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WOJEWODA 
ZADECYDOWAŁ

JAK SEGREGOWAĆ?

TACIAK W DZIESIĄTCE

Sporna linia po „starej trasie”

Dlaczego zmieniły sie zasady odbioru śmieci

Tym razem nie w peletonie a w plebiscycie
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SAtEr ChCE NAdAl powiękSZAć

W dniu 16 stycznia kierownik wysypisk 
administrowanych przez spółkę Sater Polska 
Marek Ziarnkowski spotkał się z burmistrzem 
Jerzym Lechnerowskim i kierownikiem 
Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Antonim Kaliszem. Rozmawiano na temat 
działań związanych z wysypiskiem, w tym 
odgazowywania i pozyskiwania energii. 
Przedstawiono propozycję wykonania in-
stalacji odgazowującej przez firmę Energie 
Warszawa.

Z deklaracji, jakie usłyszeli przedstawi-
ciele samorządu wynika, że spółka Sater 
konsekwentnie stoi na stanowisku, że należy 
składowisko powiększyć nawożąc kolejne 
tony odpadów, nadać odpowiedni kształt i 
wybudować instalację.

Władze Kórnika stoją na stanowisku, że 
powinien być realizowany projekt zgodny z 
opracowaniem firmy Arcadis – który zakłada 
rekultywację składowiska i zagospodarowa-
nie gazów bez konieczności powiększania 
ilości zalegających odpadów.

Z powodu różnicy zdań nie doszło do 
porozumienia.

28 stycznia w sprawie wysypiska dysku-
towano podczas spotkania ze Zdzisławem 
W. Krajewskim, przedstawicielem Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska. WIOŚ monitoruje bieżącą sytuację 
na składowisku i zdaniem inspektorów 
istnieje zagrożenie zanieczyszczenia terenu 
odciekami, które ze źle ukształtowanych 
skarp mogą przedostawać się do okolicz-
nych gruntów.  Z tego powodu działania 
rekultywacyjne są niezbędne. Inspektorat 
wyśle w tym zakresie zalecenia do zarządu 
Spółki Sater.

BędZiE wóZ Bojowy

Wojewódzki Zarząd Państwowej Straży 
Pożarnej zaprosił na spotkanie przedstawi-
cieli gmin starających się o zakup wozów 
strażackich w ramach projektu: „Rozbudowa 
systemu bezpieczeństwa środowiskowego 
i technologicznego w oparciu o KSRG” 
i w oparciu o fundusze Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
(fundusze europejskie). Obok Lubonia, 
Skoków i Budzynia w programie uczestniczy 
Gmina Kórnik.

Jak ustalono na spotkaniu, w którym 
uczestniczyła Marianna Malina z Referatu 
Gospodarki Finansowej UM Kórnik oraz 
komendant OSP Kórnik Leszek Orlewicz, 
pod koniec tego roku do Kórnika trafi ciążki 
samochód bojowy straży pożarnej o wartości 
około 800 tys. zł, za który z budżetu gminy 
zapłacimy tylko 320 tys. złotych.

SpOTKaNIE W SpRaWIE chODNIKa  
W SKRzYNKach

Dnia 21 stycznia br. w Urzędzie Miej-
skim w Kórniku z właścicielami posesji w 
okolicach ulicy Poznańskiej w Skrzynkach 

spotkał się wiceburmistrz Hieronim Urbanek, 
oraz urzędnicy referatu Gospodarki Nieru-
chomościami. Omówiono problem wyceny 
gruntów niezbędnych dla poszerzenia ulicy 
Poznańskiej w Skrzynkach od ulicy Leśnej 
do obwodnicy Kórnika, oraz dla budowy 
chodnika na tym odcinku. Na spotkanie sta-
wiło się ok. 90% właścicieli gruntów. Doszło 
do ustalenia ostatecznej ceny wykupu. Po-
rozumienie pozwala na wykonanie jednego 
z warunku realizacji inwestycji. Gmina ma 
wykupić ziemię, zlecić i sfinansować projekt, 
który ma być gotowy w połowie kwietnia. Na-
stępnie zostanie on przekazany Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad która 
wykona poszerzenie, chodnik i oświetlenie 
na omawianym odcinku. Inwestycja ma być 
ukończona do końca lipca 2009r. 

Kolejne ustalenia na temat prac poczy-
niono 26 stycznia podczas spotkania rezy-
denta GDDKiA i projektantów branżowych z 
wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem, 
oraz urzędnikami Elżbietą Krakowską, Bro-
nisławem Dominiakiem, Łukaszem Ryksem 
i Mariuszem Kozłowskim.

 Omówiono harmonogram realizacji 
projektu i warunki techniczne.

CZy BędZiE poBoCZE?

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek rozma-
wiał 23 stycznia z wicestarostą Tomaszem 
Łubińskim, dyrektorem Zarządu Dróg Powia-
towych Markiem Borowczakiem w sprawie 
istotnej dla bezpieczeństwa mieszkańców 
budowy tymczasowego pobocza przy ulicy 
poznańskiej w Borówcu. Zgodnie z uchwałą 
Zarządu Powiatu Poznańskiego inwestycja 
ta zaplanowana jest na 2009 rok. Jednocze-
śnie w III kwartale 2009 roku ruszyć mają 
prace budowlane kanalizacji sanitarnej w 
Borówcu. Ze względu na warunki techniczne 
tej budowy (głębokie posadowienie kolektora 
w ul. Poznańskiej) ZDP w Poznaniu pod-
dał w wątpliwość sens realizacji pobocza 
przed zakończeniem budowy kanalizacji. 
Na wniosek wiceburmistrza w najbliższych 
dniach ma dojść do spotkania wicestarosty 
Łubińskiego oraz dyrektora Borowczaka z 
przedstawicielami Aquanetu koordynującymi 
budowę kanalizacji sanitarnej.

Aport do SpóŁki

Nadzwyczajne zgromadzenie akcjona-
riuszy spółki Aquanet odbyło się 26 stycznia 
w siedzibie spółki i z udziałem wiceburmi-
strza Hieronima Urbanka. Podjęto wtedy 
uchwałę o wniesieniu aportem majątku 
Gminy Suchy Las, Poznania oraz Gminy 
Kórnik. Przypomnijmy, że ze względu na 
różnice w sposobie wyceny majątku, nasz 
samorząd zadecydował wnieść do spółki 
tylko te części majątku, które są niezbędne w 
projektowaniu i przeprowadzeniu inwestycji, 
na które spółka stara się o dofinansowanie 
z funduszy zewnętrznych.

Dnia 5 lutego dojdzie do podpisania 
umowy notarialnej w sprawie aportu. 

KONTROLa RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa skontro-
lowała działania Gminy Kórnik, między inny-
mi związane z postępowaniami w sprawie 
udzielania zamówień publicznych na usługi 
geodezyjne (w tym podział nieruchomości), 
stosowanie przepisów o zamówieniach 
publicznych oraz źródła finansowania 
remontów i inwestycji. Kontrola, którą prze-
prowadziła pani Hanna Matuszczak nie 
stwierdziła nieprawidłowości w wymienio-
nych tematach.

SpotkANiE w SprAwiE dróg  
wojEwódZkiCh

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek spotkał 
się w dniu 28 stycznia z dyrektorem Markiem 
Kmiecikiem w kwestii uzgodnienia projektu 
oraz realizacji budowy chodnika w Dzieć-
mierowie wzdłuż drogi wojewódzkiej 434 do 
przejazdu pod „trasa katowicką”. Zadanie 
zrealizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Ustalono, że dokumentacja dotycząca 
projektu wraz z pozwoleniem na budowę 
powinna być przekazana do WZDW do 30 
czerwca 2009  a następnie WZDW ogłosi 
przetarg. Inwestycja rozpoczęta zostanie w 
tym roku a zakończy się w roku przyszłym.

Dyskutowano także nad możliwością 
realizacji chodnika oraz prawo i lewoskrętów 
we wsi Czmoń. W związku z tym, że WZDW 
posiada plan realizacji zadań na drogach wo-
jewódzkich do roku 2013 zawierający wiele 
kluczowych inwestycji dla województwa, 
zdaniem dyrektora Kmiecika inwestycje w 
okolicach Czmonia będą możliwe dopiero 
po 2013 roku.

Niezależnie od tego Urząd Miejski w Kór-
niku wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego z 
prośbą o wykonanie tej modernizacji.

DEbaTa

W związku z przystąpieniem gminy 
Kórnik, w kwietniu ubiegłego roku, do Sto-
warzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, w 
dniu 29 stycznia br. w salce Rady Miejskiej 
w Kórniku odbyła się debata na temat Lo-
kalnej Strategii Rozwoju LGD Lider Zielonej 
Wielkopolski. W trakcie spotkania omówiono 
projekt dokumentu, który ma zostać zatwier-
dzony podczas Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 
4 lutego br. w Solcu (gm. Krzykosy). Po 
zapoznaniu się z projektem, a szczególnie 
jego częścią dotyczącą celów LGD, prefe-
rowanych projektów oraz procedury wnio-
skowania i wyboru projektów dyskutowano 
o możliwości pozyskania środków zewnętrz-
nych przez gminę, stowarzyszenia oraz 
osoby fizyczne w ramach osi IV LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007- 2013. (Anna Biernacka)

MArkEt NA oSiEdlu?

Przedstawiciele firmy ITM Polska Antoni 
Feliński oraz Paweł Kurzajewski zaintereso-
wani uruchomieniem działalności handlowej 
w wybudowanym (dokończenie na str. 4)
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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

PROSTO  Z  RATUSZA

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

oraz tralki gięte

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

• gotówka do 50 tyś. 
   bez poręczycieli
• wypłata „od ręki”
• Super niskie oprocentowanie

kórNik ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

HOTEL - RESTAURACJA

RODAN

Zabawa
Karnawałowa

20 luty 2009

120 zł/os.
-30% na pokoje

Skrzynki k/Kórnika
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W dniu 23 stycznia 2009 roku w Strażni-
cy OSP w Kórniku odbyła się XXXIV Sesja 
Rady Miejskiej. Tematem obrad było tym 
razem podsumowanie obchodów  rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego na terenie na-
szej gminy. Otwarcia Sesji dokonał Radny 
Rady Miejskiej w Kórniku a zarazem jej wi-
ceprzewodniczący Roman Genstwa zapra-
szając prof. dr hab. Władysława Chałupkę 
do wygłoszenia referatu pt. „ Zwycięskie 
Powstanie i co dalej?...” Półgodzinny wy-
kład dotyczył m. in. świadomości dziejów 
historycznych związanych z Powstaniem 
oraz analizy pojmowania historii przez 
dzisiejsze społeczeństwo. 

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek od-
czytał list z podziękowaniem od Samorządu 
Kórnickiego za ogromne zaangażowanie 

w organizację wszystkich uroczystości 
związanych z 90 rocznicą obchodów dla 
Bogdana Wesołka. Podsumowując działa-
nia związane z obchodami, wyraził zadowo-
lenie z postawionego w Kórniku Pomnika 
Powstańców, upamiętniającego, tak ważne 
dla naszego regionu, wydarzenie. 

Kolejna część Sesji wypełniła dekoracja 
pamiątkowymi medalami powstańczymi 
zasłużonych i zaangażowanych w ob-
chody osób, wśród których znalazła się 
także przedstawicielka kórnickiego hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego- Krystyna 
Antkowiak,  której podopieczni przygotowali 
krótki spektakl literacko muzyczny na temat 
powstania. Sesję zakończyło wspólne od-
śpiewanie „Roty”.

Referat Promocji Gminy

SeSja PodSumowująca obchody 90 
rocznicy PowStania wielkoPolSkiego

(dokończenie ze str. 3)
przed laty obiekcie w okolicach os. Krasic-
kiego w Kórniku spotkali się 30 stycznia 
w urzędzie miejskim z wiceburmistrzem 
Hieronimem Urbankiem. 

Po zapoznaniu się z sytuacją dotyczącą 
układu komunikacyjnego ustalono, że w 
ciągu 2 tygodni dojdzie do ponownego spo-
tkania, na którym zostaną podjęte konkretne 
decyzje w sprawie dojazdu do obiektu.

pRzEDSzKOLE W pIERzchNIE

Kończy się remont sal starej szkoły 
w Pierzchnie, w których już niedługo roz-
pocznie działalność punkt przedszkolny. 
Koszty inwestycji pokryte zostaną w całości 
z  budżetu  naszej gminy. Wyposażenie 
obiektu zapewni Fundacja Familijny Poznań, 
która przez okres 12 miesięcy będzie punkt  
prowadziła.

 Opieka przedszkolna jest niezwykle 
istotna dla dalszego rozwoju intelektualnego 
i społecznego dzieci. Tym cenniejsza jest 
każde działanie pozwalające na zwiększenie 
dostępu do przedszkoli.

Jak czytamy na stronie internetowej 
organizacji „Fundacja Familijny Poznań 
postanowiła odpowiedzieć na problem bra-
ku miejsc dla poznańskich i wielkopolskich 
przedszkolaków. Próbując odbudować 
pozytywną tradycję oświatowych placówek 
przedszkolnych, uruchomiła unikatową 
w skali ogólnopolskiej sieć tanich przed-
szkoli”

Już od 16 lutego dzieci w wieku 3 do 5 
lat całkowicie za darmo będą mogli uczest-
niczyć w z zajęciach 5 godzin dziennie (co 
pozwoli zrealizować podstawę programo-
wą). Gmina Kórnik zapewni lokal. Fundacja 
zatrudni nauczyciela i pomoc dla niego, oraz 
zakupi meble i pomoce naukowe . Po roku, 
jeśli będzie takie zapotrzebowanie samo-
rząd będzie mógł przejąć placówkę wraz z 
wyposażeniem. 

To nie pierwszy przypadek współpracy 
Familijnego Poznania z Gminą Kórnik. Po-
dobny punkt funkcjonował w Radzewie. Dziś 
działa nadal, już finansowany przez gminę.

Rekrutacja do przedszkola w Pierzchnie 
trwa. Formularze zgłoszeniowe są dostępne 
u sołtysów wsi Pierzchno i Runowo a także 
w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, pok. nr 1.

z kalendarza 
Przewodniczącej 

rady miejSkiej 
21 STYCZNIA 

Radni z Komisji Rewizyjnej rozpatry-
wali skargę pana Lechosława Marciniaka, 
dotyczącą gruntów przyległych do Jeziora 
Kórnickiego oraz pani Aurelii Stróżyńskiej o 
lokalizacji przedszkola w Borówcu. Ustalili 
także plan pracy na 2009 rok. 

W tym samym dniu członkowie Komisji 
Rolnictwa dyskutowali na temat monitoringu 
zasobności i zanieczyszczeń gleb użytko-
wych rolniczo oraz rejonizacji upraw maku i 
konopi. Poruszyli też sprawę schroniska dla 
zwierząt. Rozważali rezygnację z korzysta-
nia schroniska w Swarzędzu, a rozpoczęcie 
współpracy ze przytuliskami dla zwierząt w 
Gaju lub w Jarocinie. 

22 STYCZNIA 
Posiedzenie Komisji Rozwoju Go-

spodarczego nie odbyło się z powodów 
organizacyjnych. 

27 STYCZNIA 
Radni z Komisji Oświaty i Polityki 

Społecznej dyskutowali na temat prywa-
tyzacji gminnych przedszkoli. Byli zgodni, 
że należy przeprowadzić konsultacje w 
placówkach. 

2 LUTY                          
Członkowie Komisji Oświaty, bur-

mistrz Jerzy Lechnerowski i Ewa Mada-
lińska-Soczyńska, kierownik Referatu 
Oświaty UM w Kórniku spotkali się z 
pracownikami Przedszkola w Bninie. 
Dyskutowano na temat prywatyzacji 
placówki. Dzień później do takiego sa-
mego spotkania doszło w Przedszkolu 
w Szczodrzykowie. 

Opr. BM

UWAGA! 

W dniach 13 do17 lutego 2009 roku Biuro Rady Miejskiej będzie nieczynne z 

powodu przeprowadzki. Od 18 lutego rozpocznie swoją działalność w budynku 

przy ulicy Prowent 6 (wejście od ulicy Zamkowej). 

Remont sal przyszłego przedszkola w Pierzchnie

trzy Pytania do …
BogdANA wESoŁkA,  

KOORDYNaTORa 
 oBChodów 90. roCZNiCy  

WYbUchU pOWSTaNIa 
WIELKOpOLSKIEGO Na TERENIE 

gMiNy kórNik 
                                         

- Powstanie Wielkopolskie 1918-19 
pozostawało mało znanym, niedocenia-
nym epizodem walki o niepodległość 
Polski. Jak zrodził się pomysł, by 90. 
rocznicę uczcić w Kórniku nareszcie w 
sposób godny?

23 stycznia ubiegłego roku, notabene w 
rocznicę wyzwolenia Kórnika po II wojnie 
światowej, przedstawiłem podczas obrad 
Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kórniku 
pomysł organizacji całorocznych działań 
upamiętniających jedyne zwycięskie po-
wstanie narodowe w historii Polski. 

Koleżeństwo radnych bez wahania 
poparło moją propozycję, powstał ramowy 
harmonogram działań, wyznaczyliśmy 
pierwsze cele. Później zawiązały się komi-
tety: organizacyjny i honorowy, które pod 
przewodnictwem pana burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego patronowały naszym 
działaniom.

Tak od kilku słów, dzięki dużemu za-
angażowaniu wielu osób, mieszkańców 
naszej okolicy przeszliśmy do czynów. 
Czyny przodków, Kórniczan walczących 
o niepodległość zasługiwały na godne 
uczczenie.

Skoro Pan jednak pyta jak zrodził się 
pomysł, trzeba podkreślić jedną ważną 
sprawę. W Kórniku pamiętano o bohaterach 
zawsze. W latach 70tych XX wieku grono 
działaczy społeczno-kulturalnych starało 
się upamiętnić wydarzenia 1918 i 1919 
roku pomnikiem. Powstał już nawet projekt 
i fragment pomnika. Różne sprawy, w tym 
nastawienie władz zniweczyły te działania. 
Kórnickie Towarzystwo Kulturalne orga-
nizowało obchody – wielkie patriotyczne 
wydarzenia. Kiedy jeszcze żyli powstańcy, 

można było im ukłonić się na ulicy. Dziś 
już nie ma ich wśród nas. Odchodzi powoli 
pokolenie ich dzieci. Jeśli więc ktoś pyta 
czy ze stawianiem pomników nie powin-
niśmy poczekać do 100 rocznicy – moim 
zdaniem za długo już czekaliśmy. Bohate-
rom powstania, w tym kórnickim, bnińskim, 
okolicznym to należało się już dawno.

 - Czym dla Pana osobiście była praca 
przy organizacji obchodów?

Sam nie jestem potomkiem powstań-
ców. Niemniej od wielu lat fascynowała 
mnie historia tamtych ważnych dla naszego 
narodu dni. Pamiętam dobrze żyjących 

powstańców, kórnickie legendy. Mimo 
podeszłego wieku, zawsze wyprostowani, 
godni, dumni.

Dziś, przyszło mi spotykać ich potom-
ków. Odwiedziłem także, miejsca związane 
z działaniami powstańczymi. Zrobiłem po-
nad 860 kilometrów, wszędzie spotykałem 
ciekawych ludzi. To właśnie kontakt z ludźmi 
był najcenniejszą nagrodą za moją pracę.

Tak było na przykład w Łomnicy, Zbą-
szyniu czy Goniembicach. Tak było także tu 
w Kórniku. Ludzie dzwonili, opowiadali swo-
ją historię, pokazywali wspaniałe pamiątki. 
Zdarzały się kilkugodzinne rozmowy, jak np. 
z panem Henrykiem Jóźwiakiem, którego 

ojciec był powstańcem wywodzącym się z 
Prusinowa. Pozostawił dokumentację swo-
jej działalności, którą wraz z dokumentacją 
potyczek z oddziałami niemieckimi ukrył za 
świętym obrazem. Po latach obraz spadł, a 
rodzina znalazła bezcenne relikty tamtych 
dni. Otrzymałem także ciekawą dokumenta-
cję dotyczącą nie tylko spraw wojskowych, 
ale i wiersze Jana Siwka - powstańca rodem 
z Błażejewa.  

Takich spotkań z ludźmi i historią, 
wzruszających, pouczających, było wiele. 
Za wszystkie dziękuję i nie zapomnę ich 
do końca życia.

Było też zadowolenie z tego, co uda-
ło się zrobić. Organizowaliśmy odczyty, 
akademie, konkursy. Powstał pomnik. 
Odnowiono nagrobki, w tym ks. Edmunda 
Majkowskiego i Szczepana Janasika - po-
wstańczych kapelanów. Nie zapomnieliśmy 
też o zadbaniu o grób powstańca stycz-
niowego 1863 roku. Przed nami porząd-
kowanie innych kwater cmentarnych. Pla-
nujemy uzupełnić monument na bnińskim 
cmentarzu o orła - element z niego niegdyś 
usunięty. Szukamy zresztą zdjęć tego orła 
i tu apel do Czytelników. 

- Jak Pan podsumuje rok obchodów?
Przede wszystkim dziękując: Radzie 

Miejskiej w Kórniku, w tym szczególnie 
Komisji Oświaty RM, panu Burmistrzowi 
Gminy Kórnik Jerzemu Lechnerowskie-
mu oraz urzędnikom, którzy pomogli w 
organizacji, wszystkim członkom Komitetu 
Organizacyjnego i Komitetu Honorowego, 
dyrekcjom, kadrze i uczniom szkół naszej 
gminy, w tym Liceum Ogólnokształcącemu, 
harcerzom, naukowcom i rzemieślnikom 
kórnickim i wszystkim rodzinom aktywnym 
w organizacji obchodów. 

Dziękuję darczyńcom, dzięki którym 
zebraliśmy, jak wynika z niepełnych jeszcze 
szacunków około 38 tysięcy złotych. W 
Kórniku zawiązało się lokalne koło Towarzy-
stwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Zrobiliśmy więcej niż planowaliśmy, a 
jeszcze wiele zrobimy. 

Rozmawiał  ŁG

Władysław Chałupka

Bogdan Wesołek
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30. Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze, 62-035 
Kórnik, ul. Pl. Niepodległości 18

Cztery koncerty z cyklu: Castellum Cantans i 
Goście – Muzyka w Kolegiacie Kórnickiej 1 000 zł. 

31. Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze, 62-035 
Kórnik, ul. Pl. Niepodległości 18 Nagranie płyty CD – muzyka pasyjna 0 zł. 

32.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. 
Wszystkich Świętych, 62-035 Kórnik, ul. 
Średzka 1

V Integracyjny Festyn Parafialny w dniu 21 czerwca 
2009r. 1 500 zł. 

33. Polski Komitet Pomocy Społecznej, 62-
035 Kórnik, ul. Pl. Niepodległości 1

Renowacja nagrobków , pielęgnacja i utrzymanie 
grobów osób poległych w obronie ojczyzny oraz 
miejsc upamiętniających tych bohaterów

0 zł. 

34. Polski Komitet Pomocy Społecznej, 62-
035 Kórnik, ul. Pl. Niepodległości 1 Wycieczka szlakiem miejsc pamięci narodowej 0 zł. 

35. Kółko Rolnicze Konarskie, 62-035 Kórnik, 
Konarskie 56

Wyjazd szkoleniowo-promocyjny „Minikowo 2009” 
połączony ze zwiedzaniem zabytków naszego 
regionu

1050 zł. 

36.
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Józefa 
Rzemieślnika, 62-023 Gądki, Robakowo, 
ul Szkolna 7

Festyn-Majówka z racji odpustu parafialnego ku 
czci św. Józefa Rzemieślnika 1 500 zł. 

37. Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec, 62-
023 Borówiec, ul. Szkolna 2 Dzień Borówca 2009 1 000 zł. 

38. Stowarzyszenie SENIOR, 62-023 Gądki, 
Borówiec, ul. Szkolna 2 Dzień Dziecka 800 zł. 

39. Stowarzyszenie SENIOR, 62-023 Gądki, 
Borówiec, ul. Szkolna 2

Spotkanie po latach uczniów i pedagogów szkoły 
w Borówcu 0 zł. 

40. Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce”, 62-035 
Kórnik, ul. Armii Krajowej 11 Poznajemy naszą „Małą Ojczyznę” 0 zł. 

41. Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce”, 62-035 
Kórnik, ul. Armii Krajowej 11

„Otoczmy troską życie” – wycieczka do Szamotuł 
i Pniew, do miejsc związanych z ważnymi 
postaciami dla Kościoła i narodu polskiego

0 zł. 

42. Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce”, 62-035 
Kórnik, ul. Armii Krajowej 11

Poznajemy naszą „Małą Ojczyznę” Poznań, 
Wolsztyn, Rakoniewice 910 zł. 

43. Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce”, 62-035 
Kórnik, ul. Armii Krajowej 11

Poznajemy naszą „Małą Ojczyznę” Uzarzewo, 
Pobiedziska 0 zł. 

44. Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce”, 62-035 
Kórnik, ul. Armii Krajowej 11

III rajd z cyklu poznajemy naszą gminę, jej 
historię i mieszkańców: rajd Śladami Władysława 
Zamoyskiego

360 zł. 

45.
Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce”, 62-035 
Kórnik, ul. Armii Krajowej 11

Letnie ferie dla dzieci w wieku 10-13 lat w 
Niemczech w ramach współpracy gmin  
partnerskich Kórnik – Königstein im Taunus

0 zł. 

46.
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością  
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”, 
62-035 Kórnik, ul. Dworcowa 11

IV festyn rekreacyjno-integracyjny pt. ”Razem 
możemy więcej” 800 zł. 

razem 99 380 zł. 

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy 
Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu: pomocy spo-

łecznej

lp. Nazwa organizacji pozarządowej Nazwa zadania
kwota przyznana 

na realizację 
zadania

1.
Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
62-035 Kórnik, ul. Pl. Niepodległości 
1

Organizacja dystrybucji żywności w ramach 
pomocy z Unii Europejskiej 6 860 zł.

2.
Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
62-035 Kórnik, ul. Pl. Niepodległości 
1

Pomoc finansowa, rzeczowa rodzinom 
niepełnym, ubogim, zagrożonym społecznie 0 zł.

3.
Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
62-035 Kórnik, ul. Pl. Niepodległości 
1

Wieczerza wigilijna dla osób samotnych i 
starszych 3 000 zł.

4.

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka”, 62-035 Kórnik, ul. 
Dworcowa 11

1. Centrum Wolontariatu Klaudynki
 Realizacja zadań polegających na 
rozwiązywaniu problemów społecznych 
dotyczących niepełnosprawności

1 500 zł.

5.

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka”, 62-035 Kórnik, ul. 
Dworcowa 11

1. Szkolenie z zakresu problematyki osób 
niepełnosprawnych
Realizacja zadań polegających na 
rozwiązywaniu problemów  społecznych  
dotyczących niepełnosprawności

0 zł.

6.
Kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej, 62-035 Kórnik, ul. Pl. 
Niepodległości 1

Realizacja zadań polegających na 
rozwiązywaniu problemów  społecznych 
dotyczących w szczególności: ubóstwa, 
przemocy w rodzinie, bezrobocia i 
niepełnosprawności

4 500 zł. 

7.
Kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej, 62-035 Kórnik, ul. Pl. 
Niepodległości 1

Zorganizowanie wypoczynku poza Kórnikiem 
dla dzieci i młodzieży  z rodzin skierowanych 
przez OPS, pedagogów szkolnych i 
organizacje realizujące zadania z zakresu 
pomocy społecznej

1 340 zł. 

8.
Związek Kombatantów R.P. i B.W.P., 
Koło Miejsko-Gminne, 62-035 
Kórnik, ul. Kuśnierska 7

Spotkanie opłatkowe dla kombatantów i 
podopiecznych w grudniu 2009r. 1 800 zł.

razem 19 000 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy 
Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu: kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury i tradycji 

lp. Nazwa organizacji pozarządowej Nazwa zadania
kwota przyznana 

na realizację 
zadania

1. Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec 
Kórnik, 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34 A

IX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wpisani w 
Historię” 1 000 zł. 

2. Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec 
Kórnik, 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34 A IX Koncert z okazji Święta Niepodległości Polski 800 zł. 

3. Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec 
Kórnik, 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34 A Betlejemskie Światło Pokoju w gminie Kórnik 250 zł. 

4. BONA  FIDE Stowarzyszenie Wielkopolan, 
62-005 Miękowo, ul. Zacisze 2 Polska Akademia Gitary 2009 – koncert w  Kórniku 1 000 zł. 

5. Stowarzyszenie Teatralne Legion, 62-035 
Kórnik, Prowent 6

Wystawienie sztuki „Labirynt” przez młodzież 
kórnicką i niemiecką jako efekt wspólnej pracy 
warsztatowej

2 000 zł. 

6. Stowarzyszenie Teatralne Legion, 62-035 
Kórnik, Prowent 6

Młodzież kórnicka w scenicznym żarcie Beaty 
Obertyńskiej „Ballada o chorym księżycu” 0 zł. 

7. Stowarzyszenie Teatralne Legion, 62-035 
Kórnik, Prowent 6

Polsko-Niemieckie warsztaty artystyczne 
Stowarzyszenia Teatralnego Legion, Kórnik – 
Altenkunstadt 2009

0 zł. 

8. Stowarzyszenie Teatralne Legion, 62-035 
Kórnik, Prowent 6

Młodzież kórnicka w koncercie „Młodzi młodym” na 
kórnickich spotkaniach z Białą Damą 0 zł. 

9. Stowarzyszenie Teatralne Legion, 62-035 
Kórnik, Prowent 6

Piosenki Jacka Kaczmarskiego i proza 
Włodzimierza Wysockiego w listopadową rocznicę 
niepodległości w spektaklu z udziałem młodzieży 
kórnickiej

1 500 zł. 

10. Stowarzyszenie Teatralne Legion, 62-035 
Kórnik, Prowent 6

Upamiętnienie 120 rocznicy zakupu dóbr 
zakopiańskich przez Władysława hr. Zamoyskiego 
przedstawieniem teatralnym „Kto da więcej? 
Licytacja  Zakopanego” z udziałem młodzieży 
kórnickiej

6 600 zł. 

11.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „TUTTI  
SANTI”, 62-035 Kórnik, ul. Wojska 
Polskiego 45

Udział chóru „Tutti Santi” w XVIII Wielkopolskim 
Przeglądzie Piosenki Religijnej Śremsong 2009 750 zł. 

12.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „TUTTI  
SANTI”, 62-035 Kórnik, ul. Wojska 
Polskiego 45

Udział  chóru „Tutti Santi” w VIII Przeglądzie 
Piosenki Chrześcijańskiej „CARMEN DEO” w 
Śmiglu

960 zł. 

13.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „TUTTI  
SANTI”, 62-035 Kórnik, ul. Wojska 
Polskiego 45

Warsztaty z emisji głosu 3 000 zł. 

14.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „TUTTI  
SANTI”, 62-035 Kórnik, ul. Wojska 
Polskiego 45

Cykl koncertów  chóru „Tutti Santi” na zakopiańskiej 
ziemi 4 500 zł. 

15.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „TUTTI  
SANTI”, 62-035 Kórnik, ul. Wojska 
Polskiego 45

Przyjazd chóru dziecięcego na „Kórnickie 
Spotkania z Białą Damą” z Königstein – miasta 
partnerskiego gminy Kórnik

1 950 zł. 

16.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „TUTTI  
SANTI”, 62-035 Kórnik, ul. Wojska 
Polskiego 45

Wyjazd chóru „Tutti Santi” na Burgfest w Königstein 
mieście partnerskim gminy Kórnik 17 400 zł. 

17.
Fundacja „Krąg Przyjaciół Poznańskiego 
Chóru Katedralnego”, 61-109 Poznań, ul. 
Ostrów Tumski 1

V Letni Festiwal Muzyka z Kórnika 20 000 zł. 

18.
Kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej, 62-035 Kórnik, ul. Pl. 
Niepodległości 1

Organizacja koncertu charytatywnego WOŚP 3 000 zł. 

19. Fundacja „Zakłady Kórnickie”, 62-035 
Kórnik, ul. Pl. Niepodległości 49

Organizacja koncertów towarzyszących imprezom 
przyrodniczo-edukacyjnym w Arboretum Kórnickim 6 000 zł. 

20. Stowarzyszenie Aktywna Mościenica, 62-
035 Mościenica, os. Pod Dębem 13 Jedwabne marzenie 500 zł. 

21. Stowarzyszenie Aktywna Mościenica, 62-
035 Mościenica, os. Pod Dębem 13 Praca w  Kórnickiej Zagrodzie 3 000 zł. 

22. Stowarzyszenie Aktywna Mościenica, 62-
035 Mościenica, os. Pod Dębem 13 „Noc Świętojańska” – kultywujemy tradycje 600 zł. 

23. Stowarzyszenie Aktywna Mościenica, 62-
035 Mościenica, os. Pod Dębem 13 Nocne spotkania z Białą Damą 0 zł. 

24. Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk, 
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 2 Koncert ku pamięci Jacka Kaczmarskiego 1 500 zł. 

25. Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk, 
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 2

Dwa koncerty zespołu Jacka Kowalskiego, jeden 
z pieśniami narodowymi oraz drugi z polskimi 
kolędami

3 000 zł. 

26. Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk, 
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 2

Konferencja na temat współpracy – Spotkanie 
stowarzyszeń partnerskich z Kórnika i Königstein 
im Taunus podczas Kórnickich Spotkań z Białą 
Damą

400 zł.

27. Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk, 
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 2

Organizacja stoiska promującego współpracę 
Kórnika i Königstein im Taunus podczas jarmarku 
bożonarodzeniowego 

7 000 zł. 

28. Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk, 
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 2 Lekcja historii na Półwyspie Szyja 750 zł. 

29. Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze, 62-035 
Kórnik, ul. Pl. Niepodległości 18

Koncert jubileuszowy z okazji 10-lecia działalności 
chóru Castellum Cantans 3 000 zł. 

REfERaT pRzEDSTaWIONY  
podCZAS uroCZyStEj SESji rM  

w kórNiku w dNiu  
23 StyCZNiA 2009r.

Zwycięskie powstanie wielkopolskie  
i co dalej?

Zamykamy w Kórniku oficjalnie czas ob-
chodów wspaniałej rocznicy wielkiego wy-
darzenia w dziejach naszej Ojczyzny, jakim 
było zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. 
W tym roku będziemy odmierzać jeszcze 
90-lecia wielu ważnych i znaczących wy-
darzeń: 26 stycznia – uroczysta przysięga 
gen. Józefa Dowbora Muśnickiego na 
Placu Wilhelmowskim (dziś Wolności); 16 
lutego - rozejm w Trewirze;  28 czerwca 
- podpisanie Traktatu Wersalskiego. Tych 
wydarzeń z 1919 r., godnych przypomnienia 
w bieżącym roku, jest bardzo, bardzo wiele 
- choćby powołanie do życia Uniwersytetu 
Poznańskiego.

Wszystkie te rocznice są pochodnymi 
tego wielkiego wydarzenia, jakim było zwy-
cięskie Powstanie Wielkopolskie. 

Czynniki powodzenia  powstania
Podstawowym skutkiem zwycięskiego 

Powstania było włączenie Wielkopolski 
- kolebki państwa polskiego – w granice 
odrodzonej Rzeczypospolitej.  Gen. Jó-
zef Dowbor Muśnicki w swym memoriale 
wymienił czynniki, które zadecydowały o 
sukcesie Powstania: 

•  Znajdowanie się władzy zwierzchniej 
w rękach Komisariatu Naczelnej Rady 
Ludowej, która pragnąc mieć wojsko silne 
i dobre, nie szczędziła środków material-
nych na potrzeby wojska, pozostawiając 
Dowództwu zupełną swobodę działania w 
sprawach organizacyjnych i operacyjnych 
(...), 

•  Dobry wybór oficerów fachowców, 
starszych dowódców postawionych na 
czele poszczególnych rodzajów wojsk i 
jednostek bojowych. 

•  Doskonale wyćwiczony stary żołnierz 
z armii niemieckiej jako instruktorzy. 

 •  Sprawna organizacja gospo-
darki wojskowej, uczciwie i sumiennie speł-
niającej swe ważne zadania zaopatrywania 
żołnierza, nigdy nie dającej powodów do 
narzekania i niezadowolenia żołnierzy. 

•  Jednolitość składu formacji: żołnie-
rze wszyscy tylko poznańczycy Polacy, 
oficerowie także, z nielicznymi wyjątkami 
(na ogólną liczbę 1150 oficerów tylko 181 
z byłego I Korpusu i armii rosyjskiej, 18 
z armii austriackiej, a 939 z byłej armii 
niemieckiej). 

•  Zupełne niedopuszczenie do jakiej-
kolwiek polityki, intryg lub nadużyć w armii, 
co było możliwe tylko dzięki zupełnemu 
nieprzyjmowaniu elementów niepolskiego 
pochodzenia. 

•  Szeroki współudział i zainteresowanie 
miejscowego patriotycznego społeczeń-
stwa w sprawach formacji wojskowych, w 
których prądy lewicowe nie odgrywają żad-
nej roli, jego moralne i materialne poparcie 
znacznie ułatwiło robotę dowództwu. 

(dokończenie na str. 7)

(dokończenie ze str. 6)
•  Dobrze postawiona robota kultu-

ralno-oświatowa w formacjach w duchu 
czysto narodowym zjednoczyła dążenia 
wszystkich do jednego celu - miłości i dobra 
ojczyzny....

Wymienione przez gen. Dowbora Mu-
śnickiego czynniki wskazują jednoznacznie 
na fakt, że sukces Powstania był przede 
wszystkim efektem pewnej idei, która w 
społeczeństwie polskim zaboru pruskiego 
powstała i według której Polacy pod tym za-
borem organizowali swoje życie narodowe. 
Była to idea solidaryzmu społecznego. 

Wiemy, że okres zaborów stał się dla 
Wielkopolan prawdziwą, narodową  szkołą 
organicznego, realnego myślenia i dzia-
łania patriotycznego. W tej historycznej 
szkole Polacy uczyli się u tak wybitnych 
nauczycieli, jak: Karol Marcinkowski, Dezy-
dery Chłapowski, Hipolit Cegielski, Edward 
Raczyński, Tytus i Jan Działyńscy, Emilia 
Sczaniecka, bł. Edmund Bojanowski, Kard. 
Mieczysław Ledóchowski, Bp Florian Sta-
blewski, Ks. Augustyn Szamarzewski, Ks. 
Piotr Wawrzyniak, Maksymilian Jackowski 
czy Jadwiga i Władysław Zamoyscy. Bardzo 
niepełna jest ta lista owego „grona pedago-
gicznego”, ale niech chociaż te najbardziej 
znane nazwiska wystarczą. 

Wytrwała myśl i praca tych nauczy-
cieli narodowych sprawiła, iż to właśnie w 
Wielkopolsce rozwinęła się i realnie funk-
cjonowała przez całe stulecie zaborów idea 
solidaryzmu społecznego, czyli zgodnej 
współpracy wszystkich warstw społecznych 
dla wspólnego dobra narodowego. Jednym 
z przejawów wszczepienia tej  idei w życie 
społeczeństwa wielkopolskiego był np. 
brak występującego gdzie indziej rady-
kalnego antyklerykalizmu (np. wieszanie 
biskupów na latarniach w Warszawie w 
czasie powstania 1794 r. ) i nastrojów an-
tyziemiańskich (przykład: rzeź galicyjska 
szlachty polskiej w 1846 r. – tzw. powstanie 
Jakuba Szeli).

Idea solidaryzmu społecznego, która 
przyniosła tak wspaniałe owoce, była i jest 
traktowana przez myśl marksistowską i li-
beralną jako najbardziej reakcyjna ideologia 
społeczna, a to z tego względu, że odrzuca 
i wykazuje w praktyce nonsens marksistow-
skiego dogmatu walki klas. Może  więc 
tutaj tkwi przyczyna istniejacej do dzisiaj 
rezerwy wobec Powstania – zarówno ze 
strony mediów ogólnokrajowych, jak i histo-
ryków piszących dzieje Polski, którzy ciągle 
podtrzymują tezę o spontanicznym, niemal 
rewolucyjnym charakterze Powstania. 

o co walczyli  
powstańcy wielkopolscy?

Regionalizm, rozumiany jako odrębno-
ści kulturowe i przywiązanie do nich, nigdy 
nie kłócił się w naszej historii z pojęciem 
Ojczyzny i był źródłem ubogacenia kultury 
ogólnonarodowej. W ten sposób wyrażała 
się zasada „jedność w różnorodności”, 
stanowiąca prawdziwe bogactwo ducho-
we i czynnik budujący i utrwalający naszą 
tożsamość narodową.    

(dokończenie na str. 7)(dokończenie na str. 8)
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Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy 
Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu: upowszechnia-

nia kultury fizycznej i sportu

lp. Nazwa organizacji pozarządowej Nazwa zadania
kwota przyznana 

na realizację 
zadania

1.
Kórnickie Stowarzyszenie  Sportowe 
„KOTWICA”,
62-035 Kórnik, ul. Leśna 6

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej 
sportowo z zakresu  piłki nożnej. Przygotowanie 
zawodników do rozgrywek ligowych  w sezonie 
wiosna-jesień 2009

100 000 zł.

2.
Kórnickie Stowarzyszenie  Sportowe 
„KOTWICA”,
62-035 Kórnik, ul. Leśna 6

Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Miasta i 
Gminy Kórnik rocznik 1998 i młodsi 3 500 zł. 

3.
Uczniowski Klub  Sportowy  „TKD-
Kórnik”, 62-035 Kórnik, 
ul. Śremska 22

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 
w taekwondo olimpijskim 2 000 zł.

4.
Uczniowski Klub  Sportowy  „TKD-
Kórnik”, 62-035 Kórnik, 
ul. Śremska 22

Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zawodach 
sportowych krajowych i międzynarodowych 2 500 zł. 

5.
Uczniowski Klub  Sportowy  „TKD-
Kórnik”, 62-035 Kórnik, 
ul. Śremska 22

Organizacja  zajęć sportowych z zakresu 
taekwondo w UKS TKD Kórnik 3 000 zł.

6.
Uczniowski Klub  Sportowy  „TKD-
Kórnik”, 62-035 Kórnik, 
ul. Śremska 22

II Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar 
Burmistrza Kórnika 18 700 zł. 

7.
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka 
– Kórnik”, 62-035 Kórnik, ul. Armii 
Krajowej 11

 1. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w 
wioślarstwie

2. Organizacja przygotowań i uczestnictwa 
dzieci i młodzieży  w imprezach / zgrupowania 
sportowe/
3. Organizacja imprez sportowych

27 900 zł. 

8.
Międzyszkolny  UKS „Wieża 
Kórnicka”, 62-035 Kórnik, 
ul. Leśna 6

1.Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo w dziedzinie szachów i 
warcabów
2. Organizowanie  turnieju  szachowego i 
warcabowego  w ramach Kórnickich Spotkań  z  
Białą  Damą 
3. Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci 
i młodzieży reprezentujących gminę w imprezach  
powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich

10 000 zł. 

9.
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka 
– Kórnik”, 62-035 Kórnik, Pl. 
Niepodległości 28 – sekcja kolarska

Szkolenie dzieci i młodzieży na poziomie 
podstawowym, średnio  zaawansowanym i 
wyczynowym w kolarstwie: szosowym, torowym 
i przełajowym

63 500 zł.

10.
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka 
– Kórnik”, 62-035 Kórnik, Pl. 
Niepodległości 28 – sekcja kolarska

1. X Ogólnopolski wyścig kolarski na rowerach 
górskich o Puchar Burmistrza Kórnika
2. X Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w 
kolarstwie górskim dla trzech kategorii wiekowych 
(żak, młodzik, junior młodszy)
3. XXXIII Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci w 
wieku od 2-12 lat
4. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w  
kolarstwie górskim

2 500 zł. 

11. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka-
Kórnik”, 62-035 Kórnik, 

1. XII Ogólnopolski wyścig uliczny o Puchar 
Burmistrza Kórnika
2. X Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w 
kolarstwie szosowym dla trzech kategorii 
wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior)
3. XXXIV Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci w 
wieku od 2-12 lat
4. III Memoriał Franciszka Przecinkowskiego

6 300 zł. 

12. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka-
Kórnik”, 62-035 Kórnik, „Z piłką najlepiej na boisku” 4 500 zł.

13. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka-
Kórnik”, 62-035 Kórnik, Amatorska liga piłki nożnej w Kórniku 10 500 zł.

14. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka-
Kórnik”, 62-035 Kórnik, 

1. IX Kórnicka Liga Tenisa  Stołowego 2009
2. VIII Kórnicka Liga Strzelecka 2009
3. VI Kórnicka Liga Rzutu Lotką 2009

6 000 zł.

15.

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i  Ruchową   
„Klaudynka”, 62-035 Kórnik, ul. 
Dworcowa 11

Organizacja przygotowań i uczestnictwa  dzieci 
i młodzieży podopiecznych Stowarzyszenia  
reprezentujących gminę  w imprezach  
powiatowych  - VII Powiatowe Igrzyska  „Sprawni 
Inaczej” i VII Powiatowy  Turniej  BOCCI, 
Klaudynkowy Turniej BOCCI

1 250 zł.

16.
Związek Harcerstwa Polskiego – 
Hufiec Kórnik, 62-035 Kórnik, ul. 
Poznańska  34 A

Turniej piłki siatkowej – Kórnickie Spotkania z 
„Białą Damą” o Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej

2 000 zł.

17.
Związek Harcerstwa Polskiego – 
Hufiec Kórnik, 62-035 Kórnik, ul. 
Poznańska  34 A

1.  VIII  Edycja Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorów
2. IX  Edycja Zamkniętego Turnieju Piłki 
Siatkowej Amatorów o Puchar Burmistrza z okazji 
rocznicy wyzwolenia Kórnika
3.  III Edycja;  Memoriał Piotra Dobrzyńskiego
4. V Edycja Turniej Siatkówki Plażowej

8 190 zł. 

18.
Polski  Związek Wędkarski – Koło 
Kórnik, 62-035 Kórnik, ul. Kuśnierska  
3

Zawody wędkarskie z okazji Kórnickich Spotkań 
z Białą Damą 1 500 zł.

19.
Polski  Związek Wędkarski – Koło 
Kórnik, 62-035 Kórnik, ul. Kuśnierska  
3

Zawody o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik 2 000 zł.

20. Bniński  Klub  Sportowy, 62-035 
Kórnik, ul. Topolowa 3

Współorganizowanie różnych imprez sportowych 5 800 zł.

21.
Stowarzyszenie Aktywna Mościenica, 
62-035 Mościenica, os. Pod Dębem 
13

BOCCIA – gramy w zespole 1 000 zł.

razem 282 640 zł.

(dokończenie ze str. 7)
Mimo regionalnych różnic kulturowych, 

w świadomości Polaków zawsze (od 
średniowiecza!) istniało pojęcie jednej Oj-
czyzny - Polski. I ono było źródłem naszej 
siły, ono pozwalało przetrwać rozpad dziel-
nicowy Polski, tragedie różnych najazdów, 
kolejnych zaborów, by końcu odbudować po 
nich niepodległe Państwo Polskie. 

To dla Ojczyzny – dla Polski (a nie dla 
Wielkopolski, Królestwa Kongresowego czy 
Galicji) ginęli nasi przodkowie w Powstaniu 
Wielkopolskim i we wcześniejszych powsta-
niach! To za próby odbudowy niepodległo-
ści Polski (a nie tego czy innego regionu 
lub dzielnicy) szli do więzień, obozów, na 
zsyłkę, ginęli na szafotach i szubienicach. 

W polskich rodzinach  - gniazdach i 
twierdzach – pielęgnowano patriotyzm, 
kulturę i tradycje narodowe. Powszechna 
bowiem była świadomość  istnienia jednej 
i niepodzielnej kultury polskiej, mimo jej 
bogatego zróżnicowania regionalnego. W 
swym przemówieniu w siedzibie UNESCO 
Jan Paweł II powiedział: „Jestem z Narodu, 
który przetrwał bez państwa, bo zachował 
swoją tożsamość dzięki pielęgnowaniu swej 
tradycji i kultury”. 

Współczesna  socjotechnika tworzy i 
utrwala w świadomości  Polaków nowe 
stereotypy myślowe, rugujące pojęcie 
Ojczyzny i nadające pojęciu „regionalizm” 
zupełnie inne znaczenie, bliskie lub wręcz 
tożsame z pojęciem „separatyzmu”.   Za 
przykład niech posłuży krótka analiza kilku 
tekstów dziennikarskich. W „Głosie Wiel-
kopolskim” z 5/6 maja 2001 roku można 
było przeczytać m.in. o prawnie wadliwych 
umowach „międzynarodowych”, zawartych 
między Wielkopolską a dwoma landami 
niemieckimi i jedną prowincją holenderską. 
Kilka dni później, w artykule o autostradach 
w Polsce, porównywano przewidywane wy-
sokości opłat za korzystanie z tych szlaków 
komunikacyjnych na terenie Wielkopolski 
i „w dwóch najbliższych Wielkopolsce 
krajach” (chodziło o Czechy i Niemcy).  W 
tym samym numerze wymieniona gazeta 
donosiła o spotkaniu „reprezentantów sa-
morządów z Europy i Wielkopolski”. 

Za takim „urabianiem mózgów” idą kon-
kretne posunięcia w postaci powoływania 
przez województwa własnych „przedsta-
wicielstw dyplomatycznych” w Brukseli 
(wydaje się na ten cel niemałe pieniądze z 
obywatelskich podatków!). W taki to sposób 
oswaja  się Polaków z przyszłym rozpadem 
Państwa Polskiego. 

Znaczącym i niebezpiecznym instru-
mentem tego antynarodowego i antypań-
stwowego „prania mózgów” jest idea tzw. 
„małych ojczyzn”: regionu, gminy, miejsco-
wości, szkoły. Obywatel – dziecko i dorosły 
- nie powinien się już trudzić myśleniem o 
Ojczyźnie-Polsce i martwić o jej los; wy-
starczy, że zajmie się sprawami swej „małej 
(najlepiej jak najmniejszej!) ojczyzny”.  

Na naszych oczach  to wielkie i święte dla 
Polaków słowo „Ojczyzna”  znika z naucza-
nia historii, języka polskiego i z programów 
wychowawczych w szkołach, a jego miejsce 
zajmuje karzełek „małej ojczyzny.” Zamiast 
Ojczyzny-Polski, (dokończenie na str. 9)  

(dokończenie ze str. 8)   
ma nam wystarczyć „mała ojczyzna” – 
najlepiej własne podwórko! A przecież 
Ojczyzna jest tylko jedna i dlatego nigdy nie 
może być „mała”! Ten byt jest niepodzielny 
i nie da się stworzyć Ojczyzny z sumy tzw. 
„małych ojczyzn”, bowiem one po prostu 
nie istnieją!

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę 
na dzieje naszych zachodnich sąsiadów. 
Tak usilnie lansowana w Polsce idea „ma-
łych ojczyzn” jest niczym innym jak kopią 
niemieckiego pojęcia „Heimat”. Przez długie 
stulecia Rzesza Niemiecka była zlepkiem 
takich właśnie „heimatów” i dopiero w 
XIX wieku Bismarck uczynił z tego zlepku  
„Vaterland” (czyli  Ojczyznę!).  Dzięki temu 
zjednoczone Niemcy, z nową świadomo-
ścią wspólnej Ojczyzny, w krótkim czasie 
stały się pierwszą potęgą kontynentalnej 
Europy. A nam Polakom, którzy wnieśli tak 
wielki wkład umysłowy do  dziejów Europy 
w zakresie formowania pojęć Narodu i 
Ojczyzny, proponuje się dzisiaj odwrotny 
proces: od „Vaterlandu” do „Heimatu”, czyli 
od Ojczyzny do „małej ojczyzny! 

Tworzące się na naszych oczach uto-
pijne superpaństwo europejskie w sposób 
agresywny i wrogi odcina się od cywilizacji 
łacińskiej, która uformowała Europę i toż-
samość narodów europejskich. Narody 
te mają stać się „ludami”, bezkształtnym 
„zasobem ludzkim”, podlegającym ideolo-
gicznej obróbce, której celem jest uformo-
wanie nowego człowieka dla nowej Europy 
i odrzucenie takich wartości, jak: Ojczyzna, 
Naród, patriotyzm.

„Nowa” Europa potrzebuje “nowego” 
człowieka, uformowanego na ruinach i 
zgliszczach starego porządku.  I dlate-
go ta “nowa” Europa nie potrzebuje już 
chrześcijaństwa i chce budować swoją 
tożsamość na wartościach z innych źródeł, 
co obwieścił niemiecki prezydent Johan-
nes Rau w Gnieźnie w marcu 2000 r., 
wobec przywódców państw europejskich 
na obchodach 1000 rocznicy spotkania 
Bolesława Chrobrego i Ottona III. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że ta wypowiedź 
padła właśnie przy tej okazji i właśnie w 
tym miejscu, w którym Papież-Polak w 
1997 r. w czasie spotkania z prezydentami 
Europy środkowej z okazji 1000. rocznicy 
śmierci współpatrona Europy św. Wojcie-
cha, nawoływał Europę to zachowania swej 
chrześcijańskiej tożsamości, do powrotu do 
chrześcijańskich korzeni. 

Te dwie wypowiedzi to nie przypadek, 
to świadectwo wielkiego konfliktu idei który 
zadecyduje o istnieniu Europy. Nie wolno o 
tym wszystkim zapominać i nie wolno tych 
wielkich zagrożeń nie dostrzegać. 

uczczenie 90. rocznicy powstania

Wielkopolska uczciła w sposób godny 
i piękny bohaterów narodowych, jakimi są 
Powstańcy Wielkopolscy.  Słowa Prezyden-
ta i Premiera w Poznaniu świadczą o tym, 
że ten ogólnonarodowy charakter i wielkie 
znaczenie Powstania dla losów naszej Oj-
czyny zaczynają być wreszcie doceniane i 
dobrze byłoby, aby ta rocznica zaowocowa-
ła narodową refleksją nad wartościami, dla 

obrony których Powstanie wybuchło, i za 
które to wartości oddało swoje życie około 
2,5 tysiąca Powstańców. 

Jako społeczność naszej gminy, w 
piękny i godny sposób oddaliśmy hołd 
bohaterom Powstania z Kórnika, Bnina 
i innych miejscowości ziemi kórnickiej, a 
bogate i znaczące obchody  trwały niemal 
przez cały miniony rok.

1 września tego roku będziemy także 
obchodzić kolejną ważną rocznicę – minie 
70 lat od agresji niemieckiej na Polskę i 
wybuchu II wojny światowej. Niecałe dwa 
miesiące później cała Wielkopolska będzie 
wspominać masowe październikowe egze-
kucje publiczne ludnosci cywilnej. Siedem-
dziesiąta rocznica tych egzekucji przypomni 
nam raz jeszcze bohaterów Powstania 
Wielkopolskiego, których bardzo wielu sta-
nęło wtedy pod ścianami śmierci - właśnie 
za udział w Powstaniu! Myślę, że nie będzie 
żadnym nadużyciem, kiedy powiemy, że 
tragiczny dla Wielkopolski październik 1939 
roku należy do historycznego dziedzictwa 
Powstania Wielkopolskiego. 

Musimy pamiętać – i tę pamięć przeka-
zać następnym pokoleniom, że budowanie 
przyszłości bez pamięci o historii jest 
budowaniem na piasku. Pamiętajmy też o 
słowach Jana Pawła II, że „narody, które 
tracą pamięć – giną!”. Dobrze więc, że 
historia jest w nas, że pamiętamy o wielkim 
dziedzictwie zapisanym w dziejach naszych 
rodzin, na tak wielu tablicach pamięci w róż-
nych miejscach naszej gminy i w pięknym 
pomniku Powstańców Wielkopolskich.  

Władysław Chałupka

W dniu 29 stycznia 2009 roku w salce 
Zakładu Doświadczalnego PAN w Kórniku 
odbyło się zebranie założycielskie Kórnic-
kiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego.

Około 20 osób zainteresowanych tema-
tem, w tym potomkowie bohaterów zrywu 
niepodległościowego zapoznało się ze 
statutem organizacji i dyskutowało o planach 
działania.

Gościem spotkania był Prezes Zarządu 

Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa 
Andrzej Szymankiewicz, który zapoznał 
zebranych z historią TPPW i wprowadził w 
arkany formalnych zasad działania. Po dys-
kusji zadecydowano, że Zarząd Koła będzie 
czteroosobowy, a z powodu nieparzystej 
liczby członków decydujący głos należeć 
będzie do prezesa.

Wybrano władze Koła. Prezesem zo-
stał Julian Serba. W skład Zarządu weszli 
także:

-Dorota Przybylska – sekretarz w randze 
wiceprezesa

-Wanda Rajkowska – skarbnik
- Kazimierz Krawiarz – członek zarządu 
Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskie-

go wręczył nowym członkom Towarzystwa 
legitymacje. 

O kolejnych zebraniach Kórnickiego Koła 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielko-
polskiego będziemy informować na łamach 
Kórniczanina. ŁG

towarzyStwo Pamięci PowStania wielkoPolSkiego 1918/1919
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od nowego roku spółka wodkoM 
zmieniła regulamin odbioru posegrego-
wanych odpadów komunalnych. Nowe 
przepisy pozwalają oddawać za darmo 
(właściwie dodatkowo, przy podpisanej 
umowie na odbiór innych odpadów) o 
wiele mniej rodzajów surowców. do-
datkowo pracownicy spółki dokonują 
kontroli worków z odpadami segregowa-
nymi i źle posegregowanych po prostu 
nie odbierają.

Wzrosła tez cena za odbiór odpadów 
niesegregowanych. To z kolei podyktowane 
jest podwyższeniem opłaty marszałkow-
skiej (tzw. środowiskowej) z 75 do 100 zł 
za tonę.

Teraz za tonę oddawanych na wysy-
pisko śmieci płacić trzeba około 190- 200 
złotych.

Opłata marszałkowska nie dotyczy 
odpadów segregowanych. Ma wymóc 
segregację. Podobnie przepisy prawa, za-
równo dyrektywy unijne, jak i nasze lokalne 
przepisy wymagają, by co roku zwiększać 
ilość segregowanych odpadów. 

Przepisy jednak swoje a rzeczywistość 
– jak zwykle daleka jest od ideału.

Jak się okazuje – problem jest znacznie 
bardziej złożony. Cóż z tego, że segreguje-
my? Odpady i tak trafiają później na wysy-
pisko, – bo nie ma popytu na odzyskiwane 
materiały.

O wyjaśnienie powodów, jakie zmusiły 
WODKOM do wprowadzenia zmian po-
prosiliśmy prezesa spółki Włodzimierza 
Matuszaka.

***
Kórniczanin: Od nowego roku zmie-

nili Państwo zasady odbioru segrego-
wanych odpadów komunalnych. Ogra-
niczony został zakres odbieranych za 
darmo surowców. Dlaczego?

Włodzimierz Matuszak: Najprościej 
rzecz ujmując- z powodu kosztów.

Dotychczas odbieraliśmy większy 
asortyment surowców – jednak tylko ich 
część trafiała do firm zajmujących się  re-
cyklingiem.

Po przeprowadzeniu wtórnej segregacji 
zebranych odpadów, tylko 50% zebranej 
masy nadawała się do ponownego przero-

bu. Reszta tak zwany balast odstawialiśmy 
do utylizacji na składowisko odpadów – po-
nosząc za ich składowanie opłaty.

Balast powstawał z dwóch powodów – 
braku możliwości oddania niektórych asor-
tymentów do ponownego przerobu oraz 
bardzo duża dowolność w interpretowaniu, 
instrukcji prowadzenia segregacji odpadów, 
przez naszych usługodawców.

Obowiązujące przepisy zobowiązują 
nas do prowadzenia segregacji zbiera-
nych z gospodarstw domowych odpadów 
komunalnych. Mając na względzie owe 
przepisy oraz ochronę budżetów domowych 
zleceniodawców usług wprowadziliśmy se-
gregację „u źródła” powstawania odpadów 
czyli w gospodarstwach domowych. Worki 
z posegregowanymi odpadami odbieramy 
za darmo ponosząc koszty ich odbioru i 
wtórnej segregacji prowadzonej w naszej 
firmie. 

Jak wspomniałem wcześniej połowa 
zbieranych w tym systemie odpadów to 
balast, a poza tym nie wszystko co po-
tocznie nazywamy plastykiem nadaje się 
to powtórnego przerobu.

Działamy przecież na wolnym rynku i 
musimy zaakceptować jego realia,

dlatego od 1 stycznia 2009 roku ogra-
niczyliśmy przyjmowanie odpadów w 
tym systemie w asortymencie plastyk do 
–opakowań po napojach typu PET, puszek 
aluminiowych oraz opakowań po chemii  
gospodarczej tzn. butelki po płynach do 
naczyń, szamponach itp. 

Od września 2008 roku współpracujemy 
z Zakładem Gospodarowania Odpadami w 
Jarocinie gdzie składujemy odpady komu-
nalne zmieszane.

W tym roku rozpoczynamy współpracę 
w ramach gospodarki odpadami segrego-
wanymi. Zakład w Jarocinie przyjmuje  tylko 
odpady z plastyku, takie jakie określiliśmy 
w nowej instrukcji.

Problem z pozbywaniem się surow-
ców wtórnych zaczął powstawać z chwilą 
ujawnienia się światowego kryzysu ekono-
micznego w roku minionym. Kryzys dotknął 
również firmy zajmujące się przerobem 
surowców. 

K: Jak to? Jak kryzys wpływa na 
gospodarkę odpadami?

WM: Nie wszystkie surowce wtórne są 
przerabiane w naszym kraju. Większa ich 
część była i jest eksportowana do takich 
krajów jak Niemcy, Chiny, Tajlandia, gdzie 
ograniczono ich przetwarzanie w związku 
ze zmniejszaniem produkcji bądź zamyka-
niem zakładów, a co za tym idzie zmniejszy-
ło się zapotrzebowaniem na opakowania, 
które produkowano dotąd z surowców 
pochodzących z recyklingu.

W chwili obecnej nie tylko nasza spółka 
ma problemy, z odstawianiem zebranych 
surowców, ale większość firm tego typu w 
Polsce i na świecie.

Lepiej radzą sobie ci, którzy swoją 
działalnością obejmują cały kraj, bądź 

działają prawie na całym świecie jak np. 
Remondis.

Od początku stycznia jest problem z 
zagospodarowaniem makulatury. Nie jest  
odbierana wcale, bądź cena jaką można 
uzyskać oscyluje na poziomie 1 gr/za kg.

A jak to się ma do przepisów, dyrektyw 
unijnych, które Polska ratyfikowała, lub 
choćby do przepisów o utrzymaniu czy-
stości i porządku w naszej gminie, które 
zakładają zwiększenie udziału odpadów 
posegregowanych w ogólnej masie produ-
kowanych śmieci.

Jest to spore wyzwanie dla nas wszyst-
kich. Dyrektywy , które nasz kraj przyjął 
muszą być spełnione, w innym razie grożą 
nam jako państwu, surowe kary.

Wszyscy musimy zabrać się do solidnej 
pracy, wiele musimy się nauczyć, choćby 
prawidło prowadzić segregację odpadów.

Nie każdy odpad nadaje się do ponow-
nego przerobu. W tym również nie każdy 
przedmiot wykonany z tworzywa sztucz-
nego. Tutaj jedynym rozwiązaniem jest 
budowa spalarni śmieci.

W aglomeracji poznańskiej prowadzone 
są obecnie działania sondażowe na temat 
lokalizacji takiej inwestycji w Poznaniu.

My jako przedsiębiorstwo zbierające 
odpady, staramy wywiązywać się ze swoich 
obowiązków w zgodzie z obowiązującym 
prawem. Gmina Kórnik przystąpiła do 
związku międzygminnego z siedzibą w 
Jarocinie. To porozumienie pozwala nam 
na deponowanie odpadów na składowisku 
należącym do Zakładu Gospodarowania 
Odpadami Jarocin.

Rozpoczynamy współpracę z tym za-
kładem w celu wspólnego rozwiązywania 
problemu odpadów, również tych segre-
gowanych.

Oczywiście musimy respektować zasa-
dy jakie obowiązują w ZGO Jarocin oraz 
realia wolnego rynku.

Miedzy innymi dlatego ograniczyliśmy 
przyjmowanie niektórych asortymentów 
jako odpady segregowane. 

K: Mieszkańcy skarzą się także, że 
nowa instrukcja segregacji, szczególnie 
w zakresie tworzyw sztucznych nie jest 
dość ścisła.

WM: Nam wydawało się, że instrukcja 
obowiązująca od 1 stycznia 2009 jest 
wystarczająco precyzyjna, ale ponieważ 
głosy krytyczne, choć bardzo sporadyczne 
również do nas docierają zobowiązujemy 
się do naprawienia błędów. 

Tak naprawdę zmiany nastąpiły w zbie-
raniu opakowań z tworzyw sztucznych co 
wyjaśniałem wcześniej.

Tutaj prośba do naszych Szanownych 
Klientów, aby zastosowali się do obowiązu-
jącej instrukcji. W przeciwnym razie odpady 
zbierane selektywnie nie będą odbierane 
nieodpłatnie. Przedsiębiorstwo nie może 
ponosić kosztów ich zbiórki, ponownej 
segregacji i  opłat za składowanie tak zwa-
nego balastu na składowisku odpadów.  

Rozmawiał ŁG

Segregacja w Segregacji
Decyzją Wojewody Wielkopolskiego 29 

stycznia 2008 r., na specjalnych warunkach 
wynikających z ustawy o przygotowaniu 
finałowego turnieju Mistrzostw Europy w 
Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, wydano 
decyzję lokalizacyjną w sprawie budowy 
odcinka napowietrznej, czterotorowej linii 
elektroenergetycznej relacji Plewiska - Kro-
molice na terenie gminy Kórnik. (szczegóły 
decyzji można znaleźć na stronie inwestora 
www.nowaliniapoznan.pl) . 

Dokument daje możliwość PSE przepro-
wadzenie budowy odcinka czterotorowej, 
wielo-napięciowej linii najwyższych napięć 
przez osiedla mieszkaniowe, wzdłuż tzw. 

Starej trasy (czyli trasy dotychczas funk-
cjonującej linii mniejszych napięć).

Decyzję ta poprzedziły próby opracowa-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przewidującego rozwiązanie alternatywne- 
obejście lasem miejscowości Kamionki. 
Przebieg proponowany przez samorząd 
nie został pozytywnie zaopiniowany przez 
Lasy Państwowe, które sprzeciwiły się 
wyłączeniu z produkcji leśnej terenów, po 
których przebiegać miała nowa trasa. Po 
zablokowaniu tego obejścia zapropono-
wano przystąpienie do opracowania planu 
przewidującego przebieg nowej linii z gigan-
tycznymi słupami po trasie starej linii.

Z powodów proceduralnych, między 
innymi odwołania poprzedniej sesji RM w 
Kórniku, projekt uchwały w tej sprawie nie 
został przedyskutowany i przyjęty.

Przedstawiciele PSE nadal informują o 
szykowanym przeciw Gminie Kornik pozwie 
sądowym, w którym żądają ponad 50 milio-
nów złotych odszkodowania za ich zdaniem 
bezprawne działania, które opóźnić miały 
budowę ważnej arterii energetycznej.

O komentarz w sprawie decyzji Wojewo-
dy i sytuacji Gminy Kórnik i jej mieszkańców 
zapytaliśmy kórnickich samorządowców.

ŁG

decyzją wojewody- Przez oSiedla!

Zgodnie z informacjami napływającymi 
z Urzędu Wojewódzkiego można było 
się spodziewać takiej decyzji Wojewody 
Wielkopolskiego. To właściwie przesądza 
realizację rozwiązań, które nie leżą ani 
w interesie mieszkańców ani samorządu. 
Moim zdaniem, sytuacja Gminy jest gorsza, 
niż gdybyśmy podjęli wcześniej uchwałę 
w sprawie przystąpienia do zmiany planu 

zakładającego „stary przebieg”. Nie dość, 
że niemal na pewno słupy staną „na starym 
śladzie” pośród osiedli mieszkaniowych 
(przystąpienie samo w sobie tego jeszcze 
nie gwarantowało), to dodatkowo osłabia 
się stanowisko gminy w sprawie o od-
szkodowanie, którego żąda PSE. Według 
informacji, jakie posiadamy, inwestor 
szykuje pozew argumentując roszczenia 

bezczynnością gminy, a nas wyręczyła 
instancja nadrzędna - Wojewoda. 

Niestety nasze próby wskazania alterna-
tywy nie były skuteczne. Lasy Państwowe 
nie zgodziły się na nasze propozycje.

Jerzy Lechnerowski
Burmistrz Gminy Kórnik

Odkąd - dziwnym trafem - linia wysokie-
go napięcia powiązana została z Euro 2012, 
nasze szanse topniały w oczach. Co - w mo-
jej opinii - nie powinno oczywiście wpływać 
na decyzje samorządu. Naszym zadaniem 
jest obrona ludzi i terenów gminy przed 
złymi inwestycjami. Około półtora roku temu 
wszyscy radni uznali, że najlepsze dla na-
szej społeczności będzie odsunięcie linii od 
intensywnej zabudowy mieszkaniowej tam, 
gdzie jest to możliwe. Rozpoczęte zostały 
prace nad studium i planem zagospoda-
rowania, studium udało nam się uchwalić, 
niestety - prawidłowe przygotowanie planu 
okazało się za trudnym zadaniem dla osób 
za to odpowiedzialnych. Złożyłam w ubie-
głym tygodniu wniosek do przewodniczące-
go Komisji rewizyjnej w którym proszę m.in. 
o zbadanie przyczyn takiego stanu rzeczy. 
W mojej opinii sprawa jest zbyt poważna, 
by udawać, że nic się nie stało. Ktoś nie 

potraktował poważnie komunikowanych 
uwag Lasów Państwowych, czego skutki 
dziś widzimy. Osobiście uważam, że do-
póki jest cień szansy na uchwalenie planu 
- gmina powinna

zrobić wszystko, by dokończyć procedu-
rę. Może się jeszcze okazać, że Euro 2012 
nie będzie i nie uda się „bocznymi drzwiami” 
realizować takiej poważnej inwestycji, bez 
zgody samorządu. Ale do takiego postę-
powania musi mieć przekonanie Burmistrz 
Lechnerowski i większość radnych. Jak 
się zachowają w tej sprawie? Trudno mi 
wyrokować - słyszę głosy wynikające z 
różnych pobudek: strachu, znudzenia (bo 
nie będzie oklasków i przecinania wstęg), 
że należy zrezygnować z jakiegokolwiek 
działania na rzecz uchwalenia planu zgod-
nie z wypracowaną koncepcją. Niestety - są 
też opinie, że dla tzw. garstki mieszkańców 
„ktoś” ryzykuje milionowe odszkodowania. 

Krzywdzące i nieprawdziwe - przecież nie 
za tej kadencji „wpuszczony został wilk do 
Kórnika” - to nie radni w tym składzie głoso-
wali za wejściem na tereny przeznaczone 
pod budownictwo jednorodzinne ogromnej, 
szkodliwej ze wszech miar inwestycji. Uwa-
żam, że jest wyjście - nie zmieniać zdania 
i doprowadzić

do uchwalenia MPZP wg założeń! 
Czy uda się zmienić trasę przebiegu, nie 
wiem, ale może ten kryzys uświadomi 
decydentom, że po prostu nie opłaca się 
ludzi wprowadzać w błąd, że w naszej 
gminie dobrze jest ze społeczeństwem 
obywatelskim, które umie walczyć o swoje 
prawa i egzekwować jego przestrzeganie 
od rządzących.

Magdalena Kosakowska
Radna Rady Miejskiej w Kórniku

Decyzja wojewody nie jest dla nas za-
skoczeniem. Od lipca wiadomo było, że coś 
takiego może nastąpić bo PSE doprowadziło 
do wpisania tej inwestycji na listę specusta-
wy i rozporządzenia o Euro 2012.  

Jakie pozostają szansę na oddalenie 
linii od zabudowy mieszkaniowej?

Dopóki prąd nie płynie pozostaje jesz-
cze cień nadziei.

Słyszałem, że mieszkańcy Kamionek 
zapowiadają  dalsze działania łącznie z 
zaskarżeniem decyzji w Strasburgu. Wiele 
zależy od ich determinacji, a jak wiemy nie 
raz już udowodnili, że potrafią wykazać 
bezprawne działania instytucji różnego 
szczebla. 

Jakie powinny być działania samorządu? 
Jeśli działania mieszkańców  miałyby 

się okazać skuteczne jako gmina musimy 
być przygotowani na alternatywny prze-

bieg lasem lub kablem podziemnym po 
starej trasie aby umożliwić dokończenie 
inwestycji. 

Jak wygląda sytuacja Gminy Kórnik 
w związku z groźbami PSE? 

Wiedząc, że PSE przygotowuje pozew 
sami musimy  być jak najlepiej przygoto-
wani do konfliktu tzn. powinniśmy mieć 
wypracowaną spójną koncepcję postę-
powania. Należy poprzedzić ją rzetelną  
analizą sytuacji i możliwości jakie dają 
nam przepisy prawa. Ponieważ sprawa 
nie ma precedensu musimy jako samorząd 
zachować się w tej sprawie ze szczególną 
starannością i użyć wszelkich dostępnych 
środków aby jak najlepiej ochronić gminę 
przed roszczeniami ze strony PSE.  

Michał Stecki
Radny Rady Miejskiej w Kórniku



12 nr 3/2009 6 lutego 2009 r. 13

K
U

LT
U

R
a

A
k

tu
A

lN
o

ŚC
i

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

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36

kom. 0602 806 693
www.sintex.pl      sintex@sintex.pl 

godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

Komunikacyjne pojazdów  
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych 
przedsiębiorstw
Rolnicze - ubezp. upraw z 
dopłatą z Budżetu Państwa

UBEZPIECZENIA

Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC 
Dojazd do klienta bezpłatny!

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

CIESIELSTWO
Pokrycia dachowe
montaż płyt G-K

tel. 669 846 043
tel. 604 953 852

Zakładanie płytek, 

malowanie, montaż płyt 

kartonowo-gipsowych, 

gipsowanie, inne prace 

wykończeniowe wnętrz

0601 405 059

prywatny gabinet psychiatryczny
Lekarz specjalista psychiatra Katarzyna Zięba-Mazurek

leczenie depresji, nerwic, lęków, psychoz
doświadczenie w pracy na stanowisku  

konsultanta w londynie
przyjmuję również pacjentów anglojęzycznych

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

www.lekarz-psychiatra.com.pl

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

Pierzchno 14, 62-035 Kórnik, zatrudni:

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:

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

restauracja Casablanca  
czynna codziennie od 11.00 do 22.00

w piątki i soboty do 23.00

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

www.restauracja-casablanca.pl

pIzza
KEbab

ObIaDY DOMOWE  
z DOWOzEM

Oddam  
w najem  

lokal 60 m2 
w Borówcu 
na sklep, 
gabinet,  

biuro,  
salon  

fryzjerski, 
inne
tel.

061 819 80 13

PŁYTKI CERAMICZNE

CZYNNE: 
W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  14.00-20.00

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

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

wieŚci SoŁeckie 
DachOWa 

Na spotkaniu noworocznym seniorów w 
Dachowie zebrało się około 25 osób. Impre-
za ta zorganizowana przez Radę Sołecką 
odbyła się w sobotę 31 stycznia. Seniorzy 
mieli okazję zobaczyć pokaz tańca nowocze-
snego w wykonaniu zespołu „Audio – Jumb”, 
działającego w Dachowie, skupiającego 
dzieci z klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej 
w Szczodrzykowie. Zaprezentowała się 
czwórka tancerzy. Był to kolejny występ tego 
zespołu, który po raz pierwszy prezentował 
się publicznie podczas ubiegłorocznych 
dożynek w Robakowie.

Sołtys Przemysław Pacholski poinfor-
mował, że na ulicy Nowina w Dachowie 
położony zostanie asfalt. Na tą inwestycję 
mieszkańcy wsi czekają już wiele lat.

gĄdki 
Dzięki staraniom sołtysa Tadeusza Olej-

niczaka wreszcie zainstalowano w styczniu 
oświetlenie na rondzie w Gądkach. 

Sołtys stwierdza, że na przystankach 
autobusowych znajdujących się na węźle 
Gądki panuje bałagan a śmieci porozrzu-
cane są w ich obrębie. 

Kolejnym problemem jest nadal stan depta-
ku od ulicy Akacjowej do Elewatora. Do tej pory 
nie został on naprawiony. W ramach rekompen-
saty firma „Skanska” na wiosnę ma utwardzić 
ulice: Akacjową, Kwiatową, Brzozową.

Robert Wrzesiński

jeSt budynek, 
ale niedoStęPny 
dla PaSażerów 
pasażerowie, korzystający z dworca 

pkp w kórniku są oburzeni, że nie mogą 
schronić się przed mrozem i deszczem w 
budynku, w którym kiedyś 
była poczekalnia. pkp tłu-
maczy, że schować można 
się pod wiatą ustawioną na 
peronie.

 
Sprawą budynku na 

dworcu PKP w Kórniku za-
jęliśmy się po telefonie jed-
nej z pasażerek. Zbulwer-
sowana sytuacją kobieta, 
zadzwoniła do nas w stycz-
niu, gdy przez nasz region 
przetaczała się fala wielkich 
mrozów. – Marzniemy na 
dworze niekiedy kilkanaście 
albo kilkadziesiąt minut, bo 
pociągi mają opóźnienia – 
relacjonowała pasażerka. – 
Na dworcu stoi budynek, w 
którym kiedyś była poczekalnia. Teraz jest 
zamknięty na cztery spusty. To nieludzkie, 
jak traktuje nas PKP – dodała. 

Po tym telefonie postanowil iśmy 
sprawdzić u źródła, jak wygląda sytuacja 

z budynkiem. Wyjaśnianie trwało kilkana-
ście dni, bo początkowo nikt z osób pra-
cujących w PKP nie potrafił nam udzielić 
informacji, dotyczących tego konkretnego 
dworca. W końcu udało nam się dotrzeć 
do Oddziału Gospodarowania Nierucho-
mościami PKP w Poznaniu. 

Zbigniew Wolny, rzecznik prasowy 
Oddziału Gospodarowania Nieruchomo-
ściami PKP w Poznaniu tłumaczy, że z 

chwilą likwidacji stanowiska dyżurnego 
ruchu, budynek dworcowy pozostał bez 
nadzoru. Wandale dewastowali budynek, 
w tym poczekalnię. Rzecznik prasowy 
poinformował nas także, że akty wanda-

lizmu przyczyniły się do tego, że w 2000 
roku poczekalnia, za zgodą Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Poznaniu została zamknięta. Puste po-
mieszczenia w budynku, PKP wydzierża-
wiło Społecznemu Stowarzyszeniu Edu-
kacyjno - Teatralnemu „Stacja Szamocin”, 
które wykorzystuje je do organizowania 
imprez i prezentacji artystycznych. 

Zbigniew Wolny zaznaczył, że pa-
sażerowie mogą korzystać 
z wiaty, znajdującej się 
przy stacyjnym budynku 
ekspedycji, podobnie jak 
na innych kolejowych przy-
stankach osobowych czy 
tramwajowych. 

Żadna wiata nie zastąpi 
czterech ścian poczekalni. 
Pomieszczenia w budynku 
na dworcu dzierżawi sto-
warzyszenie teatralne i ma 
prawo je wykorzystywać do 
swoich celów, skoro ponosi 
koszty ich utrzymania. Na 
ogrzewanie poczekalni , 
sprzątanie i remonty nie-
zbędne są fundusze a tych 
PKP nie ma. 

Z dworca w Kórniku korzysta dziennie 
kilkadziesiąt osób. W ciągu dnia zatrzy-
muje się na nim prawie 30 pociągów (14 
jadących w kierunku Jarocina i 15 w kie-
runku Poznania). Barbara Morasz

Członkowie borówieckiego stowarzy-
szenia „SENior” wraz ze Stowarzysze-
niem kawaleryjskim im. 7 pułku Strzel-
ców konnych wielkopolskich spotkali 
się na świątecznym biesiadowaniu 17 
stycznia w świetlicy w Borówcu. 

 
Tradycyjne spotkania świąteczne w Bo-

rówcu odbywają się już od kilku lat. Człon-
kowie stowarzyszeń, goście i sympatycy 
p r z y c h o d z ą , 
aby podziel ić 
się opłatkiem, 
złożyć sobie ży-
czenia, wspól-
nie biesiadować 
przy muzyce, 
śpiewie a cza-
sem również 
tańcach. Zazwy-
czaj odbywają 
się one w grud-
niu. Tym razem 
u r o c z y s t o ś ć 
miała miejsce w sobotę 17 stycznia. 

W odświętnie udekorowanej świetlicy 
w Borówcu, przy suto zastawionych sto-
łach zasiadły trzy pokolenia. Najstarsze 
wiekiem, chociaż ciągle młode duchem 
przekroczyły już osiemdziesiątkę, młodsi 
od niedawna emeryci i najmłodsi, jeszcze 
uczniowie czy studenci. 

Najmłodsi uczestnicy przygotowali 
program słowno - muzyczny, nawiązujący 

do niedawnej rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Dekoracja na środku sali 
była tłem dla występu młodych artystów.

Po chwilach zadumy i refleksji nadszedł 
czas powrotu do teraźniejszości, bo zjawił 
się z krótką kolędą proboszcz miejscowej 
parafii, ksiądz Grzegorz Gałkowski. W 
serdecznych słowach powitał wszystkich 
przybyłych, złożył serdeczne życzenia, 
połamał się opłatkiem i obdarował zebra-

nych okoliczno-
ściowymi obraz-
kami. Równie 
szybko, jak się 
pojawił, tak też 
znikł. 

Życzenia zło-
żyli także burmi-
strzowie: Jerzy 
Lechnerowski i 
Hieronim Urba-
nek, rotmistrz 
W ł o d z i m i e r z 
Rocławski, soł-

tys Borówca, przewodnicząca Janina 
Kosmowska i inni.

Panie seniorki przygotowały wieczerzę. 
Młodzież śpiewała i grała, a dołączyli do 
nich ułani i kawalerzyści. Potem rozpoczęła 
się wspólna zabawa, która trwała do półno-
cy. Pozostaną po niej pamiątkowe zdjęcia, 
zachrypnięte gardła i miłe wspomnienia.

Organizatorzy

dzielili Się oPŁatkiem w borówcu
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już za tydzień rozpoczynają się ferie 
zimowe. przede wszystkim jest to okres 
odpoczynku od obowiązków szkolnych. 
jednak warto podczas ferii zajrzeć do 
swojej szkoły, kórnickiego ośrodka 
kultury czy w inne miejsca, aby skorzy-
stać z oferty zajęć, którą przygotowano. 
poniżej publikujemy listę propozycji. 

FEriE w SZkoŁACh 

◘ Szkoła Podstawowa nr 2 w Bninie 
16 – 20 lutego 2009 

PLAN ZAJĘĆ: 

Poniedziałek 16 lutego (zajęcia w 
szkole)

8:30 – śniadanie 
9:00 – 12:20 zajęcia tematyczne w 

grupach: zajęcia sportowe, zajęcia pla-
styczne, 

przyrodnicze inspiracje 
12:30 – obiad 
13:00 – zakończenie zajęć 
Dzieci przynoszą ze sobą kredki świe-

cowe i strój sportowy 

Wtorek 17 lutego (wyjazd do Pozna-
nia)

7:45 - zbiórka 
8:00 – wyjazd do Poznania 
9:00 – 11:00 - Centrum Kultury Zamek w 

Poznaniu, udział w warsztatach „Akademia 
dawnych zabaw” i „Odyseja kosmiczna” 

11:15 - przejście na Stary Rynek, zwie-
dzanie rynku, spotkanie z koziołkami 

około 13:30 - powrót i obiad 

Środa 18 lutego (zajęcia w szkole)
8:30 – śniadanie 
9:00 – zajęcia tematyczne w grupach: 

zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne 
12:00– 13:00 - film „Śnieżne psy”
13:00 – obiad i zakończenie zajęć 
Dzieci przynoszą ze sobą strój sportowy 

i szare gazety 

Czwartek 19 lutego  (wyjazd do kina)
8:45 – zbiórka uczestników 
9:00 – wyjazd do kina „Kinepolis” w 

Poznaniu 
10:00 – 11:30 projekcja filmu, po niej 

zwiedzanie kina, dla uczestników przewi-
dziano niespodzianki 

13:15 – powrót i obiad 

Piątek 20 lutego (wyjazd na basen)
8:45 - zbiórka 
9:00 – wyjazd na basen do Swarzędza 
10:00- 11:30 zajęcia na basenie, po nich 

możliwość krótkiego pobytu w Mc Donalds 
(zakupy 

indywidualne) 
13:30 – powrót i obiad 

Dzieci zapisują się na wybrane przez 
siebie dni zimowiska i uczestniczą w zaję-
ciach zgodnie z zapisami. Każde dziecko 
może też zapisać się na obiad w dowolnie 
wybranym dniu (koszt obiadu 4 zł).

◘ Szkoła Podstawowa w Szczodrzy-
kowie 

W dniach od 16 do 20 lutego w godz. 
9.00 – 13.30 szkoła przewiduje: 

  - zajęcia plastyczno - techniczne, 
  - gry i zabawy językowe, 
  - zabawy taneczne, 
  - rozgrywki sportowe, 
  - zajęcia z komputerem, 
  - wyjazd na lodowisko. 

Dzieci w trakcie zajęć będą pod opie-
ką nauczycieli. Przewidywany jest także 
posiłek. 

◘ Szkoła Podstawowa w Radzewie 

W czasie ferii zimowych od 16 do 23 
lutego w godz. 9.00 do 13.00 w szkole 
odbywać się będą różne zajęcia. Wśród 
nich m.in. sportowe (turnieje szachowe, 
strzeleckie, rzutu lotką, turniej kibiców Le-
cha, uczestnictwo w robakowskim turnieju 
piłki nożnej halowej), zajęcia plastyczne, 
konkursy, quizy, zabawa w podchody itp. 

◘ Gimnazjum w Kórniku 
 
W pierwszym tygodniu ferii grupa 

młodzieży wyjedzie na obóz sportowy, a w 
drugim odbywać się będą zajęcia sportowe 
w zorganizowanych grupach. Godziny zajęć 
podane będą zainteresowanym. 

◘ Gimnazjum w Robakowie 

Już po raz ósmy Gimnazjum w Robako-
wie organizuje Turniej Piłki Nożnej Halowej. 
Odbędzie się on 17 lutego. Udział w nim 
mogą wziąć chętni ze szkół podstawowych i 
gimnazjów. Formuła turnieju została uzależ-
niona od ilości zgłoszonych drużyn. Rozgryw-
ki będą odbywać się w dwóch kategoriach 
wiekowych: szkoły podstawowe – rocznik ‘96 i 
młodsi oraz gimnazja – rocznik ’93 i młodsi. 

Regulamin rozgrywek: gramy dwóch 
zawodników w polu + bramkarz, maksymal-
nie dwóch rezerwowych. Czas gry zostanie 
ustalony przez organizatora. 

Zgłoszenia drużyn należy kierować do 
sekretariatu szkoły do 17 lutego do godz. 
9.00 pod nr tel. (061) 8 171-172 lub też 
osobiście u nauczycieli w-f z Gimnazjum 
w Robakowie. 

Dla najlepszych drużyn przewidziane są 
dyplomy i puchary. 

Organizator: Paweł Pawlaczyk, nauczy-
ciel w-f z gimnazjum 

Ze względu na remont w czasie ferii, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku nie 
przewiduje w tym roku zajęć w czasie zi-
mowej przerwy. 

FEriE BEZ Nudy w doMu StrAŻAkA 
W KaMIONKach 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą 
obywać się od 16 do 27 lutego. 

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 bezpie-

czeństwa na drodze. 

Ferie dofinansowane zostały ze środ-
ków Fundacji Wspomagania Wsi 

„Pożyteczne Ferie 2009”. 
Zebrała: Barbara Morasz

jak nie nudzić Się w czaSie ferii

jAk dojEChAć w FEriE do koku?
linia 580 trasa Kórnik Rynek – Biernatki- Prusinowo – Jeziory Wielkie – Błażejewko- Błażejewo – Bnin- Kórnik Rynek 
Odjazdy z przystanku Kórnik Rynek: 9:00, 13:45, 15:25

linia 590 trasa Bnin SKR – Kórnik Rynek – Dziećmierowo – Dworzec PKP
Odjazdy z przystanku Bnin SKR: 7:22, 12:29
Odjazdy z przystanku Dworzec PKP 8:05, 9:29, 13:15

linia 591 trasa Kórnik Rynek – Dziećmierowo – Szczodrzykowo – Runowo- Pierzchno – Kromolice – Kórnik Rynek
Odjazdy z przystanku Kórnik Rynek: 9:35, 13:45
Odjazdy z przystanku Kromolice: 9:45, 14:15

linia 594 trasa Kórnik Rynek – Dziećmierowo – Szczodrzykowo- Dachowa- Robakowo -  Borówiec – Kamionki – Kórnik Rynek
Odjazdy z przystanku Kórnik Rynek: 9:55, 12:28
Odjazdy z przystanku Kamionki: 10:35, 13:13
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Budownictwo mieszkaniowe i przemys³owe
Konstrukcje ¿elbetowe
Konstrukcje drewniane - wiêŸby dachowe
Pokrycia dachowe

Tygodnik sremski 65x85

GŒ 65x93

Szukam pracy w Kórniku lub okolicy. 
Prowadzę biuro, sekretariat,  

także część etatu.  
Wieloletnie doświadczenie

Tel. 605 598 226

i ty możeSz  
zoStać Poetą ...

„Niektórzy lubią tworzyć poezję” – tak 
sparafrazowane słowa  wiersza Wisławy 
Szymborskiej stały się dla Stowarzysze-
nia „Życzliwi Dwójce”, działającego przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku, 
pretekstem do ogłoszenia Konkursu Twór-
czości Poetyckiej. Na 
zaproszenie organiza-
torów odpowiedziało 14 
młodych ludzi: sześcioro 
ze szkoły podstawowej, 
pięcioro gimnazjalistów 
i trzy osoby dorosłe. Ra-
zem wpłynęło 21 wierszy. 
Prace oceniła komisja 
konkursowa w składzie 
p. Anna Łazuka – Witek, 
p. Elżbieta Duszczak, 
p. Grażyna Szklarek  i 
p. Jolanta Tarnawska. 
Wyniki przedstawiają się 
następująco:

Kategoria wiekowa – 
szkoła podstawowa:

I m. Eryk Gielniak - 
SP w Szczodrzykowie, 

II m. Barbara Filipiak – SP nr 1 w Kór-
niku, 

III m. Bogumiła Wojkiewicz – SP nr 2 
w Kórniku,

Kategoria wiekowa – gimnazja: 
I i II m. Piotr Domański - Gimnazjum 

w Kórniku,
III m. Joanna Żyto – Gimnazjum w 

Kórniku,
Kategoria wiekowa – dorośli:

I i IIm – Agnieszka Maciejewska z 
Poznania, 

III m – Mikołaj Basiński  z Kórnika-
Bnina.

Założeniem organizatorów było, 
aby nadesłane na konkurs wiersze nie 
zaginęły na dnie przepastnej  szuflady 
i dlatego jego laureaci spotkali się w 
świątecznie udekorowanej auli SP nr 2, 
gdzie mili szansę zaprezentowania swo-
ich utworów na scenie. Jak podkreśliła 

przewodnicząca komisji konkursowej 
p. A. Łazuka - Witek poziom konkursu 
był nadspodziewanie wysoki, a teksty  
świadczą o tym, że mamy utalentowaną 
młodzież, która na świat patrzy ze swo-
istą wrażliwością, choć zastanawiający 
jest  pesymizm i mroczny nastrój ich 
wierszy. Może to jednak znak naszych 
czasów? 

Nieco więcej optymizmu można było 

wyczytać w tekstach będących świadec-
twem przywiązania do kórnickiej ziemi, 
do „naszej małej ojczyzny”. W nastrojowy 
sposób młodzi twórcy oddawali urok 
miasteczka przytulonego do jeziora, nad 
którym „spaceruje srebrny księżyc”.

Spotkanie laureatów konkursu mia-
ło charakter poetyckiej kawiarenki i 
upłynęło w bardzo miłej atmosferze. 
Przy świątecznie zastawionych stołach 
oprócz młodych poetów zasiedli także 

ich rodzice, przyjaciele 
oraz członkowie stowa-
rzyszenia. W magiczny 
nastrój świąt Bożego 
Narodzenia wprowadził 
nas zespół muzyczny 
prowadzony przez na-
uczyciela muzyki w SP 
nr2 p. Martę Tomczak.

N a  z a k o ń c z e n i e 
spotkania dyrektor SP 
nr 2,a zarazem prezes 
Stowarzyszenia „Życz-
l iwi Dwójce” p. Zofia 
Talarczyk podziękowała 
uczestnikom konkursu 
za to, że podzielili się 
z nami tym, co im w 
duszy gra.  Wyrazi ła 
również radość, że w 
„poetyckie szranki” sta-

nęli również młodzi ludzie spoza terenu 
naszej gminy.

Możemy  mieć zatem  nadzieję, że 
następny konkurs poetycki zatoczy jesz-
cze szersze  kręgi, bo jak się okazuje, 
jest wśród nas sporo takich osób, dla 
których ważne jest „by odpowiednie dać 
rzeczy słowo”.

E. Nowaczyk

fotorePortarz  
z zabawy  

karnawaŁowej  
w SP  

w Szczodrzykowie
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21 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 
w Kórniku odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klas I, II 
i III odświętnie ubrani  z niecierpliwością 
oczekiwali swoich gości. Pomimo trudnych 
warunków atmosferycznych babcie i dziad-
kowie nie zawiedli, licznie przybywając na  
uroczystość. Wszyscy zaproszeni zasiedli 
w pięknie przystrojonej auli i z uśmiechem 
podziwiali przygotowany przez swoje wnu-
częta program artystyczny.

Pierwszymi wykonawcami byli ucznio-
wie kółka teatralnego, którzy przedstawili 
spektakl pt. „Dwie Dorotki”. Następnie 
„krasnoludki” z pierwszej klasy zaprezen-
towały wierszyki i piosenki. Trzecioklasiści 
postanowili rozbawić babcie i dziadków 
skeczami oraz humorystycznymi wier-
szykami na temat modnej, współczesnej 
babci. Drugoklasiści popisywali się swoimi 
talentami recytatorskimi, tanecznymi, a 
także wokalnymi.

 Zgromadzona publiczność żywo reago-
wała na występy młodych artystów. 

Na koniec wszystkie dzieci zaśpiewały 
babciom i dziadkom „Sto lat”  oraz wręczyły 

upominki wraz z życzeniami.
Agnieszka  Rzońca- Tomczak

dzień babci i dziadka  
w Szkole PodStawowej nr 2 w kórniku

Minął kolejny owocny czas w działalności 
Chóru dziecięcego „tutti Santi”. początek 
roku i bożonarodzeniowy okres kolędowania 
splotły się w wiele ważnych wydarzeń.

Niewątpliwie najważniejszym z nich był 
udział w IX Powiatowym Kolędowaniu w 
Buku 24 stycznia br. W przeglądzie, poza 
naszym kórnickim zespołem, uczestniczyły 
trzy chóry: Zespół Kameralny „Amici Canti” 
z Buku, Chór Kościelny pw. Św. Cecylii z 
Mosiny oraz Chór „Bel Canto” z Dopiewa. 
Nasi mali śpiewacy, choć najmłodsi z grona 
uczestników, zaprezentowali się znakomicie 
i wzbudzili aplauz i wzruszenie wśród zgro-
madzonej publiczności. Chór Dziecięcy „Tutti 
Santi” pod kierownictwem p. Jadwigi Chałupki 
i z pomocą p. Doroty Borysiewicz wykonał 

cztery kolędy: dwie tradycyjne- „Z nieba wyso-
kiego” i „ Lulajże, Jezuniu” oraz dwie piosenki 
do słów Wandy Chotomskiej i muzyką Teresy 
Niewiarowskiej- „Zagraj Dziecku kołysankę” i 
„Szła kolęda”.

Po raz pierwszy zespół wystąpił w swym 
nowych układzie. W Buku zadebiutowała bo-
wiem grupa starsza Chóru „Tutti Santi”. Zespół 
dziewczęcy istnieje zaledwie od października, 
ale młode chórzystki świetnie sprostały zadaniu. 
Wykonały dwie kolędy: „Z narodzenia Pana” i 
„Jezusa Narodzonego” i również zebrały wiele 
pochwał. Mamy więc nadzieję, że grupa ta 
będzie rosła w siłę i wypełni lukę pomiędzy 
„Tutti Santi”, a chórem „Castellum Cantans”. 
Zapraszamy wszystkie chętne dziewczęta ze 
szkół ponadpodstawowych w każdy piątek 

godz.. 19 do salki Domu Parafialnego.
Występ w Buku nie był jedyna okazją do 

zaprezentowania repertuaru kolędowego.
Powróciliśmy do dawnego kórnickiego 

zwyczaju kolędowania przy żłóbku. W nie-
dzielę 28 grudnia wraz z zebranymi w kościele 
kórniczanami śpiewaliśmy piękne polskie 
kolędy przy akompaniamencie pana organisty 
Franciszka Nowaka. Kolędą i okolicznościo-
wymi wierszykami uczciliśmy też  Dzień Babci 
i Dziadka na krótkim koncercie 25 stycznia, 
po mszy św. dziecięcej. Na koniec okresu 
kolędowego udaliśmy się z wizytą do Mącznik. 
Od niedawna proboszczem w tej parafii jest 
założyciel chórku ks. Błażej Dojas. 

Repertuar kolędowy został więc wyko-
rzystany i utrwalony, a już wkrótce zostanie 
zarejestrowany na drugiej już płycie Chóru 
Dziecięcego „Tutti Santi”. JMA

tutti Santi z kolędą

RECENZJE  
KSIĄŻEK 

Pozycje książkowe dostępne są  
w Bibliotece Publicznej w Kórniku. 

DLA DOROSŁYCH 

haRUKI MURaKaMI  
„tAŃCZ, tAŃCZ, tAŃCZ” 

Trzydziestocz-
teroletni bohater 
to wolny strzelec, 
dziennikarz piszą-
cy na zlecenie. 
Nie potrafi sobie 
ułożyć życia. Roz-
wiódł się z żoną, 
czuje się samot-
ny i opuszczony. 
Nękają go sny o 
hotelu Dolphin, w 

którym przed laty mieszkał ze swą przy-
jaciółką Kiki - luksusową call girl. Kiki 
zaginęła bez wieści, a teraz w snach wzy-
wa go do tamtego hotelu. Haruki - nasz 
bohater - wraca do hotelu Dolphin, który 
przeszedł zaskakującą transformację z 
obskurnej nory w luksusowy hotel. Tam, 
próbując wpaść na trop Kiki, wkracza w 
inny świat mieszczący się na 16 piętrze 
budynku, świat równoległy, który jest dla 
niego jedynym realnym. 

MG

DLA DZIECI 

TIMOThEE DE fOMbELLE  
„toBi” 

„Tobi” to niezwy-
kła baśń dla dzieci, 
portret oryginalnego 
baśniowego świata, 
w którym podsta-
wy fizyki wyznacza 
płynący pod korą 
drzewa sok, a także 
głos w obronie na-
tury przed niszczy-
cielskim działaniem 
cywilizacji.

Tobi Lolness ma tylko półtora milime-
tra wzrostu, a cały jego świat to jedno 
drzewo - skomplikowany i doskonale 
działający ekosystem, zamieszkały przez 
najróżniejsze istoty. Tobi spędza bez-
trosko czas, biegając między gałęziami 
i zawierając przyjaźnie, lecz pewnego 
dnia szczęście nagle dobiega końca. 
Jego rodzice zostają porwani i Tobi musi 
zrobić wszystko, by uratować ich przed 
śmiercią a ukochane drzewo uchronić 
przed katastrofą ekologiczną.

KK

Szczegółowy regulamin i karty zgłoszeniowe na www.kornik.pl

Weź udział w Konkursie Piosenki  
„Wesołe Nutki”

Gminny Osrodek Kultury „Krzykosy”  
zaprasza do udziału  

w XV Festiwalu Piosenki Dziecięcej  
w Krzykosach. 

Informacje o regulaminie wraz z kartą zgłoszeniową 
na www.kornik.pl
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okres, w którym wypełniamy zeznania 
podatkowe i składamy je w urzędach 
skarbowych. pamiętajmy, także o moż-
liwości oddania 1% swojego podatku 
organizacjom pożytku publicznego. 
prezentujemy krok po kroku, jak tego 
dokonać. 

Od ubiegłego roku, przekazanie 1% 
swojego podatku jest znacznie łatwiejsze 
niż wcześniej. Należy tylko dokonać do-
datkowego wpisu na druku PIT i prostego 
wyliczenia. Dzięki tej możliwości, bez 
większych trudności możemy przezna-
czyć część pieniędzy, które i tak trafiają 
do fiskusa, na wybrany przez siebie cel i 
organizację pożytku publicznego.  

Kto może przekazać 1% podatku? 
• podatnik podatku dochodowego od 

osób fizycznych,
• podatnik opodatkowany ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych,
• podatnik objęty liniową, 19 - procento-

wą stawką podatku,
• podatnik uzyskujący dochód z odpłat-

nego zbycia papierów wartościowych oraz 
pochodnych instrumentów finansowych.

KROK 1 

Wybierz organizację pożytku publicz-
nego, na rzecz której chcesz przekazać 
1% podatku. 

Lista organizacji uprawnionych do 
otrzymywania 1% podatku, a więc: posia-
dających status opp na dzień 30 listopada 
2008 roku, nie prowadzących działalności 
gospodarczej, polegającej na wytwarza-
niu wyrobów przemysłu elektronicznego, 
paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, 
winiarskiego, piwowarskiego, a także pozo-
stałych wyrobów alkoholowych o zawartości 
alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z 
metali szlachetnych albo z udziałem tych 

metali, lub handlu tymi wyrobami, została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POL-
SKI  z dnia 31 grudnia 2008 roku. 

Wykaz znajdziesz także na stronach 
internetowych portalu organizacji pozarzą-
dowych www.ngo.pl. 

W ramce obok tekstu podajemy wy-
kaz opp, działających na terenie naszej 
gminy. 

KROK 2 

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocz-
nym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, 
PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38. Wpisz tam 
nazwę organizacji pożytku publicznego, 
jej numer KRS (Krajowego Rejestru Sądo-
wego) i kwotę, którą chcesz przekazać na 
rzecz tej organizacji. Kwota ta nie może 
przekraczać 1% podatku należnego, wy-
nikającego z zeznania podatkowego. Jak 
ją wyliczyć? 

Z ogólnej kwoty twojego podatku do-
chodowego, oblicz ile wynosi 1%. Wpisz 
wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych 
złotych w dół, np. 1,52 zł = 1,00 zł) w od-
powiednią rubrykę  zeznania podatkowego. 
Następnie odejmij swój 1% od ogólnej sumy 
należnego podatku.

Wpisz wartość podatku pomniejszoną 
o 1% w odpowiedniej rubryce zeznania 
podatkowego.

Podatnik może także zamieścić dodat-
kowe informacje, dotyczące jego preferencji 
co do rozdysponowania środków z 1% 
przez organizację pożytku publicznego (np. 
konkretny cel), w rubryce „Inne informacje”, 
w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże łączną 
kwotę, którą podatnicy przekazali danej 
organizacji, na jej konto.

wAŻNE!
1% można przekazać tylko w zezna-

niach podatkowych złożonych w terminie. 
W przypadku niezgodności numeru KRS i 
nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, 
podatnik zostanie wezwany do złożenia 
wyjaśnień. Podatnik nie może podzielić 
swojego 1% na kilka organizacji. 

Przekazanie 1% naprawdę nie jest trud-
ne, dlatego nie zapomnijmy o tym podczas 
wypełniania zeznania podatkowego. 

Barbara Morasz

Przekaż 1% Swojego Podatku

zapISY DzIEcI DO pRzEDSzKOLa W SzczODRzYKOWIE 
NA rok  SZkolNy 2009/2010

DZIECI PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH  1-31 MARCA 2009 r. ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA W CELU 

POBRANIA KARTY ZGŁOSZENIA. WYPEŁNIONĄ KARTĘ MOŻNA SKŁADAĆ DO 31 MARCA 2009r. 

DNIA 14 MARCA (SOBOTA) OD GODZINY 10.00-12.00 W PRZEDSZKOLU JEST ORGANIZOWANY,, DZIEŃ 

OTWARTY” DLA DZIECI I RODZICÓW. BĘDZIE MOŻNA ZWIEDZIĆ PRZEDSZKOLE, POBAWIĆ SIĘ,  ZJEŚĆ COŚ 

SŁODKIEGO. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

DYREKTOR pRzEDSzKOLa
MAgdAlENA jANkowiAk

BurMiStrZ gMiNy kórNik
iNForMujE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miej-
skim w Kórniku od dnia 6 luty 2009 r. 
do 27 lutego 2009 r. wywieszony został 
niżej wymieniony wykaz dotyczący 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

- 1 działki o nr 246/18  położonej w 
Kórniku. 

Bliższe informacje można zasięgnąć w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w 
Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 
wew. 674.

w sobotę 14 lutego 2009 r. odbędzie 
się w Czmońcu otwarte spotkanie Fun-
dacji „dom na Skale”, która związana 
jest poniekąd z historią tego miejsca.

Kilkanaście lat temu dawny Dom Ludo-
wy przyjął charakter Domu Rekolekcyjnego, 
który przez ok. 5 lat gromadził grupy mło-
dzieżowe i dziecięce, a także dorosłych. W 
ciągu tego czasu przewinęło się tu ok.10 
000 osób, głównie dzieci i młodzieży.

Niestety zły stan techniczny budynku nie 
pozwalał na dalsze przyjmowanie 

gości. Czmoniecki Dom został roze-
brany, by mógł stanąć w tym miejscu nowy 
obiekt, od podstaw dostosowany do prowa-
dzonej działalności.

Od 2003 roku zamieszkały na tym 
terenie siostry Uczennice Krzyża, a w 
2005 r. powstała Fundacja "Dom na Skale" 
(z siedzibą w Czmońcu), której celem jest 
promocja małżeństwa i rodziny.

Inspiracją do nazwy fundacji były słowa 
Jana Pawła II : "Tym, którzy mają przekro-
czyć próg trzeciego tysiąclecia pragniemy 
powiedzieć: budujcie dom na Skale! Bu-
dujcie dom waszego życia osobistego i 
społecznego na Skale!".

W tych trudnych dla rodziny czasach, w 
czasach, gdy dla wielu przestaje być ona 
wartością chcemy zadbać i zawalczyć o 
fundamentalną jednostkę społeczeństwa 
jaką jest Rodzina. Chcemy stworzyć miej-
sce, gdzie dokonywać się będzie formacja 
duchowa małżonków, rodziców i dzieci.

Obecnie w Czmońcu powstaje taki 
właśnie Dom. Jesienią 2008 roku rozpo-
częta została budowa Domu wycieczkowo 
– rekolekcyjnego, który ma być miejscem 
spotkań weekendowych, wakacyjnych, 
miejscem odpoczynku i wzmocnienia sił 
duchowych.

Zapraszamy ludzi dobrej woli i otwartych 
serc, którym wzrastanie w wartościach i 
rozwój polskiej rodziny nie jest obojętny, 
na spotkanie Fundacji „Dom na Skale”. 
Odbędzie się ono14 lutego br., rozpocznie 
się Mszą św. o godz. 15.00 w kaplicy w 
Czmońcu, a następnie kontynuowane bę-
dzie w wiejskiej świetlicy. 

Zachęcamy do finansowego wsparcia 
budowy przez przekazanie 1% z po-
datku na konto fundacji lub dowolną 
wpłatę na konto fundacji bądź Wspólnoty  
(z dopiskiem BUDOWA).
Siostry Uczennice Krzyża & Fundacja 
"Dom na Skale"

Numer KRS Fundacji: 0000248232
Konto Fundacji : Gospodarczy Bank 
Spółdzielczy w Mosinie
36 9048 0007 0000 5252 2000 0001
Konto Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża: 
PKO BP SA
79 1020 4160 0000 2502 0052 0908

dom na Skale

wykAZ orgANiZACji poŻytku 
pUbLIczNEGO 

dZiAŁAjĄCyCh NA tErENiE  
gMiNy kórNik

1. Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością  
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”  
ul. Dworcowa 11, 
62-035 Kórnik, NR KRS: 0000131398

2. Kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej, ul. Pl. Niepodległości 1,  
62-035 Kórnik, NR KRS: 0000042256

3. Fundacja „Dom na Skale” Czmoniec, 
62-035 Kórnik, NR KRS 0000248232

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu 
Dziecka w Bninie, ul. Błażejewska 63,  
62-035 Kórnik, NR KRS: 0000139426

5. Fundacja „Zakłady Kórnickie” 
ul. Plac Niepodległości 49, 
62-035 Kórnik, NR KRS: 0000120123
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transport GratIs
na terenie Kórnika
z a p r a s z a m y

SKlEp „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk– cement

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

oraz inne materiały budowlane

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

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

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479tel. (61) 8171 127

a
KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

OGRÓD– KOMPLEKS

POŁOŻYMY – BRUK, GRANIT
ZAŁOŻYMY TRAWNIK

ZAOPIEKUJEMY SIĘ OGRODEM
WYKONAMY OGRODZENIA   
- TAKŻE KOJCE DLA PSÓW

0601 405 059

TOFIK

jechali na „podwójnym gazie”
25 stycznia w Kórniku, funkcjonariusze 
zatrzymali mężczyznę, który kierował sa-
mochodem będąc w stanie nietrzeźwości. 
Badanie alkomatem dało wynik 1,12‰ 
alkoholu w wydychanym powietrzu. Dwa 
dni później, również w Kórniku policjanci 
zatrzymali kierowcę, który miał 1,52‰ 
alkoholu. 

Zderzył się podczas wymijania 
23 stycznia na drodze nr 431 w miejscowo-
ści Czołowo, podczas manewru wymijania 
doszło do zderzenia lusterkami samocho-
dów iveco i peugeot

Nie dostosowali prędkości 
Nie dostosowanie prędkości do warunków 
jazdy to najczęstsza przyczyna zdarzeń 
drogowych. 

25 stycznia w Kórniku, kierujący dafem 
jechał z nadmierną prędkością i to stało się 
przyczyną zderzenia z metalową barierką 
ochronną. Dzień później, 26 stycznia w 

Gądkach na trasie katowickiej, w wyniku 
zbyt szybkiej jazdy doszło do zderzenia 
6 pojazdów osobowych. Nie było osób 
rannych a pojazdy nie uległy znacznym 
uszkodzeniom. Z kolei 27 stycznia w Kór-
niku, kierowca ciężarowego mercedesa nie 
dostosował prędkości do warunków ruchu i 
zderzył się z fiatem. Jak się później okazało 
kierowca mercedesa był w stanie nietrzeź-
wym. Miał 1,52‰ alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

31 stycznia także w Kórniku, volkswagen 
golf zderzył się z peugeotem. 

wymusił pierwszeństwo
26 stycznia w Kórniku, kierujący autobusem 
wymuszając pierwszeństwo przejazdu na 
skrzyżowaniu spowodował zderzenie fiata 
126 p z oznakowaniem drogi.

kradzieże i uszkodzenie mienia
• 29 stycznia zgłoszono kradzież w Kórniku 
samochodu audi o wartości 47 000 zł,  

• 29 stycznia w Kórniku, uszkodzono zamki 
drzwi i lakier samochodu skoda, wartość 
uszkodzeń to 2 000 zł. 

Opr. BM

Z NotAtNikA SŁuŻBowEgo StrAŻy MiEjSkiEj

kronika 
kryminalna

ukarani za nieprawidłowe parkowanie 
W okresie od 19 stycznia do 2 lu-
tego, strażnicy miejscy nałożyl i  na 
kierowców w sumie 20 mandatów za 
nieprawidłowe parkowanie. Kierowcy 
pozostawiali swoje pojazdy m.in. na 
przejściu dla pieszych, na całej szero-
kości chodnika lub na miejscu dla osób 
niepełnosprawnych, nie posiadając 
uprawnień. 

Bezpańskie psy 
Od 19 stycznia do 2 lutego patrol SM po-
chwycił w Kórniku w sumie 2 bezpańskie 
psy. W pierwszym przypadku czworonoga 
odwieziono do schroniska, a w drugim do 
weterynarza. 

Mandat za brak środków ostrożności 
22 dniu ukarano mandatem właścicielkę 
psa (mieszkanka Dziećmierowa), która nie 
dopilnowała swego pupila, czym spowodo-
wała zagrożenie dla innych użytkowników 
drogi i chodnika. 

Akcja „prędkość”
26 stycznia na terenie gminy Kórnik, strażnicy 
miejscy przeprowadzili wraz z funkcjonariu-
szami policji akcję „Prędkość”. Jej celem jest 
łapanie piratów drogowych, poruszających 
się samochodami z nadmierną prędkością. 
Mandatami ukarano 5 kierowców. 

porzucona kanapa 
27 stycznia strażnicy interweniowali w 
Szczodrzykowie w związku z porzuceniem 
starej kanapy tuż za garażami. Patrol SM 
odnalazł właściciela kanapy i wyjaśnił spra-
wę na miejscu. 

Mandat za brak fotelików 
28 stycznia w Borówcu, patrol SM ukarał 
mandatami 2 kierowców pojazdów, którzy 
przewozili dzieci w samochodzie bez wy-
maganych fotelików. Nie zachowali w ten 
sposób środków ostrożności. Jedna z osób 
(mieszkanka Szczytnik) odmówiła przyjęcia 
mandatu, dlatego sprawę skierowano do 
sądu. Opr. BM

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

nabór na StanowiSko 
Strażnika miejSkiego

Burmistrz Gminy Kórnik na podsta-
wie art.3a ust.2 Ustawy z dnia 22 marca 
1990r., o pracownikach samorządo-
wych ( Dz. U. nr 142 poz. 1593 ze zm.) 
oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o strażach gminnych/ miejskich/ (Dz. U. 
123 poz.779 ze zm. ), ogłasza nabór na 
2 stanowiska strażnika miejskiego.

wymagania stawiane kandydatowi 
na strażnika:

1. posiada obywatelstwo polskie;
2. korzysta w pełni z praw publicznych;
3. wykształcenie co najmniej średnie;
4. wiek 21-30lat;
5. cieszy się nienaganną opinią;
6. jest sprawny pod względem fizycznym 

i psychicznym;
7. posiada aktualne badania lekarskie i 

psychologiczne;
8. nie był karany sądownie;
9. ma uregulowany stosunek do służby 

wojskowej ( najchętniej po odbyciu 
służby wojskowej);

10. posiada prawo jazdy min. kat. „B”;
11. znajomość języka obcego (min. 

stopień podstawowy)

wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i 

pracy zawodowej;
2. list motywacyjny;
3. kserokopia dokumentu potwierdzają-

ca wykształcenie;
4. wypełniony kwestionariusz (druk 

można pobrać w siedzibie Straży 
Miejskiej);

5. zaświadczenie przeprowadzonych 
badań lekarskich i psychicznych;

6. referencje uzyskane od poprzedniego 
i obecnego pracodawcy;

7. potwierdzenie o niekaralności;
8. klauzula o treści : „ wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w zgłoszeniu dla 
potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą 
o ochronie danych osobowych ( Dz. 
U. z dnia 29 sierpnia 1997r. nr 133 
poz. 883 ze zm.).

Zgłoszenia wraz z dokumentami 
składać można w jednostce Straży Miej-
skiej w Kórniku ul. Poznańska 83

do dnia 31 marca 2009r.
StrAŻACy w AkCji

kórniccy strażacy interweniowali: 

• 21 stycznia w Daszewicach, gdzie zabez-
pieczali miejsce wypadku oraz w Kórniku, 
na terenie budowy „Biedronki”, gdzie 
zapaliła się butla gazowa, 

• 26 stycznia w Skrzynkach, gdzie zabez-
pieczyli miejsce wypadku drogowego oraz 
gasili pożar opuszczonego domu. 

Opr. Robert Wrzesiński

 oddam w najem lokal  
w Szczodrzykowie ok. 40 m2 na 
gabinet, biuro, salon kosmetyczny 
(istnieje już zakład fryzjerski) lub 
inną działalność

tel. 501 150 612
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na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMpUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

rE Ali Zu jE My wSZySt kiE rE CEp ty

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZyNNE:

ELLMEDELLMED

STOMaTOLOGIa
rentgen stomatologiczny

oraz
rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

ZAPRASZAMY
SKUP

- złomu i metali kolorowych
- akumulatorów

- makulatury i butelek
znajdującego się przy ul. Mlyńskiej

na terenie firmy T.M. Małeccy.

oferujemy konkurencyjne ceny.
płatne gotówką

Zapewniamy odbiór złomu od klienta własnym transportem.

tEl: 601 489 257, 693 562 991

Biuro uSŁug  
projEktowyCh

mgr inż. krzysztof jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:

- wykonanie projektów wszystkich 
obiektów,

- wydawanie opinii rzeczoznawcy 
budowlanego,

- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa 
budowlanego.
Polecam konsultacje  
przedprojektowe

Zapraszam

 
produkcja-montaż
TEL:

605 260 690
PRUSINOWO 24, TRASA KÓRNIK ZANIEMYŚL

OKNA•ROLETY•BRAMY

061 8171 310

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
- blacharsko - dekarskie

- podbitki
- boazeria - płyta nidagips itp.

TEL: 516 049 006

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

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

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30

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

uSŁugi iNStAlACyjNE  
wod-kAN, C.o., gAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

piotr Szymkowiak

NAPRAWA  
PRALEK I LODÓWEK

tel. 601 84 39 88

Miejsce
na Twoją reklamę

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17.01.2009r. 
zmarła nasza koleżanka

ŚP
Izabela Waszak

Wieloletnia nauczycielka i wicedyrektor  
w Szkole Podstawowej w Kórniku

Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia składają
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy i uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku

Wszystkim,  
którzy w bolesnych dla nas 

chwilach dzielili z nami  
smutek, okazali wiele  

życzliwości i wsparcia oraz 
uczestniczyli w ostatniej 

drodze na miejsce wiecznego 
spoczynku naszej kochanej 

żony, mamy,  
teściowej i babci

śp. Izabeli Waszak
serdecznie dziekujemy

mąż i synowie z rodzinami

„Spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”
ks. Jan Twardowski

wSPomnienie o 
izabeli waSzak

W dniu 17 stycz-
nia zmarła Izabela 
Waszak, długoletnia 
nauczycielka Szkoły 
Podstawowej nr 1 w 
Kórniku.

Urodzi ła  s ię 
20 listopada 1039 
roku w Bninie. Oj-
ciec jej, Stanisław 
Majchrzycki, przed 
wojną pracował 
jako urzędnik w 

spółdzielni „Rolnik” w Kórniku, a po II wojnie 
światowej w Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska, a następnie w Zakładzie Dendrologii 
i Pomologii PAN w Kórniku jako księgowy. Był 
żołnierzem 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
i brał udział w wojnie obronnej 1939r. Matka 
Teresa z domu Kaczan zajmowała się gospo-
darstwem domowym i wychowaniem dzieci. 
Iza miała braci – Jacka i Janusza. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej w 
Bninie, od 1953r. uczęszczała do Liceum 
Ogólnokształcącego w Kórniku. Egzamin 
dojrzałości zdała w 1957r. Następnie rozpo-
częła studia w Wyższej Szkole Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu. Pracę magisterską 
obroniła w czerwcu 1961 roku. Związek mał-
żeński z Wojciechem Waszakiem zawarła w 
1960r. Urodziła i wychowała czterech synów 
– Pawła, Jacha, Arkadiusza i Macieja.

We wrześniu 1961r. rozpoczęła pracę 
jako nauczycielka wychowania fizycznego w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku. 

Razem z piszącym to wspomnienie, 
organizowała spartakiady szkolne oraz Spar-
takiady Tysiąclecia. 

W latach 1963-64 ze swym mężem 
Wojciechem była założycielką, a później se-
kretarzem ogniska Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej w Kórniku.

Przy TKKF utworzyła sekcję rytmiki, a 
zajęcia prowadziła w Sali gimnastycznej 
szkoły podstawowej.

5 i 6 września 1964 roku brała udział w 
Rejonowym Zlocie Terenowych i Zakłado-
wych Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej miasta Poznania, zorganizowanym 
w Kórniku.

W celu wzmocnienia nadzoru pedago-
gicznego w zakresie wychowania fizycznego 
i sportu młodzieży szkolnej, Wydział Oświaty 
i Kultury w Śremie, powierzył jej z dniem 1 
września 1967r. obowiązki podinspektora 
szkolnego do spraw w.f. z pozostawieniem 
na etacie nauczycielki Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kórniku. Przez wszystkie lata była ak-
tywnym członkiem Związku Nauczycielstwa 
Polskiego.

W latach 1981-85 pełniła funkcję zastępcy 
dyrektora szkoły podstawowej. Oceniając jej 
pracę na tym stanowisku, jej zwierzchnicy 
stwierdzili, że cechuje ją trafność podejmowa-
nia decyzji i samodzielność w rozwiązywaniu 
problemów.

Od 1989 r. aż do przejścia na emeryturę 
w 1996 r. uczyła dzieci specjalnej troski w tzw. 
„klasie życia”.. Mimo, że nie posiadała przygo-
towania zawodowego w tej dziedzinie, sama 
zdobywała wiedzę z literatury i korzystała z 
doświadczeń i praktyki profesjonalistów.

Była to szczególnie trudna praca, bo 
do każdego ucznia należało trafić indywi-
dualnie.

Całym sercem zaangażowana była w tę 
pracę, wykonując samodzielnie wiele pomocy 
naukowych, które wykorzystywała na lekcjach. 
Usprawniała zdolności manualne dzieci, 
przybliżała im świat. Zabierała ich na różne 
wycieczki, a nawet poświęcała swój prywatny 
urlop wyjeżdżając z wychowankami na pierw-
sze i niekiedy jedyne w ich życiu wakacje.

Po przejściu na emeryturę nie straciła 
kontakty z byłymi wychowankami i ich ro-
dzicami, pomagając w załatwianiu różnych 
spraw- takich jak dalsza nauka w szkołach 
zawodowych oraz w uzyskiwaniu rent, co w 
wielu przypadkach było niezwykle ważne dla 
tych młodych ludzi.

Byli uczniowie wspominają ją jako nauczy-
cielkę sprawiedliwą i nigdy nie poniżającą ich, 
co dla osób mniej sprawnych fizycznie było 
sprawą bardzo ważną.

Koledzy nauczyciele uważają, że Iza była 
osobą ambitną, koleżeńską, można było na 
niej polegać. W przyjaźniach była lojalna, 
lubiła pomagać i być użyteczną dla innych.

Od 21 kwietnia 1994 r. działała w Kór-
nickim Towarzystwie Pomocy Społecznej. 
Pracując społecznie, dała się poznać jako 
osoba wymagająca, pracowita i konse-
kwentna, jednocześnie bardzo koleżeńska, 
serdeczna i szczera. Zawsze gotowa była 
pomóc podopiecznym, borykającym się z 
problemami ubóstwa, choroby, bezrobocia 
i nieporadności życiowej. Współpracownicy 
KTPS wspominają ją jako prawdziwego 
społecznika, osobę wrażliwą, o ciepłym i 
pogodnym charakterze.

Po zjeździe Łódzkim ZHP w grudniu 
1956 r. w liceum kórnickim utworzono 8 
Drużynę Harcerską im. Harcmistrza Jana 
Czachowskiego, której drużynowym był druh 
Bolesław Suszka.

Iza będac wówczas uczennicą kl. XI LO, 
wstąpiła do tej drużyny i złożyła przyrzeczenie 
harcerskie na biwaku w Zbrudzewie.

Brała udział w zbiórkach, biwakach zdo-
bywała stopnie harcerskie i sprawności, a 
na obozie harcerskim w Radzewicach była 
zastępową i instruktorką w.f. 

Od października 1957 r. rozpoczęła studia 
na WSWF, a w służbie harcerskiej otrzymała 
skierowanie do Hufca Poznań-Wilda, gdzie 
została mianowana drużynową Poznańskiej 
Drużyny Harcerskiej.

Przyjaźnie licealne przetrwały do ostat-
nich dni jej życia. Przyjaciele pamiętają ją 
jako osobę dyskretną, współczującą, której 
zawsze można było zwierzyć się ze swoich 
kłopotów i która w miarę możliwości starała 
się pomóc.

Sama była bardzo skryta. Rzadko zwie-
rzała się ze swoich osobistych i rodzinnych 
zmartwień, a juz nigdy nie opowiadała o swo-
im zdrowiu, ani chorobie, która ją pokonała.

W ostatniej ziemskiej drodze śp. Izy 
poza rodziną, wzięło udział wielu tych, z 
którymi współpracowała, wielu jej uczniów 
i wychowanków oraz rodziców, przyjaciół i 
znajomych.

Izo! Nigdy o Tobie nie zapomnimy.
W imieniu przyjaciół
January Wybieralski

z żoną Bogumiłą
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ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

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

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZęŚCi MotoryZACyjNE do wSZyStkiCh MArEk

SzEROKa OfERTa, NISKIE cENY,
UDzIELaMY RabaTU, fachOWE DORaDzTWO

zAprASZAMy od poNiEdZiAŁku do piĄtku w godZ. 800-1800, SObOTa 800-1400

kórNik, ul. wojSkA polSkiEgo 18
tEl. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

POMPY CIEPŁA
sprzedaż - montaż

- kominki z płaszczem
wodnym

- kolektory słoneczne

tel. 601 421 692
Mieczewo

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

IN STA LA TOR STWO GAZOWE
wykonuje

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

junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

INSTALACJE

WOD
KAN
CO

GAZ
TEL:

508 529 430
061 898 05 34

TEL:
508 529 430

061 898 05 34

ZEGARY
Profesjonalna

naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35
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Ilość edycji ogłoszenia

* Usługi tokarskie, frezarskie, ślusarskie, spawalnicze. Tel. 694 717 705
* Ogrodzenia, bramy, balustrady zewnętrzne i wewnętrzne, kute elementy wystroju wnętrz, ogrodów. Indywidualne projekty. Tel. 694 717 705
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu. Tel. 061 817 16 52
* Sprzedam działki budowlane. Tel. 061 817 16 52
* Oddam w wynajem pokoje z dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 061 817 14 23, 604 126 690
* Elektryk – naprawy, modernizacje, montaż instalacji elektrycznych. Tel. 604 927 979
* Sprzedam kloce orzecha włoskiego. Tel. 605 935 751
* Przyjmę do dokładnego sprzątania + prasowanie. Tel. 605 624 272 po 18-tej
* Zatrudnię samotna kobietę do całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. Pensja + ZUS + mieszkanie. Tel. 503 074 934
* Agencja ochrony poszukuje pracowników ochrony z licencja do pracy w Borówcu. Tel. 061 847 71 96, 061 843 490 71, 698 823 043
* Wynajmę mieszkanie w Kórniku. Tel. 819 06 48
* Sprzedam drewno opałowe lisciaste i iglaste. Tel. 604 696 326
* Poszukuje do wynajęcia garażu na terenie Kórnika lub w okolicy. Tel. 513 914 321
* 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

w tym wydaniu informatora zaprasza-
my do zapoznania się ze świadczeniami 
rodzinnymi.

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem ma-
jącym na celu częściowe pokrycie wydatków 
związanych z utrzymaniem dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia  
1 września 2006 wynosi miesięcznie:

48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 
5. roku życia, 

64 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku 
życia do ukończenia 18. roku życia,

68 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku 
życia do ukończenia 24. roku życia.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz do-
datków do zasiłku rodzinnego przysługuje: 
rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu 
dziecka (jeśli wystąpił do sądu z wnioskiem o 
przysposobienie dziecka), osobie uczącej się 
(pełnoletniej, nie pozostającej na utrzymaniu 
rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądze-
niem od rodziców na jej rzecz alimentów).

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przy-
sługuje w przypadku, gdy dochód rodziny 
lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 
kwoty 504,00 zł. Jeśli członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 
kwoty 583,00 zł.

W przypadku, gdy rodzina lub osoba 
ucząca się osiąga przychody z gospodarstwa 
rolnego, wówczas przyjmuje się, że z 1 hek-
tara przeliczeniowego uzyskuje się dochód 
w wysokości 1/12 dochodu podawanego do 
publicznej wiadomości w drodze obwiesz-
czenia przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego.

Gdy dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się 
przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę 
lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o 
kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadają-
cej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przy-
sługującemu w okresie, na który jest ustalany, 
zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługi-
wał w poprzednim okresie zasiłkowym.

Jeżeli natomiast w kolejnym okresie zosta-
nie przekroczony dochód, to zasiłek rodzinny 
nie przysługuje. (Najniższa kwota zasiłku 
rodzinnego w okresie od 1 września 2007 do 
31 sierpnia 2008 wynosi 48 zł).

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko 
do ukończenia 18. roku życia (w przypadku 
gdy się uczy, to do 21. roku życia). Zasiłek 
rodzinny przysługuje także studentom do 
ukończenia przez nich 24. roku życia, ale 
jedynie w przypadku, gdy legitymują się oni 
orzeczeniem o co najmniej umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności.

Do zasiłku rodzinnego przysługują nastę-
pujące dodatki z tytułu:

a. Urodzenia dziecka 
b. Opieki nad dzieckiem w okresie korzy-

stania z urlopu wychowawczego 
c. Samotnego wychowywania dziecka
d. Wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 
e. Kształcenia i rehabilitacji dziecka nie-

pełnosprawnego
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego jest świadcze-
niem wypłacanym matce lub ojcu albo opie-
kunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi 
faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej 
się jako świadczenie mające na celu pokrycie 
zwiększonych wydatków związanych z rehabi-
litacją lub kształceniem dziecka. Dodatek przy-
sługuje na dziecko w wieku do ukończenia 16. 
roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 
o niepełnosprawności, a także na dziecko w 
wieku powyżej 16. roku życia do ukończenia 
24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzecze-
niem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Dodatek wypłacany jest miesięcznie w 
kwocie 60,00 zł do ukończenia przez dziecko 
5. roku życia lub w kwocie 80,00 zł na dziecko 
w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 
24. roku życia.

f. Rozpoczęcia roku szkolnego 
g. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania 

W następnym numerze opublikujemy infor-
macje dotyczące różnic pomiędzy dodatkiem 
pielęgnacyjnym, zasiłkiem pielęgnacyjnym a 
świadczeniem pielęgnacyjnym.

Opr. Anita Wachowiak Gminny Rzecznik 
Osób Niepełnosprawnych

(Tel. 8 190 219, 515 229 671, mail – 
rzecznik.on@kornik.pl)

informator dla oSoby 
niePeŁnoSPrawnej

 

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

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33
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Kacper Rajkowski

Srebro dla kórnickich 
koSzykarek

W Tarnowie Podgórnym odbyły się finały 
Mistrzostw Powiatu Poznańskiego Szkół 
Gimnazjalnych w Koszykówce dziewcząt. 
Tym razem gimnazjalistki z Kórnika nieobroniły 
mistrzostwa z lat ubiegłych, ale zajęły bardzo 
dobre drugie miejsce.

Mistrzostwa wygrały koszykarki z Tarnowa 
Podgórnego i one wystartują w półfinałach Mi-
strzostw Wielkopolski w Rejonie Poznań 2013 
Zachód. Kórnickie gimnazjalistki zajmując 
drugie miejsce też awansowały i będą repre-
zentować powiat poznański w Rejonie Poznań
-Wschód.  Srebrne medale oraz pamiątkową 
statuetkę pod kierunkiem nauczyciela Huberta 
Nowickiego wywalczyły: Anna Zwierzyńska 
2013 10 pkt., Katarzyna Serafiniak 2013 8 pkt., 
Sandra Szczepaniak i Karolina Światek po 7 
pkt., Marianna Frąckowiak – 5, Karolina Kapu-
sta 2013 - 4 oraz Natalia Łąkowska, Agnieszka 
Kędziora i Beata Jakubowska.

doStali Się do finaŁu

Gmina Kórnik była gospodarzem Mi-
strzostw Powiatu Szkół Gimnazjalnych 
w Siatkówce. Ze względu na warunki w 
Robakowie (niewymiarowa sala) i w Kór-
niku (brak szatni) zawody odbywały się w 
życzliwie udostępnionej sali gimnastycznej 
w Bninie.

Grały dziewczęta z Robakowa i chłop-

cy z Kórnika. Gimnazjalistki z Robakowa 
pokonały Gimnazjum nr 1 w Luboniu 2:1 
(25:19, 24:26, 16:14) i uległy reprezentacji 
z Kostrzyna 1:2 (21:25, 25:16, 7:15). Dziew-
częta z Kostrzyna pokonały w kolejnym 
meczu Luboń 2:0 (25:12, 25:22) i wygrały 
cały turniej awansując do finału. Nasze siat-
karki zajęły drugie miejsce i ostatecznie w 
powiecie uplasują się na miejscu od 5-8.

W półfinałach chłopców grały szkoły z 
Koziegłów, Kleszczewa, Gułtów i Kórnika.
Reprezentacja kórnickiego gimnazjum 
wygrała wszystkie mecze i zwyciężając w 
grupie awansowała do finałów mistrzostw 
powiatu. Grano systemem 201E każdy z 
każdym 201D a wyniki były następujące: 
Kórnik 2013 Koziegłowy 2:0 (25:6, 25:9), 
Kórnik 2013 Kleszczewo 2:0 (25:23,25:13), 
Kórnik 2013 Gułtowy 2:1 (25:23, 23:25, 
19:17), Gułtowy 2013 Koziegłowy 2:0 
(25:12, 25:16), Gułtowy 2013 Kleszczewo 
2:0 (25:20,25:19), Koziegłowy 2013 Klesz-
czewo 2:1 (25:23, 21:25, 15:7).

walczyli dzielnie ale 
Przegrali mecze

W półfinałach Mistrzostw Wielkopolski 
w Siatkówce kórniccy licealiści napotkali na 
swojej drodze zespoły z Gniezna i Jarocina. 
Niestety musieli uznać wyższość kolegów z 
I LO Gniezno przegrywając mecz 2:0 (25:19, 
25:15). Natomiast ZSP 1 z Jarocina, który 
wygrał cały turniej pokonał Kórnik 1:2 (26:24, 
16:25, 7:15). Ostatecznie nasi siatkarze zajęli 

trzecie miejsce i nie awansowali do finałów. 
Na końcowy wynik naszych licealistów 

wpływ miał zapewne fakt odbywania się 
lekcji w-f i treningu zespołu na malutkiej 
salce szkolnej (7x14m!). Niestety takie 
warunki nie są korzystne dla pełnego roz-
woju dojrzałych chłopców oraz rywalizacji 
z uczniami mającymi w szkołach pełnowy-
miarowe sale gimnastyczne.

                        

wreSzcie medal dla 
kórnika w Siatkówce

Od wielu lat gimnazjaliści z Kórnika 
przegrywali mecze siatkówki z kolegami z 
Robakowa. W tym roku pokonali ich i repre-
zentując naszą gminę wygrali eliminacje po-
wiatowe. Awansując do finałów Mistrzostw 
Powiatu Poznańskiego wreszcie zdobyli 
medal również w tej dyscyplinie sportowej. 
Prowadzeni przez  Huberta Nowickiego 
chłopcy z Gimnazjum Kórnik: Matysiak 
Aleksander, Kochanka Dominik, Krzysztof 
Banaszak (najlepszy zawodnik z Kórnika w 
oczach prezesa SZS PP), Lehmann Piotr, 
Grajkowski Michał, Kropiński Wojciech, 
Andrejewski Wojciech, Domański Piotr i 
Karaś Bartosz wywalczyli brązowe medale 
i pamiątkową statuetkę dla szkoły. Ufundo-
wano je z  środków powiatu poznańskiego. 
Mistrzem powiatu zostało bezkonkurencyj-
ne od wielu lat Gimnazjum nr 2 z Murowanej 
Gośliny, drugie miejsce zajęło Gimnazjum 
w Mosinie a czwarte z Buku. 

ARA

mateuSz w 10. najleP-
Szych SPortowców 

wielkoPolSki
W sobotę 31 stycznia 2009 roku rozstrzy-

gnięto plebiscyt na Najlepszego Sportowca 
Wielkopolski. Miło nam donieść, ze wśród 
10. Najlepszych Sportowców w 51. już 
plebiscycie znalazł się kórniczanin, kolarz 
Mateusz Taciak. Jest to ogromny sukces 
dla Niego, jego rodziny a także dla Kórni-
ka, bowiem jest to pierwszy sportowiec z 
naszego terenu, który został wyróżniony 
w tym konkursie. Nasz sportowiec zajął 9 
miejsce i wspólnie z swoją rodziną i dziew-
czyną bawił się na balu sportowców, który 
był podsumowaniem pracy w roku 2008. 

Mateusz od najmłodszych lat mieszka na 
stałe w bloku na Osiedlu Staszica w Kórniku. 
Bakcyl sportowy i uprawianie kolarstwa wsz-
czepił mu ojciec Robert Taciak, w przeszłości 
złoty medalista Mistrzostw 
Polski. Rozsądne prowadze-
nie kariery zawodniczej przez 
ojca doprowadziło Mateusza 
do dzisiejszych sukcesów. W 
swoim macierzystym klubie 
UKS Jedynka Limaro – Kórnik 
zdobywał wiele medali na 
Mistrzostwach Polski zarówno 
w kolarstwie szosowym, jak i 
przełajowym a także torowym. 
Po osiągnięciu wieku seniora 
przeszedł do  klubu KTK Kalisz 
(trener Jacek Kasprzak), by 
zmierzać się z najlepszymi i 
być zauważanym przez władze 
centralne. Nie miał szczęścia 
jednak do nich, gdyż mimo 
zdobycia 3 miejsca na Mistrzo-
stwach Polski, nie został zakwalifikowany na 
wyjazd na Olimpiadę w Pekinie. Nie załamał 
się i postanowił udowodnić, że inni kolarze 
muszą się z nim liczyć. Ostatnie 3 lata starto-
wał w prestiżowych amatorskich wyścigach 
kolarskich we Francji. Trenował w grupie 
CC ETUPES - jednej z najlepszych grup 

amatorskich francuskich  i ścigał się z najlep-
szymi kolarzami z całej Europy. Wielokrotnie 
kończył wyścig w czołówce zawodników a 
10 razy stawał na najwyższym podium. O 
jego sukcesach czytaliśmy nie raz  w „Kór-
niczaninie”. Po sukcesach we Francji zainte-
resowały się nim kolarskie grupy zawodowe 
w Polsce. Mateusz wybrał grupę kolarską 
Mróz ACTION Borek Wlkp.  i od stycznia 
tego roku będzie ją reprezentował. 

By przybliżyć sylwetkę Mateusza, zadali-
śmy naszemu kolarzowi kilka pytań.

ARA:  Jak wygląda trening kolarza?
MT: Latem jeździ się po 4-5 godzin 

prawie codziennie i liczy się przejechane 
kilometry. Zimą nie są istotne kilometry, ale 
jeździ się na czas np. 3 godziny. Ważna jest 
także odnowa biologiczna i zajęcia ogólno-

rozwojowe.
ARA: Co decyduje o uprawianiu ko-

larstwa np. szosowego, przełajowego 
czy na torze?

MT: W młodszym wieku uprawia się 
kolarstwo wszechstronne: szosowe, prze-
łajowe i nawet na torze a dopiero w wieku 
seniora trzeba się ukierunkować. Ja wybra-
łem kolarstwo szosowe.

ARA: Czy ważne jest uprawianie ko-
larstwa w grupie?

MT: Jeżdżenie z grupą jest bardzo ko-
rzystne i mobilizuje wszystkich do pracy, 
utrzymania tempa itp. W trakcie  startów 
w wyścigach o wszystkim decydują trene-
rzy. Możliwości indywidualnego wygrania 
wyścigu są  przy jeździe indywidualnej na 
czas. W wyścigach ze startu wspólnego 
musi być współpraca całego zespołu. Na 
wytypowanego przez trenera lidera pracuje 
cała drużyna a sam zawodnik nie może 
myśleć o wyniku dla siebie.

ARA: Co sądzisz o mającej powstać 
hali sportowej i pływalni w Kórniku?

MT: Byłaby to wspaniała sprawa korzy-
stać na miejscu przez cały rok z basenu, 
siłowni a w okresie zimy pograć sobie w 
piłkę. Takie zajęcia wpływają korzystnie na 
ogólną sprawność każdego sportowca.

ARA: Bez pomocy wielu ludzi nie 
mógłbyś zapewne osiągać sukcesów. 
Komu je zawdzięczasz?

MT: Dziękuję ojcu i całej mojej rodzi-
nie, którzy wspierają mnie we 
wszystkich momentach mojego 
życia. Bardzo dużo zawdzię-
czam Urzędowi Miejskiemu  
w Kórniku a szczególnie byłe-
mu i obecnemu burmistrzowi, 
którzy mnie i mój macierzy-
sty klub wspierają finansowo. 
Także dziękuję moim spon-
sorom, bez których klub UKS 
JEDYNKA LIMARO Kórnik nie 
mógłby istnieć. Na klubu i moje 
sukcesy pracuje wiele ludzi, za 
co im bardzo dziękuję.

Życzymy Mateuszowi dal-
szych sukcesów, spełnienia 
marzeń nie tylko zawodowych, 
ale i tych osobistych, zdrowia 
i wytrwałości w pokonywaniu 

wszelkich trudności. 
Ze względu na to, że jest sportowcem 

bardzo skromnym, ułożonym, koleżeńskim 
a także godnie reprezentującym  nasze 
środowisko może być wzorem dla  naszych 
młodych kolarzy i innych sportowców. 

Anna Rauk

klSa rozPoczęŁa  
rozgrywki 

Dnia 01.02.2009 rozpoczęła rozgrywki 
Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów. Do 
rywalizacji przystąpiło 11 zespołów. Mecze 
rozegrane zostały na 3 salach w Bninie, 
Radzewie i Szczodrzykowie. Już na samym  
początku doszło do wielu niespodzianek, 
nieoczekiwanie porażki doznał zwycięzca 
KLSA w sezonie 2008, drużyna KTOŚ, która 
przegrała z KELERISEM (0:3). Dużą nie-
spodzianką było również wygranie 2 meczy 
przez drużynę ZNAJOMI z DYNAMIXEM i 
JAGROLEM ( zeszłoroczni medaliści). Do 

niespodzianki nie doszło jedynie na me-
czach rozgrywanych w Radzewie, tam gład-
ko swoje 2 mecze wygrała drużyna ZHP. 

Oto wyniki wszystkich spotkań.

BNiN:
KELERIS : KTOŚ – 3:0 (25:10, 25:20, 

25:23)
KELERIS : RUBUS Kórnik – 3:0 (25:17, 

25:13, 25:10)
KTOŚ : RUBUS Kórnik - 3:0 (25:10, 

25:22, 25:15)
SZCZODRZYKOWO: 
JAGROL Pierzchno : CZPM DYNAMIX 

Robakowo – 3:2 (19:25, 26:24, 25:20, 
21:25, 15:11)

ZNAJOMI : JAGROL Pierzchno - 3:1 
(25:20, 25:10, 18:25, 25:16)

ZNAJOMI : CZPM DYNAMIX Robakowo 
- 3:0 (25:16, 25:12, 25:21)

rAdZEwo: 
NPS : KPS – 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 

25:22, 15:11) 
ZHP Kórnik : KPS – 3:0 (25:20, 25:19, 

25:19)
ZHP Kórnik : NPS – 3:0 (25:19, 25:20, 

25:20)
Następne mecze rozgrywane będą 

w dniu 08.02.2009, również na 3 salach 
w Bninie, Radzewie i Szczodrzykowie o 
godzinie 9:00. 

Sekcja Szachowa  
informuje: 

Drużyna juniorów MUKS Wieża Kórnic-
ka zajęła drużynowo IV miejsce w IV  lidze 
juniorów, którą rozegrano 31.01 i 01.02.2009 
w Wolsztynie. Indywidualnie Wiktor Ptak 
zdobył I miejsce na 4 szachownicy, Stanisław 
Pietrowski zdobył II miejsce na 3 szachow-
nicy a Zuzanna Zięta zdobyła 3 miejsce na 
5 szachownicy. Gratuluję zdobytych medali. 
Zespół uzyskał awans do III ligi juniorów w 
następnym roku.

Informuję, że 13.02.2009 w SP 1 odbędą 
się drużynowe mistrzostwa Gminy Kórnik w 
szachach dla szkół podstawowych. Zaprasza-
my zespoły 4 osobowe (na czwartej szachow-
nicy gra dziewczyna). Szkoły Podstawowe 

Gminy Kórnik mogą zgłosić po dwa zespoły, 
a w przypadku nieparzystej liczby drużyn go-
spodarz-SP 1 może wystawić trzecią drużynę. 

Zawody rozpoczną się o 10:00. Dla zawodni-
ków trzech najlepszych drużyn przewidziano 
medale. Ryszard Bartkowiak



30 nr 3/2009

iN
Fo

r
M

A
C

jE

   TElEfONY AlArMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
email: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
email: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia lekarzy rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Następny numer kórniczanina ukaże się
20-go lutego 2009r.

Materiały prosimy dostarczać do 13-go lutego 2009r.

drodzy Przyjaciele
Wspaniały Finał za nami! Bardzo dziękujemy za wspólne działanie na rzecz tego 

wspaniałego wydarzenia. Jego „medialność” przeszła nasze wszelkie wyobrażenia, po-
nieważ, mimo obcięcia czasu przez Telewizję Publiczną, dzięki Wam mogliśmy zaistnieć 
dodatkowo w wielu, wielu miejscach. 

Proszę przyjąć nasze ogromne podziękowanie dla całej ekipy kórnickiego sztabu !!
 Sie ma !!  Jurek Owsiak  

Sztab Finansowy 
Hm. Krystyna Antkowiak 
Phm. Marzena Pawłowicz 
Pwd. Anna  Szyc 
Phm. Marek Smoliński 
Pwd. Wiesław Przymusiński 
Pwd. Krzysztof  Mytko
Dh. Joanna  Żyto 
Dyżurne 
Phm. Anna Balcerzak 
Pwd. Zuzanna  Szymańska 
Wolontariusze z Hufca ZHP 
Kórnik- opiekun -Krystyna 
Antkowiak 
Beata Piasecka 
Ewelina Piasecka 
Julia Bejma 
Luiza Bejma 
Wojciech Słabolepszy 
 
Szymon  Żyto 
Artur Buda 
Krzysztof Poprawski 
Zbigniew Balcerzak 
Paweł Walerczyk 
Dawid Haenel 
Sandra Szczepaniak 
Agnieszka Waszak 
Robert Jończak 
Kinga Wrzesińska 
Wolontariusze z  Gimnazjum 
Kórnik-  opiekun- Adam Le-
wandowski 
Dagmara Siekierska 
Klaudia  Laś  
Anna Wożnicka 
Katarzyna Konarkowska 
Joanna Rakoniewska 

Anna  Warteresiewicz 
Malwina Sanocka 
Magda Napieralska 
Olga Schumacher 
Gabriela Nowak 
Marta Sójka 
Anna Zwierzyńska 
Maria Serafiniak 
Olga Kozińska 
Magdalena Gull
Agata  Duszczak
Kinga  Sójka 
Joanna Makałowska 
Marta Gromacka 
Martyna Nawrocka 
Natalia Łąkowska 
Wolontariusze z Gimnazjum 
Robakowo - opiekun -Karoli-
na Staszczyk
  
 Paulina Natczak 
Justyna Przydryga
 Karolina Kamińska 
Bertrand Spławski 
Przemysław Michałek 
Mateusz Chudzicki 
Paweł Mirek 
Wolontariusze z LO Kórnik- 
opiekun -Ewa Zwierzyńska 
Ewa Stachowiak 
Marta Steinitz 
Monika Hoffman
Żaneta Grewling
Karol Wożnicki 
Aneta Niemier 
Małgorzata Rozmiarek
Klaudia Wegier 
Ewa Kliks 

Justyna Burzyńska 
Magdalena Kuberacka 
Kornela Połomska 
Sandra Michalak 
Marta Duszyńska 
Katarzyna Zimna 
Justyna Rogacka 
Angelika Szcześniak 
Martyna Tarczewska 
Katarzyna Bogacz 
Adam Kowalczyk
Magdalena Kozłowicz 
Beata Zwierzyńska 
Marta Lehmann
Wolontariusze  OSP  Ra-
dzewo – opiekun- Julia Bart-
kowiak 
Malwina Bartkowiak 
Paulina Frąckowiak 
Wolontariusze OSP  Ka-
mionki - opiekun -Małgorzata 
Walkowiak 
Joanna Walkowiak 
Kamil Sieńko 
Weronika Błotna 
Mateusz Szrywer
Wolontariusze KTPS 
Irena Kowalska 
Maria Borowska 
Danuta Lasek  Kujawa 
Magda Królikowska
  
Wolontariuszka z    
KGW  Bnin 
Mieczysława Płuciennik 

Serdecznie dziękujemy wszystkim  wolontariuszom za ich  prace podczas  XVII  Finału  
WOŚP bo to dzięki nim możemy  zrobić  bardzo wiele dla przyszłych pokoleń .

Dziękujemy tym ,którzy tego dnia są razem z nami !  

Jerzy Lechnerowski  
Burmistrz      

Krystyna Janicka 
Szef  Sztabu WOŚP  w Kórniku 




