada Miejska w
Środzie uhonorowała śp. Stanisława
medalem „Ad Valorem” za Wartości,
które w całym swoim ziemskim życiu
wyznawał i realizował.

nr 2/2009

Prywatny Gabinet Psychiatryczny
Lekarz specjalista psychiatra Katarzyna Zięba-Mazurek

Miejsce
na Twoją reklamę
UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe

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

CIESIELSTWO
Pokrycia dachowe
montaż płyt G-K

Zakładanie płytek,
malowanie, montaż płyt
kartonowo-gipsowych,

tel. 604 953 852
tel. 669 846 043

gipsowanie, inne prace
wykończeniowe wnętrz

0601 405 059

Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
Rolnicze - ubezp. upraw z
dopłatą z Budżetu Państwa
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!

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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

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

Tel./fax (61) 87 88 513, 605 403 123
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W ciągu najbliższych miesięcy nie powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kórniku, bo wojewoda nie ma pieniędzy
na jego uruchomienie i utrzymanie.
Przypomnijmy, że w czerwcu wojewoda
zgodził się na utworzenie takiej placówki
w Domu Sióstr Miłosierdzia Bożego w
Kórniku. ŚDS miałby być lokalną jednostką
dziennego pobytu (8 godzin), przeznaczoną
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i
z zaburzeniami psychicznymi. Zapewniałby
opiekę psychologiczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną, pielęgniarską, logopedyczną.
Ponad 25 osób z naszej gminy korzystałoby
z oferty wspominanego ośrodka.
Gmina Kórnik zabiegała o to, aby

Prywatyzować czy
nie prywatyzować

przedszkola?
Wszystkie „za” i „przeciw” prywatyzacji gminnych przedszkoli rozważali radni z Komisji Oświaty i Polityki
Społecznej na posiedzeniu, które
odbyło się 15 grudnia w bnińskim
ratuszu.
W dyskusji na temat prywatyzacji
przedszkoli radnym towarzyszył burmistrz
Jerzy Lechnerowski, Ewa Madalińska-Soczyńska, kierownik Referatu Oświaty UM
w Kórniku oraz dyrektorki przedszkoli z
naszej gminy. Na posiedzenie zaproszono
także Iwonę Szczodrowską, byłego kierownika Referatu Oświaty w Murowanej
Goślinie a obecnie konsultanta fundacji
„Familijny Poznań”. Jej zadaniem było
zaprezentowanie procesu prywatyzacji
przedszkolnych placówek na terenie
gminy Murowana Goślina.
Burmistrz poinformował, że o prywatyzacji gminnych przedszkoli wiele mówiono
na licznych spotkaniach, w których brali
udział włodarze innych gmin. Wtedy to
pomysłem tym zainteresowały się także
nasze władze. Iwona Szczodrowska
szczegółowo opisała proces prywatyzacji
przedszkoli w gminie Murowana Goślina,
omówiła jego pozytywne i negatywne strony, poinformowała z jakimi trudnościami
borykał się gośliński samorząd podejmując się takiego zadania. Obecnie sprywatyzowane przedszkola funkcjonują w tej
gminie z powodzeniem już od 8 lat.
Radni rozmawiali o różnicach między
sprywatyzowanymi a niesprywatyzowanymi przedszkolami. Wiadomo już
dziś, że na pewno w sprywatyzowanym
przedszkolu rodzice nie będą ponosić
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środki na utrzymanie domu znalazły się w
budżecie województwa wielkopolskiego na
2009 rok. Okazuje się jednak, że wojewoda
nie zagwarantował funduszy na ten cel w
bieżącym roku budżetowym.
Monika Donke-Cieślewicz, zastępca
dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
UW tłumaczyła, że Urząd Wojewódzki w
Poznaniu ma tylko pieniądze na finansowanie już istniejących domów a brakuje
środków na tworzenie nowych placówek i
ich utrzymanie.
Niestety nikt w wojewódzkim magistracie nie potrafił odpowiedzieć nam na pytanie, po co w takim razie wojewoda wydał
zgodę na utworzenie ŚDS w Kórniku, skoro
liczył się z tym, że może nie być funduszy
na jego uruchomienie.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski zastanawia się teraz nad nowymi możliwościami
wykorzystania pomieszczeń u sióstr zakonnych. Na to jednak zgodzić się muszą
zainteresowane strony.
BM
wyższych opłat niż dotychczas, nadzór
merytoryczny nadal będzie sprawować
kuratorium oświaty a placówka będzie
otrzymywać dotację z gminy.
Co się zmieni? Organem prowadzącym takiego przedszkola nie będzie
już samorząd. Prowadzeniem placówki
zajmie się osoba fizyczna. Gmina podpisze z taką osobą umowę na użyczenie
budynku na podstawie, której będzie użytkować pomieszczenia przedszkolne. Na
jej barkach spocznie odpowiedzialność
za ewentualne naprawy czy remonty.
Włodarze naszej gminy zapewniają jednak, że będą finansować większe prace
remontowe. Istotną różnicą będzie forma
zatrudnienia nauczycieli. Do tej pory
określała to tzw. „Karta Nauczyciela”. Po
prywatyzacji pedagogów obowiązywać
będzie kodeks pracy z wszystkimi tego
konsekwencjami. Jak zapewniały osoby
zajmujące się oświatą w naszej gminie,
przed sprywatyzowanymi przedszkolami
otworzą się nowe możliwości np. szansa
na pozyskanie funduszy przez wynajem
sal czy ewentualne uruchomienie zajęć
dla dzieci w soboty, jeśli zaistniałaby taka
potrzeba.
Okazuje się, że w gminie Kórnik
sprywatyzowane mogą zostać tylko dwa
z trzech przedszkoli. Są to: Przedszkole
nr 2 w Bninie i w Szczodrzykowie. Obecnie nie ma możliwości sprywatyzowania
Przedszkola w Kórniku. Gmina pozyskała
środki unijne na jego budowę. Przez pięć
lat od podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji (umowę podpisano w 2008
roku), gmina nie może zbyć tego obiektu
ani nikomu go użyczyć.

WIEŚCI SOŁECKIE
KONARSKIE
Na tradycyjnym spotkaniu noworocznym spotkali się mieszkańcy Konarskiego w niedzielę
4 stycznia. Zebrani wspólnie kolędowali i obejrzeli spektakl pt. „Bożonarodzeniowe” w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej w Radzewie. Następnie
około 50 dzieci i młodzieży zostało obdarowanych paczkami. Upominki zamiast
Gwiazdora wręczała Śnieżynka.
Józef Bartkowiak, sołtys Konarskiego poinformował, że wczesną wiosną
rozpoczną się prace związane z dokończeniem budowy placu zbaw oraz boiska
piłkarskiego.
SZCZODRZYKOWO
W Szczodrzykowie działa cały czas
świetlica. W poniedziałek 19 stycznia 41
dzieci uczęszczających do niej na zajęcia
udało się na pływalnię. Wyjazd ten sfinansowała Rada Sołecka oraz OPS.
Sołtys Ireneusz Majchrzak wymienia
potrzeby inwestycyjne w Szczodrzykowie.
Ważne jest powstanie biooczyszczalni. Prowadzone są rozmowy z
potencjalnymi wykonawcami w sprawie
jej budowy. Spływałyby do niej ścieki ze
szkoły podstawowej, przedszkola, ulic:
Dworcowej, Ogrodowej, Leśnej, Łąkowej,
Polnej w Szczodrzykowie.
W ciągu miesiąca podjęta będzie
decyzja dotycząca tej inwestycji i pozyskania na nią środków. Ireneusz
Majchrzak informuje, że gdyby udało się
zrealizować to przedsięwzięcie w tym
roku, wówczas można by wybudować
w Szczodrzykowie drugą oczyszczalnię
biologiczną – na ulicy Poznańskiej.
Na przełomie listopada i grudnia
2008 roku na ulicy Łąkowej zakończono
budowę kanalizacji deszczowej. Jest już
dokumentacja na wykonanie kanalizacji
deszczowej na ulicach: Leśnej, Polnej,
Dworcowej.
SZCZYTNIKI

O tym czy dojdzie do prywatyzacji
dwóch gminnych przedszkoli dowiemy
się w najbliższych tygodniach. Radni
do końca lutego mają czas na podjęcie
stosownej uchwały.

W Szczytnikach w środę 21 stycznia uczczono Dzień Babci i Dziadka.
Spotkanie przy kawie dla mieszkańców Koninka i Szczytnik przygotowali
uczniowie uczęszczający na zajęcia do
świetlicy. Zaprezentowali dla seniorów
przedstawienie.
Sołtys Wiesława Wacław stwierdza,
że obecnie najważniejszą sprawą dla
mieszkańców wsi jest ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Mostowej.
Gdyby to nastąpiło, autobus mógłby
zmienić swoją trasę a dzieci miałyby
krótszą i bezpieczniejszą drogę do przystanku. Do przystanku mieliby też bliżej
starsi mieszkańcy Szczytnik.

Barbara Morasz

Robert Wrzesiński
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Warsztaty artystyczne w Kórnickim
Ośrodku Kultury

„Ferie bez
nudy”

w trakcie ferii zimowych 16-27 lutego 2009 r.
Szanowni Państwo! Chcąc uatrakcyjnić
dzieciom i młodzieży gminy Kórnik czas ferii
zimowych zapraszamy do uczestnictwa w
warsztatach artystycznych oraz imprezach
kulturalnych.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie
KOK ul. Prowent 6, w godz. 10.00 do 14.00.
Zostały podzielone na następujące bloki
tematyczne.
Blok nowych mediów pozwoli poznać
podstawy fotografii tak tradycyjnej, jak i
cyfrowej, kompozycji obrazu, kadrowania, obróbki zdjęć za pomocą skanera, programów
komputerowych. Zostanie też wspólnymi siłami zbudowana kamera obscura –prekursor
aparatów fotograficznych. Zajęcia prowadzone będą przez artystów fotografików oraz
redaktora naczelnego „Kórniczanina”.
Blok plastyczny to zajęcia z podstawowych dziedzin sztuki- malarstwa grafiki,
rysunku, rzeźby. Program zakłada zapoznanie z narzędziami wykorzystywanymi
w poszczególnych dziedzinach, wybranymi
technikami plastycznymi oraz świadome
łączenie różnych technik w celu uzyskania
określonej metafory plastycznej.
Blok filmowy to cykl prezentacji wartościowych pod względem estetycznym i znaczeniowym filmów dla dzieci i młodzieży.
Blok taneczny pozwoli wszystkim chęt-

nym poćwiczyć taniec towarzyski i ludowy.
Blok japoński to niespodzianka dla
ciekawych kultury dalekiego wschodu. W
ramach warsztatów prowadzonych przez
wykładowczynię na wydziale filologii japońskiej UAM Panią Maho oraz jej studentów
poznać będzie można sztukę japońskiej
kaligrafii oraz sztukę origami.
Blok modelarstwa lotniczego w trakcie
spotkania z mistrzem modelarstwa lotniczego poznać będzie można nie tylko technikę budowania modeli, ale też obejrzeć
materiały filmowe z zawodów, w tym bitwy
powietrzne modeli.
Spotkanie z iluzjonistą. Chcemy także
przybliżyć jedną z najbardziej pasjonujących umiejętności sztuki cyrkowej – sztukę
iluzji. Stąd zaproszenie i występ najznakomitszego polskiego iluzjonisty Jerzego
Strzeleckiego – JUR. Jego spektakl łączy
elementy rozrywki z szeroko pojętą edukacją, dydaktyka i profilaktyką.
Dla chętnych udziału w warsztatach
zamieszkałych w okolicznych sołectwach
przewidujemy skorelowanie rozkładu zajęć
z rozkładem KOMBUSU.

KULTURA

AKTUALNOŚCI

Nie uruchomią
Domu
Samopomocy

Zapraszamy serdecznie
dzieci i młodzież z Kamionek i okolic
na ferie zimowe do Domu Strażaka
w Kamionkach.
Zajęcia będą obywać się od 16 do 27
lutego 2009
Program ferii obejmuje:
-warsztaty plastyczne: decoupage
i glina
- warsztaty innowacyjne z robotyki
- wyjazdy do kina 3D i muzeum
-projekcje filmów
- komputerowe quizy i turnieje
- zajęcia z matematyki
- zajęcia z ortografii
- szkolenie z pierwszej pomocy
- spotkanie z policją dotyczące
bezpieczeństwa na drodze
Zapisy w świetlicy w Domu Strażaka w
Kamionkach do końca stycznia 2009r.
(ilość miejsc ograniczona)

Serdecznie zapraszam w imieniu prowadzących zajęcia i własnym.
Sławek Animucki

Ferie dofinansowane zostały
ze środków
Fundacji Wspomagania Wsi
„Pożyteczne Ferie 2009”

ZIMOWE WARSZTATY W KOK -u
OD 16.02.09 DO 27.02.09 W GODZ. 10.00-14.00
16.02. 2009
WARSZTATY PLASTYCZNE I KINO MŁODEGO WIDZA
17.02
WARSZTATY FOTOGRAFII (FOTOGRAFIA DAWNIEJ I DZIŚ-CAMERA
OBSCURA PROTOTYP APARATU)
18.02
WARSZTATY FOTOGRAFII (PODSTAWY DOBREGO KADRU- KOMPOZYCJA , ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Z APARTEM CYFROWYM, OBRÓBKA CYFROWA ZDJĘĆ W KOMPUTERZE)
19.02
KALIGRAFIA JAPOŃSKA I ORIGAMI (HISTORIA PISMA JAPOŃSKIEGO,
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE Z PISANIA I SZTUKI ORIGAMI)
20.02
WARSZTATY MODELARSKIE (SPOTKANIE Z MODELARZEM
MIECZYSŁAWEM KAMIŃSKIM-POKAZY FIMÓW O TEMATYCE LOTNICZEJ)
23.02
WARSZTATY FOTOGRAFII (OMÓWIENIE ZADAŃ DOMOWYCH, SPOTKANIE
Z ŁUKASZAM GRZEGOROWSKIM – REDAKTOREM NACZELNYM KÓRNICZANINA – FUNKCJA FOTOGRAFII
PRASOWEJ)
24.02
WARSZTATY TANECZNE (PROWADZENIE MAŁGORZATA MATYSIAK)
25.02
WARSZTATY PLASTYCZNE (PROWADZENIE PIOTR MASTALERZ) KINO MŁODEGO WIDZA
26.02
ILUZJONISTA (Jerzy Strzelecki – JUR)
27.02
WARSZTATY TANECZNE (PROWADZENIE MAŁGORZATA MATYSIAK)

23 stycznia 2009 r.

13

W niedzielę 11 stycznia 2009 roku w
kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kórniku odbył się IX Międzyszkolny
Przegląd Kolęd i Pastorałek. Przesłaniem
tegorocznego Przeglądu była wiara, że
radość i miłość płynąca z tajemnicy Bożego
Narodzenia pozwolą nam z pokojem w sercu patrzeć na czas, który jest przed nami.
Organizatorom jak co roku udało się
zgromadzić przedstawicieli wszystkich
szkół naszej gminy.
Szkołę Podstawową z Bnina reprezentował zespół prowadzony przez panią
Martę Tomczak. Wykonał on następujące
utwory: "Pójdźmy wszyscy do stajenki",
"Z kopyta kulig rwie" oraz "Tryumfy Króla
Niebieskiego". Pod opieką pani Danuty Przybył przyjechał zespół ze Szkoły
Podstawowej w Radzewie. Usłyszeliśmy:
"Kolędę domową", "Z nieba bliżej do Tatr",
a w wykonaniu zespołu flażoletowego -ko-

lędę :Mizerna cicha". Szkołę Podstawową
ze Szczodrzykowa reprezentował zespół
wokalny przygotowany przez panią Urszulę
Smoczyńską i pana Marcina Tomkiewicza.
W wykonaniu dzieci usłyszeliśmy utwory:
"Ciemna nocy", "Jingle bells", i "Adeste
fideles". Na zakończenie koncertu grupa
wokalna pod kierunkiem pani Lidii Jakubowskiej zaśpiewała następujące kolędy:
"Gdy śliczna Panna", "Dzisiaj w Betlejem",
oraz "Jezus malusieńki".
Na pamiątkę wspólnego kolędowania
pani dyrektor Małgorzata Achtabowska
wręczyła uczestnikom dyplomy wraz z
nagrodami książkowymi oraz słodycze.
Podziękowała także wszystkim za dostarczenie wielu niezapomnianych wrażeń.
Akcentem wieńczącym imprezę było
wspólne odśpiewanie kolędy: "Cicha noc"
przez wszystkich uczestników oraz gremialnie przybyłą publiczność.
Szczególne podziękowania należą się
księdzu kanonikowi Jerzemu Kędzierskiemu za udostępnienie wnętrza świątyni.
Tekst: Lidia Jakubowska,
Teresa Stencel

Kórnicki Koncert
Noworoczny

KULTURA
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KOLĘDUJMY
PANU!

z Janem Kiepurą
Piosenki i arie takie, jak „Pokochaj
mnie”, „O sole mio”, czy „ Brunetki, blondynki” to utwory, które niewątpliwie kojarzą się
z Janem Kiepurą- światowej sławy tenorem,
znanym z czołowych scen teatrów muzycznych świata. Jemu został poświęcony Kórnicki Koncert Noworoczny, zorganizowany
w przyziemiach zamku w sobotni wieczór
10 stycznia. Koncert poprzedziło podsumowanie którego dokonał Burmistrz Jerzy
Lechnerowski, dotyczące realizacji zadań
Gminy Kórnik w minionym roku Przekazał
on także podziękowania dla wszystkich,
którzy wpisali się swoja działalnością w
rozwój Kórnika.
Program koncertu wypełniły najpiękniejsze piosenki, pieśni, arie i duety z
repertuaru nieżyjącego już artysty takie,
jak: „Kujawiak”, „Musisz w tę noc moją
być”, „Wielka sława to żart” czy „Libiamo”
w wykonaniu wybitnych artystów scen
warszawskich: Andrzeja Kalinina (tenor),
Krzysztofa Marciniaka (tenor), Dariusza
Stachury (tenor) i Bogumiły Dziel-Wawrowskiej (sopran). Sylwetkę Jana Kiepury, oraz
znakomite i zabawne prowadzenie koncertu
powierzono Andrzejowi Krajewskiemujednemu z najlepszych konferansjerów
koncertów muzyki popularnej, aktorowi i
autorowi piosenek.
Rozśpiewanym artystom, zachęcającym
publiczność do wspólnej zabawy, towarzyszył fortepian, przy którym zasiadł Mirosław
Feldgebel, ceniony pianista i kameralista,
związany z Warszawską Operą Kameralną, ale koncertujący także w wielu salach
koncertowych Europy i Ameryki. Znakomici
artyści zakończyli wieczór wspólnym śpiewaniem piosenki „Usta milczą, dusza śpiewa” z „Wesołej Wdówki” Ferenca Lehàra.
Referat Promocji Gminy
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Po raz kolejny kórniczanie nie zawiedli i hojnie wsparli Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Podczas 17. finału,
który odbył się 11 stycznia zebraliśmy
ponad 30 tysięcy złotych, które zasili
konto fundacji Jurka Owsiaka.

Wiola Kaźmierczak z repertuarem Natalii
Kukulskiej, w latynoskie klimaty wprowadził
Michał Gielniak a miłośnicy mocniejszych
dźwięków bawili się przy utworach zespołu
DRINK TEAM.

Mimo, że wielkie granie na orkiestrowej
scenie miało zacząć się dopiero późnym
popołudniem to już od rana 80 wolontariuszy wyruszyło na ulice naszego miasta
i okolicznych wsi. Wśród nich byli m.in.
uczniowie z kórnickiego i robakowskiego
gimnazjum, ogólniaka, członkowie OSP w
Kamionkach i w Radzewie oraz harcerze.
Oj się działo!
W tym dniu atrakcji nie brakowało. W południe kilkunastu motocyklistów uroczyście
przejechało przez ulice kórnickiego rynku,
by następnie z dumą pozować do zdjęć.
Tuż po szesnastej, przed kórnickim ratuszem zagrała z wielką werwą harcerska Orkiestra Dęta. W tym dniu na scenie wystąpił
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej,
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W zbiórkę pieniędzy na rzecz WOŚP
włączyły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bninie, które przygotowały ciasta,
napoje oraz chleb ze smalcem i ogórkiem.

Wychowankowie Domu Dziecka w Kórniku
-Bninie wystawili ręcznie malowane szkło,
kartki okolicznościowe, prace plastyczne.
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej na swoim stoisku sprzedawało m.in.
szopki bożonarodzeniowe, płyty chóru
„Tutti Santi” czy rzeźby wykonane w korze
drzew. W specjalnie zorganizowanej kuchni polowej za drobny datek serwowano
kaszankę i kiełbasę z rożna, grochówkę i
surówki. W patio ratusza zorganizowano
punkt medyczny, w którym każdy mógł
zmierzyć sobie ciśnienie i zbadać poziom
cukru.
Zziębnięci rozgrzewali się przy rozstawionych koksownikach, które tworzyły
niecodzienny nastrój.
Podczas 17. finału WOŚP zbierano
fundusze na realizację programu wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci.
Niejednego wzruszyła historia uczestniczki
orkiestrowej zabawy, która weszła na scenę i opowiedziała o swojej walce z rakiem,
namawiając przy tym do wykonywania
badań kontrolnych.
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Kórniczanie hojni dla akcji Owsiaka

Emocje rosły z godziny na godzinę.
Przed osiemnastą wiedzieliśmy już, że
na orkiestrowym koncie w Kórniku było
ponad 10 tysięcy złotych, a w tym pieniądze z wcześniejszej zbiórki w szkołach i
przedszkolach.
Po zmroku, wśród kwestujących pojawiła się tegoroczna Biała Dama - Magdalena Królikowska, która wraz z burmistrzem
poprowadziła jedną z licytacji. A wybór licytowanych przedmiotów był niemały. Pod
młotek poszły m.in. gadżety WOŚP, w tym
portret Jurka Owsiaka z jego autografem,
kalendarze, kubek, miniaturka skarbonki,
srebrne serduszko, kilkudniowy pobyt w
górach, karnet do salonu kosmetycznego.
Zaproszenie do Karpacza zlicytowano za
350 złotych, karnet do Studia „Eden” za
150 złotych, szalik klubu Lech Poznań za
70 złotych. Co roku wielkim powodzeniem
cieszy się także licytacja okładki naszego
dwutygodnika. Tym razem jedna z mieszkanek naszej gminy zapłaciła 300 złotych
za możliwość pojawienia się na pierwszej
stronie „Kórniczanina”. W sumie licytacje
przyniosły dochód 4 700 złotych.
O godzinie dwudziestej oczy wszystkich skierowały się w górę, gdzie rozbłysło tradycyjne orkiestrowe „światełko do
nieba”.
Zebraliśmy więcej niż przed rokiem
W tym roku pobiliśmy kolejny rekord
pieniężny. I choć nie o rekordy tu chodzi jak powiedziała Krystyna Janicka, szefowa
kórnickiego sztabu - a o wielkie serce, to
nie zmienia to faktu, że zebraliśmy o ponad
5 tysięcy złotych więcej niż w ubiegłym
roku. Dokładnie na orkiestrowym koncie
znalazło się 30.005 złotych, 127 dolarów,
7 euro, 20 koron szwedzkich, 150 koron
czeskich. Ponadto do skarbonek wolontariuszy trafiły dwa pierścionki (srebrny
i złoty) i ponad dwa kilogramy bilonu z
całego świata.
Najwyższa kwota uzbierana w jednej
puszce to 1.486.24 złotych. Tyle pieniędzy
zebrały panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Bnina. Krystyna Janicka przyznaje, że
sama nie wie jak one to robią, że zawsze
mają najbogatszą puszkę. A my wiemy!
Znakomite domowe wypieki przyciągnęły
tych najbardziej wybrednych, którzy wypełnili puszkę po brzegi pieniędzmi. W
jednej ze skarbonek znalazł się banknot o
nominale 200 złotych a w sumie zebrano
5 tysięcy monet 1 groszowych.
Krystyna Janicka, szefowa sztabu
ocenia tegoroczny finał na piątkę z plusem.
- W ubiegłym roku nikt nie mówił jeszcze o
światowym kryzysie gospodarczym, który
ma wpływ na decyzje ekonomiczne właścicieli firm. Byłam pełna obaw czy uzbieramy
wystarczającą sumę pieniędzy aby zorganizować koncert na rynku - tłumaczyła.
– Dużo kosztowało wypożyczenie sprzętu
i sceny a my nie wyciągamy ręki po środki
z budżetu miasta. Jednak kórniccy sponsorzy nie zawiedli i to dzięki nim odbył się
ten finał – dodała.
Kolejny, tym razem 18. finał już za rok!
Barbara Morasz
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dokończenie ze str.17

Miejsce
na
Twoją
reklamę
I OSOBOWYCH

Miejsce
na Twoją reklamę
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Miejsce
na Twoją reklamę
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Kórnicki sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom i osobom,
które pomogły w organizacji 17. finału
a szczególnie:
firmie TFP z Dziećmierowa, KPA „Kombus”, Bankowi Spółdzielczemu w Kórniku,
Kancelarii Notarialnej Joanny Jaśkowiak,
Wodociągom Kórnickim i Usługom Komunalnym „WODKOM”, Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Kórniku, firmie
„Grzegorczyk Poznań”.
Dziękujemy także firmom i osobom
prywatnym za wsparcie rzeczowe koncertu WOŚP.
Byli to: Jacek Ciachowski z Dolska,
Tadeusz Szymański z Zimina, Leszek
Król z Kórnika, firma „Sokołów Pozmeat”
z Robakowa, PHU „HEDAN” Wlazły z
Trzebisławek, firma „Surówki Grześkowiak” z Kórnika - Bnina, Monika Kasprzyk
z Kórnika, firma TM Małeccy, Maria
Pepel, Zbigniew Gawlik, Zajazd „Non
Stop” w Gądkach, firma „Surówki Sznura”
z Biernatek, restauracja „Biała Dama”
M. Walendowski, kawiarnia „Kaprys” M.
Waszak, piekarnia „BM Łobza” z Zaniemyśla, piekarnia „MAR PIEK” z Kórnika,
hurtownia „Jan - Mar” z Bnina.
Dziękujemy wszystkim osobom, które
ofiarowały różne przedmioty na licytację.
Tak duże przedsięwzięcie wymaga
zaangażowania wszystkich służb, zatem
dziękujemy za pracę policji, straży miejskiej, ochotniczej straży pożarnej, firmie
WODKOM i „Patrol”.
Dziękujemy osobom prywatnym, które
poświęciły swój wolny niedzielny czas,
abyśmy mogli wspaniale się bawić. Były
to: Małgorzata Walkowiak, odpowiedzialna za opiekę medyczną, Danuta LasekKujawa, Maria Borowska, Irena Kowalska,
Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska,
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z
Bnina: Weronika Bukczyńska, Sabina
Hinc, Maria Maj, Ewa Zgarda, Dorota
Bukczyńska, Wiesława Mikołajczak, Elżbieta Górska, Danuta Nowak, Aleksandra
Joachimiak, Maria Grząślewicz, Maria
Menes, Daniela Matuszewska oraz pani
Nowak.
Serdeczne podziękowania kierujemy
do wychowanków Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.
Dziękujemy pracującym na rzecz Orkiestry panom: Romanowi Majchrzyckiemu, Marianowi Bosiackiemu, Ryszardowi
Grześkowiakowi, Romanowi Błaszkowiakowi, Arturowi Hoffmannowi, Januszowi
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List otwarty pracowników PPHUiOSW KARMIL. Sp.J.
Runowo 2a, gm. Kórnik

W związku z zawirowaniami i nie
korzystną atmosferą wytworzoną
wokół naszej odlewni przez „samozwańczą”
grupę stworzoną przez sołtys wsi Runowo
panią I. Cupryjak zwracamy się do:
-Prezesa Rady Ministrów
-Wojewody Wielkopolskiego
-Marszałka Województwa Wielkopolskiego
-Starosty Powiatowego
-Burmistrza Gminy Kórnik
-Radnych Gminy Kórnik
O zachowanie zakładu a tym samym
miejsc naszej pracy.
Jednocześnie oświadczamy, że winę
za ten stan nie ponoszą obecni właściciele odlewni. Zwracamy się tez do
mieszkańców wsi Runowo i Sczodrzykowo, gdyż na zebraniu w dniu 16 grudnia
2008 roku w szkole zorientowaliśmy się
iż przekazywane są im informacje nie w
pełni odpowiadające prawdzie. Wobec
powyższego my w tym piśmie je przedstawiamy. Właściciele nasi opisali to w
piśmie z dnia 10 października 2008r.
do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska, Starosty Poznańskiego i
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. Przedstawiamy
chronologicznie przebieg zdarzeń związanych z obiegiem dokumentów:
1. Odlewnia aluminium zlokalizowana
jest na działkach 14/2, 14/6. 14/8. 16/4.
Dla tego terenu plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje obiekty odlewni.
Odlewnia posiada również 930m²terenu
dzierżawionej ziemi. Firma wystąpiła o
zmianę sposobu użytkowania. Sprawy
terenowo prawne w zakresie użytkowania
ziemi pragną uregulować obecni właściciele
po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta
2. Odlewnia została przejęta w całkowity
zarząd od firmy MTL Sp. Z o.o. od 15 .08.
2008r. po rozwiązaniu umowy dzierżawy.
3. W marcu 2008r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Decyzja została wydana
przez Burmistrza dopiero w październiku
2008r. pomimo tego, iż nie było żadnych
przeszkód do jej przepisania i natychmiastowego wydania.
4. Zlecono w styczniu 2008r. opracowanie nowej dokumentacji technicznej
obiektu. Dokumentacja została uzgodniona
w sierpniu 2008r. przez Zakład Uzgodnień
Kwaśnemu, Sławomirowi Animuckiemu.
Dziękujemy wykonawcom: Orkiestrze
ZHP, Wioli Kaźmierczak, Adriannie Przybył, Zuzannie Zięta, Michałowi Gielniakowi, zespołowi DRINK TEAM oraz Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej.
Serdeczne podziękowania kierujemy
do kwestujących wolontariuszy oraz ich
opiekunów .

Dokumentacyjnych w Poznaniu. W sierpniu
2008r. dokumentacja ta została złożona
do Starosty Poznańskiego w celu wydania
pozwolenia na budowę. Starosta odmówił
wydania pozwolenia na budowę. Wobec
powyższego firma złożyła odwołanie od decyzji Starosty do Wojewody Poznańskiego.
Informujemy, że w wyniku wyroku Trybunału
Konstytucyjnego, który uprawomocnił się
06 grudnia 2008r. został złożony wniosek o
wszczęcie Postępowania Legalizacyjnego
do Starosty Poznańskiego.
5. W listopadzie 2008r. firma uzyskała
decyzję Starosty Poznańskiego na wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery.
6. W grudniu 2008r. firma uzyskała decyzję Starosty Poznańskiego na odpady.
7. W wyniku donosów pani sołtys
Runowa, firma była kontrolowana od października do grudnia przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrola
dotyczyła: pyłów, gazów, ziemi i wody. Na
wyraźną interwencję pani sołtys zostały też
przeprowadzone badania laboratoryjne tych
czynników. Kontrola została zakończona w
grudniu 2008r. i żaden wynik pomiarów nie
został przekroczony. Wyniki badań wraz z
protokołem zostały przekazane do Burmistrza Gminy Kórnik.
8. Informujemy też, iż odlewnia posiada
nowoczesną instalację wentylacyjną.
9. Szefostwo firmy złożyło do pana Burmistrza harmonogram prac, które byłoby na
bieżąco realizowane.
Wobec tak przedstawionego przebiegu
zdarzeń, bardzo liczymy na zrozumienie i
pomoc państwa. Zablokowanie naprawy i
rozbudowy odlewni spowoduje zwolnienie
30 osobowej załogi, a jej rozbudowę postawi pod dużym znakiem zapytania. Aby
móc realizować plan rozbudowy, muszą być
wykonane umowy, które firma posiada na
stopy aluminium podpisane z kontrahentami z Niemiec i Włoch.
Zatrzymanie pracy spowoduje likwidację
naszych miejsc pracy. Decyzja taka jest
zbrodnią. Odlewnia winna pracować.
Prosimy o zachowanie naszych miejsc
pracy poprzez pomoc dla zakładu co przyczyni się do egzystencji dla nas i naszych
rodzin. Liczymy na państwa pomoc.
Z poważaniem
(11 w większości nieczytelnych
podpisów)
Dziękujemy także harcerzom Hufca
Kórnik za prace w komisji liczącej pieniądze i wszystkim innym osobom, które
w jakikolwiek sposób pomogły organizacyjnie.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom
za ich wielkie serce i hojną rękę.
Krystyna Janicka, szefowa sztabu
Jerzy Lechnerowski, burmistrz
miasta i gminy Kórnik
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GRY TOWARZYSKIE
ZNÓW W MODZIE
Nareszcie coś drgnęło. Zachodnia moda
na gry towarzyskie zaczyna udzielać się
Polakom. Powoli przestajemy je kojarzyć
z kolejnym prezentem dla dziecka pod
choinkę. Polski rynek, choć wciąż jeszcze
słaby, coraz szybciej nadrabia straty względem Zachodu. Przed Jankiem Nowakiem
otwiera się teraz oferta spędzania wolnego
czasu w nowy sposób - przy grze, w którą
lubi się grać i z ludźmi, z którymi lubi się
przebywać.
Wydawać by się mogło, że w dobie
komputeryzacji, gry towarzyskie nie są
w stanie odciągnąć nas od komputerów
na rzecz przeżywania wspólnych emocji
nad jakąś planszą. Nic bardziej mylnego.
W wielu zakątkach świata, na wszystkich
kontynentach powstają kolejne miejsca,
takie jak kluby czy kawiarnie, w których
ludzie spotykają się, aby z zapamiętaniem
uprawiać ulubioną grę, spędzając przy tym
miło czas.
Spójrzmy na Stany Zjednoczone. Tam
zyski ze sprzedaży gier planszowych są
porównywalne ze sprzedażą lalki Barbie
we wszystkich jej odmianach. Do Essen
w Niemczech, gdzie co roku odbywają się
największe branżowe targi gier, niezmiennie ściągają nieprzebrane tłumy fanów
złaknionych nowych premier. Pasjonaci
gier łączą się w społeczności internetowe
i stowarzyszenia miłośników. Wymieniają
między sobą recenzje, wrażenia i oczekiwania. Spotykają się na festynach i organizują
turnieje. Okazuje się, że wbrew prognozom
gry towarzyskie nie zostały zepchnięte w
niebyt przez gry komputerowe. Wręcz przeciwnie – coraz więcej hitów komputerowych
przerabia się na „planszówki”.
Cóż to się stało, że najbardziej rozwinięte cywilizacyjnie narody świata na nowo
odkrywają czar gier towarzyskich? Niewątpliwie informatyzacja życia i spowodowana
tym atomizacja stosunków społecznych
sprawia, że z powrotem tęsknimy za pierwotną potrzebą bycia z drugim człowiekiem.
I właśnie gry towarzyskie dają nam tą

unikalną szansę na wspólne przebywanie
razem i funkcjonowanie w grupie To dzięki
nim możemy integrować się poprzez wspólne działanie i rywalizację.
W gry towarzyskie mogą grać zarówno
dzieci, jak i dorośli, bogaci i biedni, duzi
i mali. Trudno więc przecenić ich wpływ
na wzajemne stosunki społeczne. Zacieśniają one więzi międzyludzkie, wymagają przestrzegania zasad komunikacji
interpersonalnych, łączą pokolenia i w tej
kwestii wygrywają ze wszystkimi, nawet
najbardziej zaawansowanymi technicznie
grami komputerowymi, które mają charakter
społecznie izolujący.
Gry uczą również trudnej sztuki wygrywania i jeszcze trudniejszej – przegrywania.
Uczą jak kontrolować emocje, jak dystansować się do porażek i jak radzić sobie
ze stresem, bo stres niestety, prędzej czy
później, nikogo nie ominie.
Poza tym (jak pisałem już o tym wcześniej)
gry o charakterze logicznym mają niebagatelny wpływ na rozwój intelektualny, zwłaszcza
u dzieci. Jest on niezwykle wszechstronny,
gdyż obejmuje przeróżne sposoby ludzkiego
myślenia jak: planowanie, przewidywanie,
dedukcja, indukcja, kombinatoryka, strategia,
wyobraźnia itd., itp. Dorośli mogą traktować
tego typu gry jako sport umysłowy, bo jak się
okazuje, trening naszych szarych komórek
mózgowych jest nie mniej ważny od treningu
fizycznego.
Miło mi zatem przypomnieć, że w Kórniku na ul Prowent 6, przy Kórnickim Ośrodku
Kultury działa od pewnego czasu Klub Miłośników Gier Logicznych. Spotykamy się
w każdy wtorek o godz. 18.00. Jest kawa,
herbata, miła atmosfera i instruktor, który
co tydzień prezentuje nową grę. Rodzice!
Wyłączcie czasem komputer i telewizor i
przyślijcie dzieci do nas. Nie pożałujecie.
Zresztą najlepiej będzie jak sami z nimi
zostaniecie, zagracie i spędzicie ze wszystkimi wspólny czas. Ten wspólnie spędzony
z dziećmi czas - chyba nie trzeba nikomu
tłumaczyć, jakie to ważne!
A więc we wtorki o 18.00. Przyjdźcie, zobaczcie i spróbujcie zagrać z nami chociaż
ten jeden, jedyny raz. Decyzję podejmiecie
potem. Serdecznie zapraszamy!
Zygmunt Szram

Konkurs na hasło Kórnika
rozstrzygnięty
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej na hasło reklamowe Gminy
Kórnik
Komisja Konkursowa w składzie:
Sławomir Animucki – Przewodniczący
Komisji (Dyrektor Kórnickiego Ośrodka
Kultury)
Małgorzata Walkowiak – członek (Radna Rady Miejskiej w Kórniku)
Adam Lewandowski – członek (Radny
Rady Miejskiej w Kórniku)
Magdalena Matelska- Bogajczyk – członek ( Kierownik Referatu Promocji Gminy)
Beata Pawłowicz-Żak – sekretarz ( pra-
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cownik Referatu Promocji Gminy)
w dniu 14 stycznia 2009 roku dokonała rozstrzygnięcia konkursu na hasło
reklamowe Kórnika. Spośród 13 nadesłanych propozycji Komisja jednogłośnie
uznała za najciekawsze hasło Magdaleny
Stołowskiej, które brzmi: „KÓRNIK- NIE
WAŻNE JAKIE „U”, WAŻNE, ŻE TO TU”.
Agnieszka Giertych, Danuta Giertych,
Sławomir Szabunia, Maciej Repka i Klaudia Laś otrzymali wyróżnienia. Zwycięzca
i wyróżnieni o otrzymanych nagrodach
zostaną powiadomieni w późniejszym
terminie.
Referat Promocji Gminy

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

KULTURA

CZYTELNICY PISZĄ

PODZIĘKOWANIA
DLA SZTABU WOŚP

DLA DOROSŁYCH
JEAN CARPER
„APTEKA ŻYWNOŚCI”
Jean Carper, znana autorka artykułów
i książek o zdrowiu i żywieniu,
wykorzystując
ostatnie wyniki
badań naukowych, ukazuje
korzystne właściwości pięćdziesięciu pięciu powszechnie
spożywanych
pokarmów. Poczynając od bananów, a na ziemniakach
kończąc, przedstawia lecznicze działanie
każdego z nich i radzi, jak je wykorzystać
w walce ze schorzeniami.
Oto przykłady zaczerpnięte z książki:
jedzenie kapusty raz dziennie zmniejsza
ryzyko wystąpienia raka jelita grubego o
66%, jedna marchewka dziennie zmniejsza zagrożenie rakiem płuc, porcja ryby
dwa razy w tygodniu zmniejsza ryzyko
ataku serca, pół cebuli spożywanej raz
dziennie powoduje wzrost poziomu
korzystnego cholesterolu HDL nawet o
30%.
MG

DLA DZIECI
GRZEGORZ KASDEPKE
„RÓZGA”
Dzieci często słyszą, że
zamiast prezentu powinny
dostać rózgę
pod choinkę.
Ty m c z a s e m
często rózgę
należałoby dać
dorosłym. Co
kryje się pod

tytułem „Rózga”?
Książka ukazuje niezwykłe, przewrotne, wzruszające i mądre opowiadanie
Grzegorza Kasdepke o dziecięcych
marzeniach i ich urzeczywistnianiu nieraz
okupionym wyrzeczeniami.
KK
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Ukarani za nieprawidłowe parkowanie
W okresie od 6 do 16 stycznia strażnicy
ukarali 6 kierowców mandatami za parkowanie pojazdów w miejscach zabronionych
w Kórniku.
Pouczyli kierowców
6 stycznia patrol SM interweniował w
Borówcu przy przedszkolu „Skrzaty”.
Strażnicy pouczyli kierowców, jak powinni
parkować swoje pojazdy (równolegle do
ogrodzenia).
Mandat za brak środków ostrożności
8 stycznia strażnicy miejscy ukarali manda-

TOFIK

tem właścicielkę psa (mieszkanka Borówca)
za brak zachowania środków ostrożności
przy trzymaniu czworonoga.
Ukarany za jazdę „pod prąd”
9 stycznia patrol SM ukarał mandatem
kierowcę pojazdu (mieszkaniec Żernik),
który jechał swoim autem „pod prąd” na
ulicy Pocztowej.
Przewieźli bociana
14 stycznia strażnicy przewieźli do zoo
bociana, którego znaleziono w Szczytnikach.
Opr. BM

Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy wzięli udział
w trzech akcjach:
• 7 stycznia ugasili palący się śmietnik przy
bnińskim cmentarzu,

NAPRAWA
PRALEK I LODÓWEK

• 13 stycznia ugasili palący się garaż
w Daszewicach,
• 18 stycznia pojechali do pożaru kurnika
w Rogalinku. Opr. Robert Wrzesiński

TYNKI

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

Tel.

a

603 613 479

Kwestionowane partie smalcu mają
następujące terminy przydatności do
spożycia:

- lipiec 2009 (07.09) dla partii o
numerze :

tel. (61) 819-01-46

OGRÓD– KOMPLEKS

0601 405 059

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

Kronika
kryminalna
Nietrzeźwi kierowcy
5 stycznia funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kórniku oraz Komisariatu Policji w
Kórniku w miejscowości Czołowo zatrzymali mężczyznę, który kierował ciągnikiem
rolniczym będąc pod wpływem alkoholu.
Miał 0,74‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Kolejny nietrzeźwy kierowca „wpadł” 11
stycznia w Kórniku. Mężczyzna, który
prowadził forda miał 1,54‰ alkoholu.

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

CENY KONKURENCYJNE
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86-160 Warlubie, w którym wykryto
przekroczenie dopuszczalnej zawartości
dioksyn.

E34 (wielkość partii produkcyjnej:
15 200 kg),

MASZYNOWE

tel. (61) 8171 127

Bnin, ul. Śremska 10A

Na podstawie przeprowadzonych
badań ustalono, że wycofaniu z obrotu
podlega smalec, którego producentem
jest zakład PHU „JAGR”, ul. Bąkowska 34,

E09 (wielkość partii produkcyjnej:
16 400 kg),

Miejsce
na Twoją reklamę

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

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu mając na
uwadze ochronę zdrowia i bezpieczeństwo obywateli informuje o produktach spożywczych, wytworzonych
z udziałem skażonego dioksynami
mięsa wieprzowego pochodzącego
z Irlandii.

- czerwiec 2009 (06.09) dla partii o
numerach:

tel. 601 84 39 88

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

Komunikat

INFORMACJE

REKLAMY

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35

nr 2/2009

Błędny manewr
5 stycznia w Dziećmierowie, kierujący
samochodem ciężarowym renault w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru cofania doprowadził do zderzenia
z skodą.
Niedostosowanie prędkości przyczyną
zderzenia
6 stycznia w Szczodrzykowie, kierowca
forda nie dostosował prędkości do warunków ruchu i zderzył się z chryslerem. Z
kolei 8 stycznia w Kórniku, kierujący oplem
jechał z nadmierną prędkością i doprowadził do zderzenia z golfem.
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Zderzył się z sarną
11 stycznia na drodze Mieczewo – Dworzyska, kierujący fordem zderzył się z sarną
Nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
15 stycznia w Jaryszkach, kierowca iveco
w wyniku nieudzielania pierwszeństwa
przejazdu doprowadził do zderzenia z
oplem.
Kradzieże
• 7 stycznia dokonano kradzieży wózka
dziecięcego z terenu osiedla w miejscowości Kórnik o wartości 780 zł,
• 9 stycznia zgłoszono kradzież „kołpaków”
samochodowych z terenu osiedla w Kórniku o wartości 400zł,
• 10 stycznia Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony o usiłowaniu kradzieży samochodu peugeot w Kórniku na ulicy
Wojska Polskiego,
• 11 stycznia doszło do kradzieży paliwa
ze zbiornika samochodu ciężarowego w
Kórniku na ulicy Poznańskiej o wartości
1200 zł a 13 stycznia w Pierzchnie o wartości 1159 zł,
• 14 stycznia włamano się do domu na terenie miejscowości Kamionki i skradziono
z niego sprzęt RTV o wartości 6550 zł.
Opr. BM

E45 (wielkość partii produkcyjnej:
16 250 kg).
Ww. produkty nie powinny znajdować się w obrocie.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 23 stycznia
2009 r.
do 13 lutego 2009 r. wywieszony został
niżej wymieniony wykaz dotyczący
dzierżawy:
- 1 działka nr 211 położona w Błażejewku,
- 1 działka nr 434/3 położona w Borówcu,
- 2 działki nr 670/1 oraz 891/1 położone w Kórniku.
Bliższe informacje można zasięgnąć
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości
1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 675.
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

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

ELLMED

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

OKNA•ROLETY•BRAMY

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

produkcja-montaż
TEL:

061 8171 310

605 260 690
PRUSINOWO 24, TRASA KÓRNIK ZANIEMYŚL

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

Miejsce
na Twoją reklamę

Tel. 601 242 112

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

TEL: 516 049 006
24

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

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

nr 2/2009

Zaspokojenie podstawowych potrzeb z
zakresu infrastruktury technicznej omawianych w poprzednim (KÓRNICZANIN NR
22/2007) artykule (wodociągi, kanalizacja,
telefon, drogi, itp.) jest z pewnością najważniejszym oczekiwaniem mieszkańców
pod adresem władz samorządowych. Na
obecnym poziomie rozwoju społeczeństwa
nie jest ono jednak wystarczające do zapewnienia życia i rozwoju na oczekiwanym
poziomie. Równie istotna jest dostępność
do tzw. usług publicznych, takich jak usługi
zdrowotne, oświata, kultura, sport i rekreacja oraz przeciwdziałanie takim negatywnym zjawiskom jak ubóstwo, alkoholizm
i narkomania. W związku z powyższym
drugim celem strategicznym kórnickiego
samorządu zapisanym w Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Kórnik na lata 2008-2017
jest Poprawa warunków życia mieszkańców. Cel ten podzielony został na następujące Programy:
1. Oświata, kultura i sport (2.1.)
2. Zdrowie, pomoc społeczna i bezpieczeństwo (2.2.)
3. Wysoka jakość usług administracji
samorządowej (2.3.)
Dzisiejszy artykuł poświęcimy jedynie
dwóm pierwszym Programom, w ramach
których realizowane będą Projekty będące
logiczną kontynuacją i uzupełnieniem dotychczasowych działań podejmowanych
na terenie Gminy.
W ramy Programu 2.1 Oświata, kultura
i sport wpisano podczas warsztatów pięć
takich Projektów: Projekt pierwszy 2.1.1.
Poprawa bazy lokalowej instytucji edukacyjnych ma na celu stworzenie optymalnych
warunków opieki, wychowania i edukacji
dla naszych dzieci. W trakcie prac nad
Strategią zebrano wiele informacji dot.
potrzeb budowlano-remontowych placówek
oświatowych w naszej gminie, a te niestety
są bardzo duże. Zaspokojenie tych potrzeb
w najbliższych latach będzie wymagało
przeznaczenia znacznych środków finansowych, które są jednak niezbędne dla dobrego funkcjonowania gminnych placówek
oświatowych. Ważnym zadaniem w ramach
omawianego Projektu jest także wspieranie
tworzenia przedszkoli prywatnych, gdyż
w najbliższych latach znacząco wzrośnie
popyt na tego rodzaju usługi, w związku
z dynamicznym rozwojem budownictwa
mieszkaniowego. W ramach tego Projektu zaplanowano zarówno duże zadania
inwestycyjne, jak i zadania może o nieco
mniejszej skali, ale za to o charakterze
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ciągłym i dotyczącym wszystkich gminnych
szkół i przedszkoli.
1. Budowa kompleksu edukacyjnego
w północnej części Gminy: przedszkola,
szkoły podstawowej i gimnazjum
2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr
2 w Kórniku/Bninie
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr
1 i Gimnazjum w Kórniku
4. Modernizacje i remonty w placówkach
oświatowych
5. Współpraca i wspieranie tworzenia
małych, prywatnych (społecznych) oddziałów przedszkolnych
Jednym z oczekiwań społeczności
lokalnej kierowanym pod adresem władz
samorządowych jest dostępność infrastruktury sportowej dlatego dwa kolejne Projekty
zakładają rozbudowę i modernizację bazy
kulturalno-sportowej zarówno w Kórniku, jak
i na obszarach wiejskich gminy. W ramach
Projektu 2.1.2. Budowa i modernizacja
bazy kulturalno-sportowej w Kórniku zaplanowano przede wszystkim budowę wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej z
krytą pływalnią oraz modernizację stadionu
lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego na
terenie OSiR. Celem Projektu 2.1.3. Rozbudowa bazy kulturalno-sportowej na obszarach wiejskich jest zwiększenie dostępności
usług rekreacyjnych dla mieszkańców oraz
aktywizacja wiejskiej społeczności (rozwój
działalności kulturalno-oświatowej, organizowanie kół zainteresowań, zapobieganie
bezczynności młodzieży, organizowanie
imprez sportowych, artystycznych, zapobieganie patologiom społecznym). W ramach
tego Projektu zaplanowano zatem: budowę,
modernizację i wyposażanie boisk, placów
zabaw i świetlic wiejskich oraz budowę
centrum rekreacyjno-sportowo-kulturalnego
w Kamionkach.
Bezpośrednio z powyższymi Projektami wiążą się dwa kolejne: Projekt 2.1.4.
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodziezy oraz dorosłych oraz Projekt
2.1.5. Przedsięwzięcia kulturalne. Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej, zarówno
szkół jak i świetlic wiejskich, umożliwi
zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych,
zarówno edukacyjnych jak i sportowych.
W ramach Projektu zaplanowano realizację
wielu zadań o charakterze ciągłym, które
są już prowadzonych przez Gminę oraz
placówki oświatowe, organizacje i stowarzyszenia działające na jej terenie:
1. Wspieranie zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży
2. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej
3. Zajęcia wspierające dla młodzieży
sprawiającej trudności wychowawcze –

formy pozaszkolne
4. Wymiana międzynarodowa młodzieży
oraz dorosłych
5. Organizacja punktów dostępu do
Internetu w całej Gminie
6. Wspieranie inicjatyw oddolnych
mieszkańców
7. Organizowanie zajęć sportowych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
Intencją władz samorządowych jest
również zorganizowanie mini centrów
kultury na terenach wiejskich, w oparciu
o istniejące filie biblioteczne i świetlice
wiejskie. Przewidywane jest wspieranie
różnorodnych działań kulturalnych, co
powinno zwiększyć partycypację w nich
społeczności lokalnej.

INFORMACJE

REKLAMY
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Strategia

Drugim omawianym Programem dotyczącym poprawy warunków życia mieszkańców jest Program 2.2. Zdrowie, pomoc
społeczna i bezpieczeństwo. Mimo, że
ochrona zdrowia jest finansowana przez
NFZ i nie jest zadaniem własnym samorządu, jednak w zakresie zainteresowania
Gminy Kórnik pozostają działania zaliczane
do obszaru zdrowia publicznego. W ramach
tego Programu przewidziano m.in. do realizacji Projekt dotyczacy profilaktyki zdrowornej (2.2.1.), którego celem jest przede
wszystkim zwiększenie wiedzy i zmotywowanie młodzieży do prowadzenia higienicznego stylu życia. W ramach stałej realizacji
Projektu na terenie gminnych placówek
oświatowych powinniy być prowadzone
programy edukacyjne skierowane zarówno
do dzieci, jak i młodzieży oraz programy
interwencyjne takie jak lakowanie zębów,
czy korygowanie wad postawy. Podobne
programy powinny zostać skierowane do
dorosłych. Ponieważ długofalowym celem
tego projektu jest polepszenie stanu zdrowia mieszkańców Gminy planowane jest
również wspieranie organizacyjne i finansowe okresowych badań wzroku, słuchu,
cukrzycy, osteoporozy czy badań mammograficznych. Zaplanowane w projekcie
działania powinny przybierać charakter
zmasowanej akcji realizowanej równocześnie przez szkoły, organizacje zajmujące się
opieką społeczną, policję, służbę zdrowia,
miejscowe media i inne podmioty.
Dwa kolejne Projekty tego Programu
związane są z realizacją odrębnych Programów: „Bezpieczna Gmina“ (Projekt
2.2.2.), „Gminny program przeciwdziałania
narkomanii na lata 2007-2010“ (Projekt
2.2.3.) i „Gminny program profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych“
(Projekt 2.2.3.). Z przeprowadzanych badań
wynika, że społeczeństwo polskie czuje się
zagrożone. (dokończenie na str. 27)
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• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

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

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

INSTALATORSTWO GAZOWE
wykonuje

• instalacje - przeglądy, usuwanie wykrytych nieszczelności
• montaż i naprawa urządzeń gazowych: kotły, kuchenki,
junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

KOMINKI

Miejsce
na Twoją reklamę

z płaszczem wodnym
montaż
- pompy ciepła
- kolektory słoneczne

tel. 601 421 692
Mieczewo

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

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

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

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

P.H.U. MOTOOIL
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ZEGARY
Profesjonalna
naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

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

INSTALACJE

WOD
KAN
CO
GAZ
TEL:

508 529 430
061 898 05 34

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

do zwiększenia aktywności, zachowania
sprawności psychicznej i intelektualnej
osób starszych i niesprawnych fizycznie
i tym samym podniesienia ich jakości
życia. Kolejnym elementem projektu jest
organizacja oddziałów integracyjnych w
przedszkolach oraz szkołach i przygotowywanie kadry nauczycielskiej do pracy
z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
Aby zrealizować ten Projekt z w Strategi
zapisano nastepujące zadania:
1. Likwidacja barier architektonicznych
na terenie Miasta i Gminy
2. Wspieranie programów integracyjnych i rehabilitacyjnych dla osób starszych
i niepełnosprawnych
3. Wsparcie zorganizowania bazy
lokalowej dla Domu Samopomocy Środowiskowej
4. Wspieranie Warsztatów Terapii Zajęciowej
5. Tworzenie klas integracyjnych w
szkołach
Ostatnim, a zarazem jedynym w pełni
zrealizowanym już Projektem jest Projekt
2.2.5. Zapewnienie mieszkań socjalnych.
Organy samorządu gminnego odgrywają
szczególnie ważną rolę w dziedzinie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodzin
o niskich dochodach. W tej sytuacji w 2007
roku podjęto decyzję, iż zapewnienie lokali

socjalnych Gmina Kórnik będzie zrealizować poprzez ich budowę w Dziećmierowie. i wpisano do Strategii następujace
zadania:
1. Budowa mieszkań socjalnych w
Dziećmierowie - etap I (9 mieszkań)
2. Budowa mieszkań socjalnych w
Dziećmierowie - etap II (5 mieszkań)
Zadania te zrealizowano w 2008 roku i
w połowie listopada przekazano klucze do
nowych mieszkań lokatorom, którzy będą
mogli wprowadzić się do nich jeszcze przed
Świętami.
Anna Biernacka

INFORMACJE / OGŁOSZENIA

Marian Marcinkowski

(dokończenie ze str. 25)
Celem Projektu 2.2.2. jest zapewnienie
takich warunków pracy Policji, które pozwolą na realizację jej zadań i pomoc w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w
naszej gminie. W ramach współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a Policją
powinny być nadal prowadzone programy
edukacyjne i prewencyjne w szkołach w
zakresie związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego i zagrożeniami cywilizacyjnymi takimi jak narkomania, alkoholizm, itp.
W celu poprawy bezpieczeństwa nie tylko
młodzieży, ale także wszystkich mieszkańców w ramach tego Projektu zaplanowano
także wprowadzenie monitoringu wizyjnego
szkół i miejsc publicznych w Kórniku oraz
wprowadzenie systemu alarmowania i
powiadamiania o zagrożeniach.
Celem następnego Projektu 2.2.4.
Rozwój usług dla osób starszych i niepełnosprawnych jest zmniejszenie i przeciwdziałanie izolacji społecznej osób starszych i
niepełnosprawnych poprzez podejmowanie
programów integracyjnych i wzmacnianie
programów rehabilitacyjnych. Z jednej
strony planowane jest likwidowanie barier
architektonicznych i organizacyjnych, z
drugiej strony możliwe jest zaproponowanie
tym osobom nowej oferty pomocy w formie
wolontariatu. W długiej perspektywie czasowej działania te powinny przyczynić się

Uprzejmie informuję, że Zarząd
Województwa Wielkopolskiego ogłosił
otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego
w dziedzinie kultury realizowane w
roku 2009. Uchwałę nr 1999/2008
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.11.2008r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na zadania publiczne Województwa
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
realizowane w roku 2009 oraz wzory
wniosków konkursowych znajdziecie
Państwo na stronie.
http://www.bip.umww.pl/portal?id=204140

* Dom Dąbrowa/Kórnik-Śrem /nowy 2008 r. gotowy w cenie 350 tys. Tel. 061 8339368,0-603 501-560,0-509
* Atrakcyjna działka budowlana Dąbrowa za Zaniemyślem 712m2, las, stare koryto Warty sprzedam. Tel. 0509 578-339
* Miejsce na dużą reklamę w Kórniku. Tel. 061 8190 424
* Mieszkanie do wynajęcia w Kórniku, 55m2 umeblowane. Tel 692695002
* Pilnie wynajmę kawalerkę lub pokój w Kórniku, w Bninie lub okolicy. Tel. 607 504 349
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę. Tel. 601 308 880
* Sprzedam VW III – 1,6 – rok produkcji 1997. Tel. 692 351 605
* Sprzedam VW Golf rocznik 1989, benzyna-gaz. Tel. 604 239 635
* Firma TPA zatrudni laboranta drogowego. Wymagania: prawo jazdy kat. B, wykształcenie średnie. Tel. 693 039 844
* Układanie płytek, remonty łazienek i usługi murarskie. Tel. 509 518 955
* Oddam w najem lokal użytkowy o łącznej powierzchni ok. 50m2 w okolicy Kórnika na działalność typu kosmetyczka lub inną. Tel. 501 150 612
* Wynajmę pomieszczenie gospodarcze do 60m2 Bnin lub Błażejewo. Tel. 519 488 612
* Usługi stolarskie – meble kuchenne, szafy wnękowe, zabudowa garderób. Tel. 519 488 820
* Poszukuje opiekunki do dziecka. Tel. 669 794 140 – dzwonić po godz. 17.00
* Sprzedam 5 działek budowlanych na dużym osiedlu mieszkaniowym przy lesie, między Śremem a Kórnikiem. Cena 80 zł za 1m2. Tel. 602 676 982
* Student II roku Akademii Muzycznej w klasie fortepianu udzieli lekcji gry na tym pięknym instrumencie. Tel. 516.903.447
* 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

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

ROBOTY ZIEMNE

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

nr 2/2009

Ilość edycji ogłoszenia
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Szkoły Podstawowe
Zaraz po feriach świątecznych rozpoczęły się rozgrywki szkolne w siatkówce, w
Bninie dla szkół podstawowych a organizatorem meczy gimnazjalistów było Robakowo.
Mistrzostwa gminy dla szkół podstawowych
zaszczyciła swoja obecnością przewodnicząca Rady Miejskiej p. Irena Kaczmarek.
W ciepłych słowach przekazała uczestnikom
wskazówki, by zarówno zwycięstwa jak i
porażki były dla nich mobilizacją do dalszej
pracy w celu podniesienia swoich umiejętności. Oficjalnego otwarcia imprez dokonały
dyrektorki SP Bnin - gospodarza imprezy
Zofia Talarczyk i Agata Chmielewska.
Zawody gminne wśród dziewcząt wygrała
szkoła z Bnina. Wychowanki Małgorzaty
Iszkuło: Hanna Książkiewicz, Joanna Marcinkowska, Bogumiła Wojkiewicz, Oliwia
Ratajczak, Aleksandra Bartkowiak, Anna
Kropacz, Marta Pelczyk, Weronika Jarnut,
Agata Klinowska, Marianna Duda pokonały
koleżanki z Radzewa w setach 2:1, z Kórnika
2:0 i Szczodrzykowa 2:1. Drugie miejsce
wywalczyły dziewczęta z Kórnika pokonując
zespoły z Szczodrzykowa 2:0 i Radzewa 2:1.
Szkoła z Szczodrzykowa po zwycięskim meczu z Radzewem 2:0 zajęła trzecie miejsce.
Nieco inna była kolejność zajętych miejsc w
rozgrywkach chłopców. Wygrali uczniowie
Dariusza Śmigielskiego z SP w Szczodrzykowie wygrywając wszystkie mecze: 2:0 z

KOLARZE LIMARO
DRUŻYNOWYM
WICEMISTRZEM POLSKI
Nie udało się obronić tytułu Drużynowego Mistrza Polski w kolarstwie przełajowym,
zdobytego przed rokiem przez zawodników
UKS Jedynka Limaro Kórnik, lecz tytuł wicemistrzowski jest również wielkim sukcesem.
Zawodnicy Limaro zdobyli 122 punkty,
ulegając jedynie ekipie POM Strzelce Kra-

Alicja Ratajczak

jeńskie zaledwie o 6 oczek. Trzecia drużyna
WLKS Brzeg Nysa zdobyła już tylko 74
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Bninem, 2:1 z Kórnikiem i 2:0 z Radzewem.
Drugie miejsce zajęli chłopcy z SP 1 Kórnik,
którzy pokonali kolegów z Bnina 2:1 i z Radzewa 2:0. Szkoła z Radzewa po wygraniu
jednego meczu z SP Bnin 2:1 zajęła miejsce
trzecie. Zwycięski zespół z Szczodrzykowa
grał w składzie: Dawid Dudzik, Wojciech
Krzak, Adam Waligóra, Jakub Simon, Kacper
Szymaniak, Norbert Kubiak, Dawid Kurek,
Filip Surdyk, Patryk Pawlik, Filip Kujawa.
Rozgrywki odbywały się systemem „każdy
z każdym” a sędziowali nauczyciele szkół.
Puchary, statuetki i medale sponsorowała
firma Consiglio International z Robakowa.
				
Gimnazja
Po wielu latach zwycięstw dziewczęta
z Gimnazjum w Kórniku musiały uznać
wyższość koleżanek z Robakowa ulegając
im w setach 16: 25, 7: 25, 9:25 i ostatecznie
przegrać mecz 0:3. W zwycięskiej drużynie z
Gimnazjum w Robakowie grały: Tomczak P.
Żegleń W., Kujawa M., Kelma P., Simon E.,
Kruś A., Przybylska A., Sznura J., Kamińska
K., Pietrowska A., Stróżyńska A. W zespole
grały dziewczęta, które w poprzednich latach
wygrywały mecze i zdobywały punkty dla SP
w Szczodrzykowie. Wśród chłopców doszło
do zaciętej walki w 5 setach. Ostatecznie
Gimnazjum w Kórniku wygrało z Robakowem
3:2 , w setach 25 : 20, 25:20, 24:26, 23:25,
15:11.W zespole Kórnika grali: Lehmann P.,
Banaszak K., Kochanka D., Andrejewski W.,
Matysiak A., Lisiak M., Domański P., Kropiński W., Grajkowski M., Karaś B. Zwycięskie
zespoły z szkół podstawowych i gimnazjów

będą gospodarzami i reprezentantami naszej
gminy w Półfinałach Mistrzostw Powiatu
Poznańskiego . Zawody odbędą się: 19-20
stycznia 2009 dla gimnazjów i 4-5 lutego 2009
dla szkół podstawowych .

punkty. Kluczem do sukcesu zespołu za
Strzelec Krajeńskich było zdobycie złotego i
brązowego medalu w najwyżej punktowanej
kategorii czyli seniorów, natomiast kolarze z Kórnika
punktowali jedynie w kategoriach młodzieżowych.
Jeśli chodzi
o występy indywidualne,
to najmłodsza
zawodniczka
Limaro w kategorii młodziczek (13-14
lat) Alicja Ratajczak stanęła na trzecim
miejscu podium. Wśród kobiet najmłodsza
w kategorii Katarzyna Pawłowska (19 lat)
była o włos od zdobycia medalu lecz do
pełni szczęścia zabrakło czasu, gdyż w
oczach odrabiała stratę do trzeciej na mecie
ubiegłorocznej mistrzyni Marzeny Wasiuk z
Ełku. Druga nasza zawodniczka Agnieszka
Gulczyńska, była w tym wyścigu siódma.
Nie powiodło się naszej juniorce młodszej
Pauli Dutkiewicz, która minęła metę jako
czternasta. Wśród juniorów zawodnicy
Limaro Adam Piasecki i Daniel Rajkowski,
zajęli kolejno miejsca szóste i siódme, natomiast pozostałą dwójkę naszych juniorów
prześladował pech i kolizje, co spowodowało że mający aspiracje również na pierwszą

szóstkę Kacper Rajkowski był piętnasty,
natomiast Michał Jędrzejczak który zmuszony był przebiec z rowerem na plecach
ok. 500m do boksu, zajął 27 miejsce. Wśród
młodzieżowców (do lat
23) bardzo
dobrze pojechał Krzysztof
Maciejewski
który przegrał
jedynie z zawodnikami,
którzy niebawem wystartują w Mistrzostwach
Świata w
Holandii, zajmując ostatecznie piąte miejsce. Na zakończenie
Tadeusz Korzeniewski w elicie mężczyzn
był czwarty. W tygodniu poprzedzającym
Mistrzostwa kraju odbyły się dwa wyścigi
punktowane jeden do Puchar Polski,
natomiast drugi do challengeu PZKol.
Bardzo dobrze w nich zaprezentowała się
skromna (choroby) ekipa z Kórnika. W śród
młodziczek Alicja Ratajczak zwyciężyła w
pierwszym wyścigu, a w drugim była druga.
Wśród juniorek młodszych Paula Dutkiewicz raz była druga, raz trzecia, natomiast
wśród juniorów Kacper Rajkowski był trzeci
i czwarty, a Michał Jędrzejczak ukończył
tylko drugi wyścig mijając linię mety na
ósmej pozycji. H.S.

START GIMNAZJALISTÓW
W POWIECIE
Koszykarki z Gimnazjum w Kórniku
awansowały do Finałów Mistrzostw Powiatu bez wysiłku. Po sukcesach szkoły w
zeszłym roku rywalki z Swarzędza i Czerwonaka wystraszyły się i nie przyjechały na
mecze eliminacyjne. Z kolei chłopcy kórnickiego gimnazjum startowali w meczach
półfinałowych w Zalasewie gm. Swarzędz.
W turnieju z udziałem czterech szkół z
gimnazjów: Koziegłowy, nr 3 Swarzędz,
Suchy Las i Kórnik nasi chłopcy zajęli drugie miejsce. Do finału mistrzostw powiatu
kwalifikowali się tylko zwycięscy z trzech
równoległych półfinałów .Grano systemem
pucharowym. Wyniki meczy: Swarzędz nr
3- Suchy Las 22:24, Koziegłowy Swarzędz
nr 3 20:23, Kórnik – Koziegłowy 21:16 i
Kórnik – Suchy Las 18:21.Awans do finału
wywalczył Suchy Las, który zajął pierwsze
miejsce a Kórnik był drugi i ostatecznie
zajmie w powiecie miejsce od 4-6.Najwięcej
punktów z kórnickich gimnazjalistów wywalczyli: Piotr Lehmann – 9, Piotr Domański-8,
Krzysztof Banaszak- 10, Dominik Kochanka
– 12 pkt. Finały mistrzostw powiatu odbędą
się wkrótce w Tarnowie Podgórnym. ARA

nr 2/2009

ZAWODY PŁYWACKIE W
ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
Już po raz szósty w ramach Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 11
stycznia na Pływalni Miejskiej w Środzie
Wielkopolskiej odbyły się zawody pływackie
z udziałem sztafet rodzinnych i zakładowych.
W zawodach wzięło udział 14 rodzin i 5
zespołów zakładowych. Rodziny, składające się z 3 osób, miały do pokonania 100
metrów stylem dowolnym, natomiast zespoły
zakładowe, na które składało się sześciu
zawodników musiały przepłynąć po 150
metrów. Po zaciętej walce rodzin pływackich
wyłoniono zwycięzców- rodzinę Behnke. II
miejsce przypadło rodzinie Gawronów, a III
rodzinie Pajzderskich. Wszystkie rodziny
pochodzą ze Środy Wielkopolskiej. W szrankach pływackich drużyn zakładowych zwyciężyli sportowcy z Klubu Biegacza „Brylant
Kórnik” z Kórnika. Na II miejscu znaleźli się
strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze Środy Wielkopolskiej,
zaś III miejsce przypadło średzkiej drużynie,
składającej się z pracowników Urzędu
Skarbowego. Policjantom ze Środy Wlkp.
Przypadło IV miejsce.

Koniec roku 2008 w UKS
TKD Kórnik
Ostatni miesiąc 2008 roku zawodnicy
UKS TKD Kórnik spędzili pracowicie.
Niemal każdy weekend (choć nie tylko)
uczestniczyli w zawodach, pokazach,
szkoleniach i seminariach. 28-29 XI Piotr
Mikołajczak wziął udział w Śremie w pierwszej rundzie mistrzostw
Polski Juniorów. Mimo, iż
wykazał się znakomitymi
umiejętnościami i wolą
walki po zmianie kategorii wiekowej (z juniora
młodszego na juniora),
nie zdołał jednak zdobyć kwalifikacji, plasując
się ostatecznie na piątej
pozycji i będzie musiał
ponownie stanąć do walki
w połowie lutego.
Grudzień, Klub rozpoczął od pokazów taekwondo w kórnickich szkołach
podstawowych – 8 XII w
Szkole Podstawowej nr
2, a 11 XII w Szkole Podstawowej nr 1. Zawodnicy przybliżali zasady
taekwondo, prezentowali
swoje umiejętności, oraz
zachęcali do udziału w treningach. Pokazy
cieszyły się szerokim zainteresowaniem
wśród uczniów i będą ponawiane w przyszłości.
Jak zazwyczaj w grudniu (11 XII) odbyło
się seminarium i egzaminy uczniowskie z
koreańskim Mistrzem Soo Kwang Lee (IX
DAN). Po dwóch godzinach seminarium
29 zawodników przystąpiło do egzaminów.
Czternaście osób tego samego dnia Mistrz
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Zwycięzcy otrzymali puchary Burmistrza
Środy Wielkopolskiej, natomiast pozostali
uczestnicy dostali cenne nagrody w postaci
słodyczy, owoców i kalendarzy ufundowa-

nych przez sponsorów. Puchary otrzymali
także najmłodszy i najstarszy uczestnik
wyścigów pływackich. Zwycięzcom gratulujemy! Izabella Moskal

dopuścił do drugiego egzaminu, co jest znakomitą oceną przygotowania zawodników
przez trenerów Piotra Wesołka (V DAN) i
Krzysztofa Łabutki (III DAN).
14 grudnia, zawodnicy UKS TKD
Kórnik wzięli udział w Finale VIII edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Wesołek CUP
2008 (cykl trzech turniejów). W klasyfikacji
drużynowej Klub zdobył w konkurencjach
sprawnościowych (ap chagi i nare chagi)

I – walki), Jan Gulczyński (II – poomse, III –
walki), Jakub Jańczyk (I – walki), Mateusz
Nowak (I – walki), Piotr Bachór (II – nare
chagi), Borys Michałowski (II – walki), Mikołaj Smajdor (II – walki), Krzysztof Starosta
(II – walki), Krzysztof Wesołowski (II – nare
chagi), Piotr Bajewski (III – walki), Damian
Jaśkowiak (III – walki), Hubert Jańczyk (III
– walki), Adam Walerczyk (III – walki). Tym
razem o krok od podium (na czwartych i
piątych miejscach) znaleźli się Karol Foltyński,
Konrad Kościelski, Wiktor
Kościelski, Adam Przybyła, Mateusz Marciniak
i Łukasz Nowak.
Co roku, podczas Turnieju organizowany jest
konkurs na najwszechstronniejszego zawodnika
Turnieju. W pierwszej
dziesiątce (na ponad
dwustu uczestników całej
edycji) znaleźli się Jakub
Posadzy (VIII miejsce) i
Jan Gulczyński (X miejsce). Warto nadmienić, iż
podczas zawodów, nasz
najstarszy zawodnik Piotr
Mikołajczak kolejny raz
sprawdził się w charakterze opiekuna i trenera.
Krótko przed Świętami
Bożego Narodzenia (19-20 XII) w Poznaniu,
czterech zawodników Klubu wzięło udział
w pierwszej eliminacji do Ogólnopolskiej
Olimpiady. Dwoje z nich (Dąbrówka Graczyk i Jan Gulczyński) zdobyło już swoje
kwalifikacje, natomiast Jakub Jańczyk i
Krzysztof Starosta będą musieli jeszcze o
nie powalczyć w marcu.

i poomse I miejsce, a w kategorii walki II
miejsce. Jest to ogromna poprawa w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to Klub
zdobył odpowiednio IV i III miejsce. Do
tego sukcesu przyczynili się następujący
zawodnicy: Dąbrówka Graczyk (II – ap
chagi, I – nare chagi, II – poomse, I – walki),
Dawid Górka (III – ap chagi, I – nare chagi,
I – walki), Celestyna Siejak (I – ap chagi, I
– nare chagi), Jakub Posadzy (II – poomse,
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SZKOLNA SIATKÓWKA OD
NOWEGO ROKU

Kacper Rajkowski

Piotr Posadzy
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Telefony alarmowe:
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999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

IX KÓRNICKA LIGA
TENISA STOàOWEGO 2009
(TYLKO DLA MIESZKAēCÓW GMINY KÓRNIK)

URZĄD MIEJSKI
W KÓRNIKU
SZKOàA
PODSTAWOWA
W RADZEWIE
SK LOK
W RADZEWIE

UKS
„JEDYNKA KÓRNIK”
- SEKCJA TENISA
STOàOWEGO
SKS „SOKÓà”
W RADZEWIE

TERMINARZ TURNIEJÓW NA ROK 2009
1. 25.01.2009 – TURNIEJ WYZWOLENIA KÓRNIKA
2. 10.05.2009 – TURNIEJ BIAàEJ DAMY
MISTRZOSTWA MIESZKAēCÓW GMINY KÓRNIK

3. 18.10.2009 – TURNIEJ MEMORIAàOWY 20.X.1939
4. 29.11.2009 – TURNIEJ MIKOàAJKOWY
6.12.2009 – TURNIEJ MEMORIAàOWY POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO 1918/19
MISTRZOSTWA MIESZKAēCÓW GMINY KÓRNIK
W DEBLU KOBIET I MĉĩCZYZN ORAZ MIKĝCIE
TENISA STOàOWEGO

Zapisy w dniu turniejów KLTS – 2009 od godz. 8.15 - 8.45,
mĊĪczyĨni do 45 i powyĪej 45 lat do godz. 10.30

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

W tych samych terminach, w godzinach 11.00 - 13.00 zmierzyü siĊ bĊdzie
moĪna w turniejach strzelectwa sportowego i rzutu lotką

VIII KÓRNICKIEJ LIGI STRZELECKIEJ 2009
i VI KÓRNICKIEJ LIGI RZUTU LOTKĄ 2009

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

KOMUNIKAT
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
Zebranie organizacyjne Towarzystwa P.P. Wlkp odbędzie się dnia 29.01.2009
o godzinie 17:00 w świetlicy Zakładu Doświadczalnego P.A.N. w Kórniku przy
ul. Średzkiej 20.
Na zebranie zapraszamy wszystkie osoby, które wypełniły deklarację przynależności, oraz zainteresowanych sympatyków, a szczególnie rodziny powstańcze.
Telefon kontaktowy:

061 8171 117

Następny numer Kórniczanina ukaże się
6-go lutego 2009r.
Materiały prosimy dostarczać do 30-go stycznia 2009r.
nr 2/2009

