
DWUTYGODNIK * ROK XXII * 20 MARCA 2009 * NR 6 (314) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ

Fo
t. 

ŁG
 P

ra
ce

 p
rz

y 
bu

do
w

ie
 k

om
pl

ek
su

 s
po

rto
w

o-
re

kr
ea

cy
jn

eg
o

ruszyła budowa

sto lat spółdzielni 

zamek bez mostu

Pierwsze prace przy hali i basenie

Historia kórnickiej spółdzielczości 

Nie ma pieniędzy na remont
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NOWA SIeDzIbA bzWbK

Dnia 4 marca kórnicki oddział banku 
BZWBK zaprosił klientów, władze samorzą-
dowe i innych gości na uroczyste otwarcie 
zmodernizowanej siedziby przy pl. Nie-
podległości. Włodarze banku podziękowali 
szczególnie gorąco klientom, dzięki którym 
możliwa była modernizacja, zapewnili o 
dalszych ambitnych staraniach w kierunku 
jeszcze lepszej jakości usług.

Obecny na spotkaniu burmistrz Jerzy 
Lechnerowski podziękował pracownikom i 
dyrekcji za dotychczasową współpracę ban-
ku z samorządem, ważna rolę jaką placów-
ka odgrywa na kórnickim rynku bankowym 
i w działaniach charytatywnych.

Miłym akcentem spotkania było wręcze-
nie czeku na kwotę 5000 zł dla Stowarzy-
szenia Przyjaciół Domu Dziecka w Kórni-
ku-Bninie z funduszy „Banku Dziecięcych 
Usmiechów”.

ZEbrANiE w bŁAżEjEwiE

Dnia 5 marca odbyło się zebranie wiej-
skie w Błażejewie. Oprócz podsumowania 
roku ubiegłego i planów na rok 2009 omó-
wiono bieżące problemy wsi. Mieszkańcy 
pytali obecnego na spotkaniu wicebur-
mistrza Hieronima Urbanka o możliwość 
wykupu przez gminę domu ludowego i 
niezbędny remont tego obiektu.

Wskazali na brak placu zabaw dla 
dzieci. Wnioskowali o budowę dwóch zatok 
autobusowych wraz z wiatami na drodze 
powiatowej. Przedyskutowano także spra-
wę granic miedzy sołectwami.

 TrójsTroNNE poroZumiENiA

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek oraz 
kierownik Referatu Inwestycji UM Bronisław 
Dominiak spotkali się 6 marca z wicestaro-
stą Tomaszem Łubińskim oraz dyrektorem 

Zarządu Dróg Powiatowych Markiem 
Borowczakiem Tematem spotkania była 
trójstronna umowa pomiędzy Gminą Kór-
nik, Aquanetem i ZDP w sprawie budowy 
kanalizacji deszczowej (w kompetencjach 
gminy), kanalizacji sanitarnej (Aquanet) i 
modernizacji drogi powiatowej wzdłuż ul 
Poznańskiej w Borowcu (ZDP). 

Omówiono zaawansowanie projektu 
budowlanego wspomnianej drogi.. Obecnie 

zadanie przejęła gmina i zleciła do kończe-
nia prac projektowych.

Kolejne dwa spotkania z przedstawicie-
lem firmy Skanska, dyrektorem Markiem 
Chodorowskim odbył Wiceburmistrz Hie-
ronim Urbanek. 6 i 13 marca rozmawiano 
podczas tych spotkań o współpracy przy 
zadaniach polegających na wykonaniu 
nakładki bitumicznej na drogach w Gad-
kach (Brzozowa, Kwiatowa, Akacjowa). 
Poruszono sprawę organizacji ruchu samo-
chodowego poprzez budowany tunel pod 
trasą katowicką wzdłuż ulicy Dworcowej. 
Przeanalizowano zaawansowanie prac 
projektowych i przygotowanie poszerzenia 
ulicy Poznańskiej i budowy oświetlenia i 
chodnika w Skrzynkach. Projekt budowlany, 
przygotowywany przez UM Kórnik ma być 
gotowy pod koniec kwietnia. Dyrektor Cho-
dorowski przedstawił także zaawansowanie 
prac na modernizowanym odcinku trasy 
katowickiej – planowany na lipiec termin 
zakończenia robót został przeniesiony na 
koniec maja.

posEŁ w sprAwiE liNii

Poseł Tomasz Nowak, wiceprzewod-
niczący sejmowej komisji do spraw ener-
getyki odwiedził 9 marca kórnicki ratusz. 
Powodem wizyty była potrzeba zapoznania 
się z problemami związanymi z budową 4 
torowej dwunapięciowej linii najwyższych 
napięć na terenie Gminy Kórnik. Posła 
interesowały sprawy związane z decyzją 
lokalizacyjną wydaną przez wojewodę, 
rozwiązania proponowane przez samorząd 

oraz sprawa pozwu przygotowywanego 
przez PSE przeciw gminie.

 
ruNowo – spoTkANiE wiEjskiE

W Runowie odbyło się 11 marca spotka-
nie społeczności wiejskiej, na którym pani 
sołtys Iwona Cupryjak zrelacjonowała pracę 
Rady Sołeckiej w roku 2008 i przedstawiła 
propozycje działań w roku 2009. Ważnym 
tematem dyskusji był Plan Odnowy Miejsco-
wości na lata 2010-19, który w głosowaniu 
przyjęto do realizacji.

Mieszkańcy pytali Radę Sołecką, oraz 
gości: burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, 
i radnych Pawła Kuźmę i Janusza Wojtusia o 
ważne dla nich tematy. 

Problemem jest chaotyczne oznaczenie 
numerów posesji, które utrudnia nie tylko 
dostarczanie przesyłek przez firmy kurierskie, 
ale przede wszystkim dezorientuje kierowców 
karetek pogotowia. Jeden z mieszkańców 
zgłosił także zastrzeżenia, co do jakości 
usługi równania dróg. Przedstawiciel miesz-
kańców bloku położonego tuz przy granicy ze 
Szczodrzykowem wniósł wniosek o rozwa-
żenie możliwości opracowania i wykonania 
projektu dołączenia owego bloku do projekto-
wanej w Szczodrzykowie kanalizacji lokalnej. 
Nie obyło się bez pytań na temat działalności 
firmy Karmil. Burmistrz wspomniał o decyzji 
Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budow-
lanego, który nakazał wstrzymać prace bu-
dowlane i uznał dotychczasowe działania na 
terenie odlewni za samowolę budowlaną.

Mieszkańcy poinformowali, że odlewnia 
mimo to działa. Dowodem na to był gęsty 
dym, jaki mimo późnej pory (była około godzi-
ny 20tej) unosił się po zakończeniu spotkania 
z komina zakładu.

 sEjmik NiE mA fuNdusZy NA pro-
mENAdę

Tego samego dnia wiceburmistrz Hie-
ronim Urbanek spotkał się z Krystyną Po-
ślednią, członkiem Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego. Omówiono możliwość 
dofinansowania przez Sejmik Wojewódz-
twa budowy pierwszego etapu promena-
dy. Z powodu (dokończenia na str. 4)  
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 PROSTO  Z  RATUSZA

• 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

Niedzielna Biesiada
Najlepszy Przepis na Leniwe Popołudnia

Różnorodność Dań Kuchni Polskiej bez ograniczeń 
Każda niedziela, od 12:30 do 17:00. 109zł od osoby 

(z winem, wódką i napojami bezalkoholowymi) 
Specjalna oferta przy zamówieniu Niedzielnej Biesiady 

na imprezy okolicznościowe (komunia, absolutorium, urodziny)

Szczegóły: tel. 0 61 655 2000 gss.poznan@sheraton.com 
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prof. dr HAb.  
TomAsZA jAsiŃskiEGo,  

DYReKTORA 
biblioTEki kórNiCkiEj pAN 

- Polska Akademia Nauk nieugięcie 
powtarza, że nie ma ani złotówki na 
remont mostu kórnickiego zamku. Czy 
uważa Pan, że Biblioteka Kórnicka 
jest dyskryminowana przez swojego 
zarządcę? 

Mam wrażenie, że tak. Piąty rok z rzędu 
nie otrzymujemy od PAN żadnych pienię-
dzy na inwestycje, mimo że wielokrotnie 
informowaliśmy o potrzebnych remontach. 
Biblioteka w Gdańsku, z którą jesteśmy 
wspólnie finansowani z budżetu państwa, w 
ostatnich latach otrzymała ponad 18-krotnie 
więcej pieniędzy na inwestycje niż my. 

Kiedyś jedna Rodzina potrafiła zbudo-
wać i utrzymać dobra przez kilka pokoleń, 
dać je Narodowi, a dziś przedstawiciele 
Narodu nie potrafią tego uszanować. Jest 
to smutne. 

- Gdzie próbował Pan już zdobyć 
niezbędne środki na remont?

Pukałem do wielu drzwi. Wystąpiłem o 
środki do Urzędu Marszałkowskiego, Sta-
rostwa Powiatu Poznańskiego. Staramy się 
także o fundusze przez Fundację „Zakłady 
Kórnickie” i Fundację na Rzecz Nauki Pol-
skiej. Ta ostatnia zatrudniła specjalną firmę, 
która sprawdza możliwości pozyskania pie-
niędzy. Do tej pory, pozyskaliśmy środki od 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, które 
starczą na rozpoczęcie remontu. 

- Jeśli nie środki krajowe to może 
unijne. Czy Biblioteka Kórnicka PAN 
może aplikować o fundusze z Unii Eu-
ropejskiej?

Jesteśmy jednostką Skarbu Państwa, 
dlatego nie możemy samodzielnie wystę-
pować o środki  unijne. Możliwe jest to tylko 
poprzez Ministerstwo Kultury, ale przepisy 
tego ministerstwa wykluczają finansowanie 
bibliotek PAN. Jednym słowem błędne koło, 
ale się nie poddajemy i szukamy drogi 
okrężnej do środków unijnych.

Rozmawiała: Barbara Morasz

(dokończenie ze str. 3)   
zmniejszonych wpływów do budżetu Zarząd 
Województwa nie widzi możliwości prze-
znaczenia środków z rezerwy budzetowej 
na inwestycje w Kórniku.

SATeR

Podczas Zgromadzenia Wspólników 
Spółki Sater Kórnik w dniu 12 marca dysku-
towano na temat spraw formalnych związa-
nych z działalnością spółki, w tym przyjęto 
Regulamin rady Nadzorczej. Istotniejszą 
jednak sprawą była dyskusja nad sposo-
bami rozwiązania problemu rekultywacji 
składowiska w Czmoniu. Przypomnijmy, że 
przedstawiciele udziałowca większościowego 
Sater Polska – spółki Amest -  przedstawiali 
kilkukrotnie projekty rekultywacji opierające 
się na pomyśle użycia wielkiej ilości odpadów 
komunalnych, co spowodowałoby potrzebę 
rozbudowy. Mimo, że Amest przedstawiał 
swoje projekty za każdym razem jako jedynie 
słuszne i możliwe do realizacji, Gmina Kórnik 
zleciła opracowanie alternatywnej koncepcji, 
która udowodniła, że rekultywacja nie wyma-
ga rozbudowy. 

Na ostatnim zgromadzeniu, w którym 
uczestniczył burmistrz Jerzy Lechnerowski 
ustalono, że eksperci obu stron spotkają 
się i spróbują wypracować wspólne stano-
wisko, gdyż impas w sprawie rekultywacji 
nie może już dłużej trwać.

spoTkANiE wiEjskiE w rAdZEwiE

Także 12 marca odbyło się zebranie 
wiejskie w Radzewie. Do remizy strażackiej 
przybyli wiceburmistrz Hieronim Urbanek 
oraz kierownik Referatu Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa UM Antoni Kalisz. Po 
sprawozdaniu z działalności Rady Sołeckiej 
i przedstawieniu planów omówiono proble-
my mieszkańców. 

Poruszono między innymi sprawy złego 
stanu dróg powiatowych w okolicy Radze-
wa, Trzykolnych Młynów i Czmonia, wycinki 
drzew wzdłuż drogi, zaśmiecenia okolicy 
nielegalnie wyrzucanymi odpadami oraz 
błąkających się bezpańskich psów.

NowE prZEpisy o pŁACACH  
NAuCZyCiEli

Nowelizacji przepisów o wynagrodze-

niach nauczycieli dotyczyło spotkanie prze-
wodniczącej Rady Miejskiej i burmistrza z 
dyrektorami szkół i przedszkoli jakie odbyło 
się 13 marca. Zgodnie z art. 30 Karty Na-
uczyciela w grudniu każdego roku burmistrz 
przeprowadzi analizę osiągniętych przez 
nauczycieli wynagrodzeń . W przypadku 
nie osiągnięcia przez nauczycieli na danym 
stanowisku średnich do dnia 31 grudnia 
wypłacać się będzie dodatek uzupełnia-
jący proporcjonalny do ich wynagrodzeń 
zasadniczych.

zebRANIe W RObAKOWIe

Społeczność Robakowa-Osiedla za-
prosiła wiceburmistrza Hieronima Urbanka 
oraz kierownika Antoniego Kalisza na spo-
tkanie wiejskie w dniu 16 marca. Rada So-
łecka złożyła sprawozdanie z działalności i 
wyznaczyła priorytety na rok bieżący.

Mieszkańcy pytali samorządowców o 
możliwość poprawienia nawierzchni dróg, 
między innymi ulic Podgórnej, Szerokiej 
i Dworcowej. Wskazano na problemy 
związane z blokowaniem przejazdu ulicą 
Zbożową w Gądkach, wzdłuż której stoją 
szpalery ciężarówek oczekujących na wjazd 
do terminalu firmy Raben. Skarżono się na 
opieszałość firmy Enea w naprawianiu 
awarii oświetlenia ulicznego. Dyskutowano 
na temat segregacji odpadów i odbioru 
odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy 
wyrazili także potrzebę stworzenia świetlicy 
wiejskiej oraz przeanalizowania możliwości 
skanalizowania wsi i podłączenia instalacji 
do istniejącej przy zakładach Sokołów 
oczyszczalni. 

 
ZEbrANiE wiEjskiE w CZoŁowiE

Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz 
radny Jerzy Rozmiarek byli gośćmi na spo-
tkaniu wiejskim w miejscowości Czołowo, 
na którym podsumowano działalność Rady 
Sołeckiej w roku minionym i przedstawiono 
plany na rok przyszły. Poruszono także sze-
reg tematów bieżących. Omówiono między 
innymi plany budowy świetlicy wiejskiej na 
miejscu obecnego obiektu (domu urodzin 
Marcina Kasprzaka), który decyzją Powia-
towego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
musi zostać rozebrany.

Mieszkańcy poinformowali także  
o problemach, jakie powodują w okolicy 

kobiety parające się „najstarszym zawodem 
świata”.

ZEbrANiE wiEjskiE w borówCu

Dnia 17 marca odbyło się zebranie 
wiejskie w Borówcu. Podczas obrad 
przedstawiono sprawozdanie z działań 
Rady Sołeckiej w roku minionym, plany na 
rok bieżący oraz przyjęto Plan Rozwoju 
Miejscowości- dokument niezbędny przy 
staraniu się o środki z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Poruszono także 
ważny temat budowy kanalizacji i mającej 
nastąpić po wykonaniu tej inwestycji moder-
nizacji ulicy Poznańskiej w Borówcu.

Reprezentujący Urząd Miejski w Kórniku 
burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz Szymon 
Szydłowski z Referatu Inwestycji poinfor-
mowali o planach podpisania trójstronnego 
porozumienia gminy, Zarządu Dróg Powia-
towych oraz Aquanetu w tej sprawie.

KOMbUS- TYM RAzeM z zYSKIeM

Tego samego dnia odbyło się zgroma-
dzenie zwyczajne wspólników spółki KPA 
KOMBUS. Podsumowano rok budżetowy, 
który spółka zamknęła zyskiem w wysoko-
ści 2941,34 zł. Burmistrz udzielił Zarządowi 
i Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium 
za rok 2008. Prezes spółki Beata Urbaniak 
przedstawiła plany na rok bieżący. Nadal 
trwać będą starania przywrócenia dojazdu 
komunikacji kórnickiej do Centrum Pozna-
nia. Trwają również negocjacje w sprawie 
obsługi komunikacji pracowniczej dla ma-
gazynów H&M.

będZiE sklEp NA osiEdlu

Także 17 marca odbyło się spotkanie 
wiceburmistrza Hieronima Urbanka z 
przedstawicielem firmy Lima Pawłem Nie-
wiarowskim. Lima przejęła administrację 
obiektu przy ulicy Krasickiego od kilku 
lat planowanego na placówkę handlo-
wa. Przedstawiciel firmy zadeklarował 
możliwość współfinansowania odcinka 
ulicy Krasickiego do Stodolnej, która da 
możliwość dojazdu do obiektu. Do czasu 
pobudowania hali sportowej transport 
odbywał się będzie ulicą Dworcową i 
Kołłątaja.

Opr. ŁG

12 MARCA 
Irena Kaczmarek, przewodnicząca RM i 

Bogdan Wesołek, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej wzięli udział w szkoleniu na 
temat udzielania absolutorium burmistrzowi 
i przebiegu sesji absolutoryjnej. Szkolenie 
przeprowadziła Regionalna Izba Obra-
chunkowa. 

17 MARCA 
W tym dniu odbyło się posiedzenie 

Komisji Rozwoju Gospodarczego. Radni 
dyskutowali na nim nad zasadami i sposo-
bem kształtowania ładu przestrzennego w 
naszej gminie. Omówili część wniosków, 
jakie wpłynęły do Rady Miejskiej w związku 
z tym tematem od rad sołeckich, radnych, 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i 
projektantów. 

18 MARCA            
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 

radni przyjęli harmonogram działań w spra-

wie udzielenia absolutorium burmistrzowi. 
Członkowie komisji byli zgodni, że sesja 
absolutoryjna powinna odbyć się w innym 
terminie niż tradycyjna sesja robocza. 

Bogdan Wesołek, przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej zapoznał pozostałych 
członków komisji z materiałami ze szkolenia 
przeprowadzonego przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. 

W tym dniu spotkali się także radni 
z Komisji Oświaty i Polityki Społecznej. 
Pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał 
dotyczące: Honorowego Obywatelstwa 
Miasta Kórnika oraz zasad i trybu jego 
ustanawiania, zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Borówiec i Runowo. Zapo-
znali się także z wnioskiem Gimnazjum 
w Robakowie o nadaniu szkole imienia i 
sztandaru. Dyskutowano na temat promocji 
Gminy Kórnik w innych mediach. 

Opr. BM

Z KALENDARZA  
PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ

- most wiodący do zamku chyba musi 
się zawalić, żeby ktoś zauważył istnieją-
cy problem i zareagował - z wielką go-
ryczą powiedział prof. Tomasz jasiński, 
dyrektor biblioteki kórnickiej pAN. mimo 
wielu prób zdobycia środków i pukania 
do wielu drzwi, do tej pory dyrektorowi 
biblioteki nie udało się zdobyć ponad 2 
milionów złotych, niezbędnych do prze-
prowadzenia rekonstrukcji mostu. 

Przypomnijmy, że kamienny most 
nad fosą prowadzący 
do zamku powstał w 
czasie przebudowy 
rezydencji kórnickiej 
realizowanej przez 
Tytusa Działyńskiego 
w latach 

1839-1842. Nigdy 
nie doczekał się wła-
ściwej rewitalizacji, a 
teraz jest w „opłaka-
nym” stanie.  

Most w wielu miej-
scach pęka, woda 
rozszczelniła filary, 
kruszą się schody, a 
znajdujące się przy 
nich przyczółki opadają ku dołowi. 

We wrześniu ubiegłego roku, nadzór 
budowlany nakazał pilnie zamknąć most. 
Kilkanaście dni później, wojewódzki konser-
wator zabytków wydał nakaz remontu bu-
dowli. Na podzamczu, tuż przed schodami, 
za którymi znajduje się most, postawiono 
metalowe ogrodzenie. Ogrodzenie to miało 
zabezpieczać teren, na którym miały roz-

począć się prace remontowe. Miały, bo tak 
naprawdę nigdy nie rozpoczęły się. Powód? 
Brak funduszy. 

Kiedy w październiku 2008 roku po-
twierdzono informację, że Biblioteka 
Kórnicka otrzyma milion złotych z rezerw 
rządowych na remont mostu, wydawało się, 
że administrator zamku może odetchnąć z 
ulgą. Nic bardziej mylnego, bo szybko rzu-
cono kolejne kłody pod nogi kierownictwa 
Biblioteki Kórnickiej. Czas szybko mijał, a 
obiecany milion ciągle nie mógł dotrzeć do 

Biblioteki Kórnickiej. W końcu listopada, 
gdy dyrektor zdał sobie sprawę, że nie jest 
w stanie wydać pieniędzy do końca roku 
(same procedury przetargowe trwają ponad 
miesiąc), zwrócił się do prezesa PAN, aby 
wystąpił do Ministra Finansów o przyznanie 
tym środkom statusu środków niewygasają-
cych. Niestety mimo zabiegów kilku posłów, 
Minister Finansów (dokończenie na str. 6)  

ZAWALI SIę, ZANIM ZNAJDĄ 
SIę PIENIĄDZE? 
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Z głębokim żalem informujemy o śmierci

Ś.P.  Kazimierza Zastawnego
(1920-2009)

Z wykształcenia pedagoga, działacza AK, organizatora 
tajnego nauczania i powojennego szkolnictwa w Szubinie, 

Wągrowcu i Łabiszynie,  
przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Kórniku, 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku,
współtwórcę i pierwszego dyrektora Muzeum Śremskiego,  

za działalność publiczną uhonorowanego  
wieloma odznaczeniami państwowymi, 

w tym Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski,  
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi,  

Medalem Komisji Edukacji Narodowej,  
Medalem za Zasługi w Ochronie Zabytków Województwa
Poznańskiego, Medalem za Zasługi w Ochronie Zabytków 

Archeologicznych, 
członka Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  

i Byłych Więźniów Politycznych.

Ś.P. Kazimierz Zastawny zmarł 1 stycznia 2009 roku  
w Krakowie, przeżywszy 88 lat.

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 i mamy

Śp.  
Izabeli Barczak,  

z domu  
Pietrowicz

Księżom, krewnym, znajo-
mym i sąsiadom za liczny 
udział w pogrzebie oraz  
intencje mszalne, a także  
zakładowi pogrzebowemu 
Moniki Orlewicz-Kulas za 

przygotowanie oprawy  
pogrzebowej

Serdecznie dziękujemy
Mąż z rodziną

WIEŚCI SOŁECKIE 
bŁAżEjEwko 

Dzień Kobiet był okazją do zorganizo-
wania przez Radę Sołecką Błażejewka wy-
jazdu dla 50 pań do „Kinepolis” w Poznaniu 
na premierę filmu „Kochaj i tańcz”. 

Sołtys Andrzej Duda poinformował, że 
trwają przygotowania do prac związanych z 
równaniem dróg oraz uzupełnieniem nasa-
dzeń drzew i krzewów. W planach jest także 
walcowanie i utwardzenie ulicy Kasztano-
wej. Zostanie także zamontowana lampa, 
która ma oświetlać drogę prowadzącą do 
przystanku autobusowego.

dZiEĆmiErowo 

Sołtys Henryk Hypsior poinformował, 
że 12 lutego odbyło się zebranie wiejskie z 
udziałem burmistrza Jerzego Lechnerow-
skiego, Romana Genstwy, wiceprzewod-
niczącego RM i Marka Serwatkiewicza, 
radnego powiatowego. Sołtys przedstawił 
sprawozdanie z działań za ubiegły rok. 
Mieszkańcy Dziećmierowa dowiedzieli się 
o ważnych dla nich inwestycjach. Ulice, 
na których założono kanalizację zostaną 
utwardzone destruktem. Ma także powstać 
przejazd pod trasą katowicką z dopuszcze-
niem lokalnego ruchu. W planach jest też 
wykonanie chodnika przy ruchliwej drodze 
w Dziećmierowie.

robAkowo wiEŚ

Sołtys Stefan Sosnowski wskazał pro-
blemy, z którymi borykają się mieszkańcy 
wsi. 

Czeska firma, budująca halę jeszcze nie 
naprawiła drogi stanowiącej przedłużenie 
ulicy Szklanej w kierunku Tulec. Deszcze 
zniszczyły ziemne pobocza dróg na ulicach 
Szkolnej i Żernickiej. 

Sołtys jest zadowolony z tego, że re-
jonowe spółki wodne ze Śremu oczyściły 
Strugę Średzką. Dzięki temu nie doszło 
do podtopień. 

W środę 18 marca odbyło się zebranie 
wiejskie.

Robert Wrzesiński

oGŁosZENiE

W związku z organizacją przez gminę Kórnik kiermaszu wielkanocnego w dniach 
3.04 – 14.04.2009 r. zwracamy się do Państwa z propozycją wynajęcia od gminy 
domków drewnianych o wymiarach 2x3m, zamykanych, w których można będzie 
sprzedawać własne towary, związane ze Świętami Wielkanocnymi, np. ozdoby, wyroby 
cukiernicze, gastronomia.    

Domki będą ustawione na placu przed ratuszem oraz na plantach. 
Gmina zapewnia dostęp do prądu, natomiast wystrój domków będzie należał do 
wynajmującego. 

koszt wynajęcia domku przez cały okres trwania kiermaszu wynosić będzie 300 
zł plus opłata targowa 5 zł za jeden dzień sprzedaży. 
Pisemne oferty prosimy składać do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku do dnia 27 marca br.  

w ofercie prosimy podać:
- imię, nazwisko
- adres
- numer telefonu
- rodzaj towarów, które Państwo chcą sprzedawać. 

o wyborze ofert decyduje kolejność zgłoszenia.  
O szczegółach wynajmu domków i zasadach korzystania z nich, osoby, których 
oferty jako pierwsze wpłynęły do Biura Obsługi Mieszkańca, zostaną powiadomione 
telefonicznie. 

Więcej informacji na ten temat można otrzymać w Wydziale Promocji Gminy, Kultury 
i Sportu tel. 8 170-411 w. 681

Burmistrz Gminy Kórnik
    Jerzy Lechnerowski

(dokończenie ze str. 5)   
nie zgodził się na przeniesienie miliona 
złotych na kolejny rok, bo zastrzeżenia 
do tego miał NIK. Rząd wydaje się być 
nieugięty w tej sprawie, podobnie jak 
kierownictwo Polskiej Akademii Nauk. 

Grażyna Paruszewska-Wisińska, 
dyrektor Biura Zarządzania Majątkiem 
w PAN nie pozostawia złudzeń. – Polska 
Akademia Nauk nie ma w tym roku ani 
złotówki na remont mostu – informuje. 

Prof. Jasiński nie rozumie, dlaczego 
w ciągu ostatnich 9 lat warszawska cen-
trala PAN, dała bliźniaczej bibliotece w 
Gdańsku na inwestycje ponad 18-krotnie 
więcej pieniędzy niż Bibliotece Kórnickiej 
(ta ma wspólne finansowanie z budżetu 
państwa z biblioteką w Gdańsku). 

Warto dodać, że 1 milion złotych nie 
wystarczy, bo remont mostu oszacowano 
na ponad 2 600 000 zł. Światełkiem w 
tunelu jest dotacja przyznana Bibliotece 
Kórnickiej przez radnych Powiatu Po-
znańskiego. Powiat dał na remont mostu 
300 tysięcy złotych, czyli połowę kwoty, 
którą w tym roku w ogóle zamierza prze-
znaczyć na wsparcie wykonania prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytkach. 

Czy władze samorządowe naszej 
gminy gotowe są także wspomóc remont 
budowli, która znajduje się na terenie 
miasta i dzięki której nasze miasto jest 
rozpoznawalne? 

Barbara Morasz

POCZĄTEK  
buDOWY 

Pełną parą ruszyły prace przy budowie 
Centrum Sportowo Rekreacyjnego. Począt-
kowo przygotowywany jest plac budowy, 
przesadzane krzewy, niwelowany teren 
przekładane media. Ustawiono baraki, w 
których mieści się zaplecze i pomieszcze-

nia socjalne dla pracowników. Od kilku dni 
na budowie pojawił się ciężki sprzęt (patrz 
okładka). Jak donieśli nam mieszkańcy 
osiedla Staszica, bacznie obserwujący ze 
swoich okien plac budowy nie obyło się 
bez problemów, gdyż ktoś ukradł cześć 
ogrodzenia.

Postęp w pracach budowlanych będzie 
nam relacjonować Anna Rauk- zasłużona 
dla środowiska sportowego emerytowana 
nauczycielka WFu – jednocześnie nasza 
długoletnia współpracownica.  

prZyGoTowANiA do kolEjNyCH  
iNwEsTyCji

Cięgle brak ostatecznych rozstrzygnięć 
przy wyborze wykonawcy przebudowy i 
remontu bnińskiego ratusza. Odwołania do 
Urzędu Zamówień Publicznych w procedu-
rze przetargowej zostały rozstrzygnięte w 
ten sposób, że nakazano gminie ponowny 
wybór wykonawcy z grona zgłoszonych 

wcześniej oferentów. 
Również zgłoszone w ostatniej chwili 

odwołania wstrzymały chwilowo procedurę 
związaną z wyborem wykonawcy moderni-
zacji ul. Asnyka. 

W najbliższym czasie, bo 24 marca 
kończy się okres składania ofert na wy-
konawstwo sieci gazowej z przyłączami w 
Czmoniu. ŁG

relacja z budowy.
O zobacz- mówię do męża , jakieś pomarańczowe ludki krążą po terenie, gdzie 

ma powstać wymarzona przez Kórniczan hala sportowa i upragniony basen. Po-
chodzili, popatrzyli i odjechali.

Przyjechała koparka, wyrywa metalowe przyrządy, które stały na terenie bo-
isk przyszkolnych. No tak! Nareszcie zaczęli przygotowywać teren do budowy.  
Coś się dzieje!

W kolejnych dniach zabrali się do likwidacji, drzewek i krzewów, jednocześnie 
„baz wypadowych” na czas przerw dla gimnazjalistów . Ciekawe, gdzie teraz będą 
się spotykać i ... - palą to co wyrwali i wycieli, ciąg dalszy niwelowania terenu.  
Z boku przyglądają się właściciele psów, którzy co ranek spacerują tam ze swoimi 
pupilami.

Kolejny dzień – tym razem wolny od pracy. Wstaję, podchodzę do okna i oczom 
nie wierzę. Czyżby ukradli opłotowanie przy ulicy Dworcowej? No tak! Bez straży  
i monitoringu się nie obędzie. Hieny czuwają.

Tak codziennie z okna na drugim piętrze mojego bloku (świetne pole obser-
wacyjne) będę patrzeć na postępy prac budowlanych. Co będzie się działo dalej 
napiszę w kolejnym miesiącu. ARA

Informacja dotycząca zmiany 
numeru telefonu do Biura Rady 
Miejskiej w Kórniku

Informuję, że zmianie uległ numer 
telefonu do Biura Rady Miejskiej  
w Kórniku. 

Aktualny numer (061) 817-08-91 
będzie obowiązywał aż do odwo-
łania. Za utrudnienia serdecznie 
przepraszam.
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powiAT poZNAŃski  roZpoCZyNA 

CZęŚĆ budowlANą projEkTu 
„promoCjA ZdrowiA poprZEZ 

sporT – ZEspóŁ prZysZkolNyCH 
oTwArTyCH boisk  

wiElofuNkCyjNyCH w powiECiE 
poZNAŃskim.” 

do 2010 roku, na dziewięciu nowych 
obiektach, zostanie przeprowadzonych 
blisko 15 000 godzin zajęć sportowo-

rekreacyjnych

Projekt budowy boisk powstał z myślą 
o najmłodszych mieszkańcach naszego 
powiatu, którzy w związku z  brakiem ak-
tywności ruchowej coraz częściej zapadają 
na różnego rodzaju choroby cywilizacyjne. 
W 2004 roku, w wyniku przeprowadzonych 
przez powiat badań profilaktycznych, u po-
nad 75% badanych dzieci, zamieszkałych 
na jego terenie, wykryto wady postawy 
wymagające natychmiastowego postępo-
wania rehabilitacyjnego i edukacyjnego. 
Kolejne badania w 2007 roku 
wykazały, że do schorzeń układu 
ruchowego doszły problemy w 
postaci otyłości oraz związanych 
z nią powikłań. Dlatego też, po-
wiat poznański, stworzył projekt, 
którego celem jest zwiększenie 
aktywności ruchowej dzieci i 
młodzieży, a co za tym idzie 
poprawa ich stanu zdrowia. 

Beneficjentami programu, 
którego realizatorem jest powiat 
poznański, są jego mieszkańcy 
nie przekraczający 18 roku 
życia, tj. dzieci przedszkolne, 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgim-
nazjalnych, a także podopieczni 
świetlic środowiskowych i ośrod-
ków specjalnych. Ze względu na 
ogólnodostępny i otwarty charakter terenu, 
w okresie wakacyjnym z powstałych obiek-
tów będą mogły również korzystać dzieci 
spoza powiatu, przebywające na terenie 
gmin w celach turystycznych. 

Powstały projekt, będący częścią 
realizowanego przez powiat Programu 
Profilaktyki Prozdrowotnej, jest odpo-
wiedzią nie tylko na alarmujące wyniki 
badań, ale również na mało atrakcyjną 
ofertę oświatową. Brak odpowiedniego 
zaplecza sportowego w szkołach utrud-
nia, bądź uniemożliwia, zorganizowanie 
lekcji wychowania fizycznego, a istniejące 
programy edukacyjne mają nikłe przeło-
żenie na świadomość zdrowotną uczniów  
w dorosłym życiu.

7 miesięcy przez 12 godzin  
- bezpłatnie

Wiedząc, że jedyną drogą, która po-
zwoli na pełną realizację zamierzeń, jest 
stworzenie dzieciom warunków zgodnych 

z ich zainteresowaniami, powiat poznań-
ski zorganizował w 2007 roku badania 
ankietowe mające na celu ustalenie ich 
preferencji. Rezultatem tego działania 
jest zakładane przeznaczenie boisk oraz 
ich ilość.

 Nowo powstałe obiekty funkcjonować 
będą w ramach dotacji unijnych w latach 
2009-10, przy czym początek zajęć jest 
planowany na lipiec 2009 roku. Imprezy 
odbywać się będą przez cały tydzień,  
a przewidziane zajęcia realizowane będą 
w panelach: tygodniowym, weekendowym 
i wakacyjnym. Wśród dyscyplin uwzględ-
nionych w programie znajdą się m.in. piłka 
nożna, koszykówka, siatkówka, aerobik, 
a nawet unihokej. Trzeba podkreślić, że 
wszystkie zajęcia będą prowadzone nie-
odpłatnie, co jest szczególnie istotne dla 
dzieci z rodzin niezamożnych. W trosce  
o odpowiedni rozwój młodych sportowców 
planuje się również zakup sprzętu umożli-
wiającego prowadzenie zajęć oraz zabaw 
wpływających na podniesienie poziomu 
kultury ruchowej. 

Na wszystkich obiektach odbywać 
się będą zawody sportowe o zasięgu 
gminnym, lokalnym, międzygminnym  
i powiatowym oraz imprezy rekreacyjne. 

Dzięki zastosowaniu sprzętu zakupionego 
z myślą o osobach niepełnosprawnych, 
możliwe będzie także organizowanie pa-
raolimpiad, w których wezmą udział dzieci 
ze specjalnych ośrodków szkolno-wycho-
wawczych z różnego stopnia dysfunkcjami 
ruchowymi bądź umysłowymi. 

likwidacja barier i nowe możliwości

Jednym z najważniejszych zadań 
projektu, wymienionych przez realizato-
ra, jest budowanie pozytywnych relacji 
międzyludzkich. Cel ten można będzie 
osiągnąć poprzez organizowanie zabaw  
i konkursów skupiających dzieci z różnych 
środowisk, podczas których dzieci uczyć 
się będą koleżeńskości, odpowiedzialności 
i umiejętność współpracy. Nie bez znacze-
nia pozostaje możliwość organizowania 
zajęć z udziałem osób niepełnosprawnych. 
Wspólnie spędzony czas pozwoli dzieciom 
zrozumieć i poznać świat niepełnospraw-
nych rówieśników, ci z kolei, stając się 

pełnoprawnymi członkami grupy, łatwiej 
i chętniej podejmować będą nowe wy-
zwania. Warto pamiętać, że odpowiednio 
zorganizowany i wykorzystany czas wolny 
to nie tylko polepszenie kondycji fizycznej, 
ale i psychicznej, a branie udziału w za-
bawach sprzyja odkrywaniu nowych pasji 
i umiejętności.

Równie ważnym elementem progra-
mu jest jego aspekt ekonomiczny. Choć 
powiat, jako jednostka samorządu teryto-
rialnego jest ustawowo zobowiązany do 
utrzymania obiektów publicznych znajdują-
cych się na jego obszarze, nowo powstałe 
boiska z pewnością podniosą atrakcyjność 
terenów, gdzie zostaną zlokalizowane.

Europejski obszar Gospodarczy

 Projekt budowy boisk jest jednym 
z 35 wniosków, które uzyskały dofinanso-
wanie w ramach Mechanizmu Finansowe-
go Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go, spełniając kryteria Priorytetu V Opieka 
zdrowotna i opieka nad dzieckiem. Dzięki 
pozytywnemu zaopiniowaniu przez Biuro 
Mechanizmów Finansowych w Brukseli, 
otrzymana dotacja wyniesie 1 454 167 
euro, co stanowi około 85% kosztów 

kwalifikowanych (całkowity koszt 
inwestycji to 1 710 785 euro). 
Jak podkreśla Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański, „Możliwość 
prowadzenia tak ważnego pro-
jektu to dla powiatu powód do 
dumy, ale i do wzmożonej pracy. 
Jesteśmy bowiem zobowiązani 
do terminowego realizowania 
poszczególnych jego etapów, tak 
budowy, jak i organizowanych im-
prez. Mamy jednak świadomość, 
że inwestycja ta pozwoli na stwo-
rzenie odpowiednich warunków 
do rozwoju dla najmłodszych 
mieszkańców naszego powiatu,  
a to jest wartością, której przece-
nić nie sposób.

Małgorzata Dorna
Gabinet Starosty Poznańskiego

KRÓTKO 
Z POWIATu

szkoły i placówki objęte  
programem budowy otwartych 

boisk wielofunkcyjnych

Zespół Szkół im. Jadwigi i Stanisław 
Zamojskich w Rokietnicy wraz z filiami 
w Murowanej Goślinie i w Poznaniu

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki 
w Mosinie

Zespół Szkół w Bolechowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Mosinie

Dom Dziecka w Kórniku

Ośrodek Wspomagania Rodziny  
w Kobylnicy

POWIAT WSPIERA 
POMOC SPOŁECZNĄ 

Podobnie, jak w ubiegłych latach, tak-
że i teraz władze Powiatu Poznańskiego 
wsparły finansowo realizacje zadań z 
zakresu pomocy społecznej. Konkurs 
rozstrzygnięto pod koniec lutego. Jak 
informuje portal internetowy powiatu, na 
konkurs wpłynęły 54 oferty złożone przez 
28 podmiotów. 

Wśród organizacji, którym przyznano 
dotację znalazło się Kórnickie Stowa-
rzyszenie Pomocy Osobom z Niepełno-
sprawnością Intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka”. 

W ramach wspierania działań zwią-
zanych z zapobieganiem wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych 
i umożliwieniem pełnoprawnego uczest-
nictwa w życiu społecznym, „Klaudynka” 
otrzyma 800 zł na szkolenia z zakresu 
problematyki osób niepełnosprawnych, 
2700 zł na „Sobotnie spotkania Klaudyn-
ki” i 15000zł na zajęcia rehabilitacyjne 
dla osób niepełnosprawnych, w tym 
rehabilitację ruchową i jazdę konną dla 
osób niepełnosprawnych. 

W ramach walki ze stereotypem czło-
wieka starego, zapobiegania ubożeniu 
i wycofywania z życia społecznego, 
aktywizacji środowiska seniorów oraz 
wsparcia działań samopomocowych i idei 
wolontariatu, Stowarzyszeniu przyznano 
kwotę 3500zł na szkolenia młodzieży z 
zakresu wolontariatu oraz ich pracy na 
rzecz osób samotnych, starszych, nie-
pełnosprawnych. 

BM

w dniach od 11 do 15 marca br. w ber-
linie odbywała się największa impreza 
na świecie w branży turystycznej - mię-
dzynarodowa Giełda Turystyczna „iTb 
bErliN”, podczas której prezentowała 
się również gmina kórnik. Gmina kórnik 
wystawiała się na targach w ramach sto-
iska poznańskiej lokalnej organizacji 
Turystycznej. 

W tym roku na targach prezentowało 
się ponad 11 000 wystawców z 187 państw. 
Targi turystyczne w Ber-
linie odbywają się w 
Kompleksie Wystawien-
niczym Messe Berlin. 
Stanowią największe na 
świecie forum komuni-
kacyjne, marketingowe 
wystawców z miast i 
regionów, organizacji 
turystycznych, organi-
zatorów turystyki, biur 
podróży, przewoźników, 
właścicieli firm hotelar-
skich, firm ubezpiecze-
niowych, firm wydaw-
niczych. 

Polskie stoiska wy-
różniające się biało-
czerwoną kolorystyką i efektownymi 
elementami dekoracyjnymi podobnie jak w 
latach ubiegłych zlokalizowane zostały w 
pawilonie nr 15 na powierzchni 1,5 tysią-
ca metrów kwadratowych. Stronę polską 
reprezentowało ponad 130 wystawców, z 
16 polskich regionów. Liczby te świadczą 
o ciągle rosnącej popularności tych tar-
gów oraz o tym, że to właśnie doskonałe 

miejsce do przedstawienia własnej oferty 
turystycznej, skutecznej promocji i pozy-
skania potencjalnych klientów w swoich 
obiektach turystycznych. 

Oprócz bogatej oferty turystycznej  
i ciekawych materiałów informacyjnych, 
do odwiedzenia polskiej ekspozycji za-
chęcały także regionalne smakołyki  
i specjalności.   

Berlińskie targi to nie tylko efektywna 
promocja naszej oferty turystycznej oraz 

bogactwa przyrodniczego i kulturowego 
regionu, ale także możliwość poznania ak-
tualnych oczekiwań i preferencji turystów 
zagranicznych, wśród których przeważają 
Niemcy. Polska jest w pierwszej dziesiątce 
krajów najchętniej odwiedzanych przez 
turystów niemieckich i jesteśmy na trzeciej 
pozycji, jeśli chodzi o wycieczki autokaro-
we z tego kraju. ■ 

KÓRNIK NA TARgACh

w ciągu ostatnich kilku miesięcy 
wzrosło bezrobocie na terenie gminy 
kórnik – tak wynika z badań przeprowa-
dzonych przez powiatowy urząd pracy 
w poznaniu, których wyniki zaprezen-
towano 11 marca w kórni-
ku, na wspólnym spotkaniu 
pracowników pup, przed-
stawicieli władz lokalnych i 
miejscowych pracodawców. 

Badania zatytułowane: 
„Bariery ograniczające dostęp 
do rynku pracy bezrobot-
nym mieszkańcom powiatu” i 
„Diagnoza aktualnej sytuacji 
i przyszłych potrzeb kadro-
wych lokalnych rynków pracy 
gmin powiatu poznańskiego” 
zrealizowano w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

Czego możemy się z nich 
dowiedzieć? Bezrobocie na 
końcu stycznia tego roku w Polsce wy-
niosło 10,5%, w województwie wielko-
polskim 7,2% a w powiecie poznańskim 
2,0%. Według danych z lutego tego roku, 

w naszej gminie bezrobocie nieznacznie 
przekroczyło 5% (dane na podstawie 
liczby zarejestrowanych mieszkańców 
gminy Kórnik w PUP). Porównując stopę 
bezrobocia w innych gminach powiatu, 

zauważymy, że najwyższa była w lutym 
w gminie Swarzędz i wyniosła 12,77% 
a najniższa w gminie Kleszczewo - 
1,44%. 

Najwięcej bezrobotnych w gminie 
Kórnik przybyło na początku tego roku, 
czego przyczyną może być pogłębiający 
się kryzys gospodarczy. Bez pracy, wię-
cej jest mężczyzn niż kobiet. Bezrobotni 
mieszkańcy gminy Kórnik to najczęściej 
osoby w przedziale wiekowym 25-34  oraz 

45-54 lata. Aż 48,4% ludzi bez 
pracy nie posiada wykształce-
nia średniego. 

W związku z rosnącym 
bezrobociem, burmistrz Jerzy 
Lechnerowski pytał przede 
wszystkim o perspektywy 
lokalnego rynku pracy i na-
rzędzia, jakimi dysponuje 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Poznaniu w walce z bezrobo-
ciem. Pracodawcy przedsta-
wiali swoje opinie na temat 
dotychczasowych kontaktów 
z urzędami pracy. Przyznali, 
że rzadko były one pozy-
tywne, a usługi przez nich 
oferowane często dawały 
wiele do życzenia. Lokalni 

przedsiębiorcy byli także zainteresowani 
istniejącymi możliwościami współpracy z 
urzędami pracy. 

Barbara Morasz

PRZYbYWA bEZRObOTNYCh
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początki spółdzielni „rolnik”

W Kórniku, na przełomie XIX i XX 
wieku, podobnie jak dzisiaj, rolnik na wsi 
zdany był na własne siły w zbywaniu pro-
duktów swojej pracy. Handel znajdował 
się w rękach niemieckiej, nierównej i nie-
uczciwej konkurencji. Obrońcy polskości, 
tacy jak ks. Bronisław Rybicki, dr Zygmunt 
Celichowski i ich współpracownicy prze-
ciwstawiali się temu i byli pomysłodawcami 
stworzenia w Kórniku „spółdzielni dla han-
dlu zbożem”. W czasach zaborów sprawy 
formalno-prawne organizacji skrupulatnie 
kontrolowały organy władzy i wszelkie 
odstępstwa surowo karano grzywnami a 
nawet więzieniem. 

Z pewnością sprawy organizacyjne 
trwały już wcześniej, o czym świadczy 
notatka w aktach ks. Bronisława Rybickie-
go z grudnia  1908 roku. Jednak dopiero 
2 marca 1909 roku odbyło się zebranie 
organizacyjne a w jego efekcie zwrócono 
się do sądu rejestracyjnego w Śremie, 
który 22 marca dokonał wpisu do rejestru 
nowo powstałej spółdzielni pod nazwą 
„Rolnik – spółdzielnia z ograniczoną od-
powiedzialnością”.

Formalnie prezesem został ks. Bronisław 
Rybicki.  Dr Zygmunt Ce-
lichowski do organizacji i 
zarządzania spółdzielnią 
wysunął Tadeusza Ru-
czyńskiego,  swojego zię-
cia, dzierżawcę majątku 
w Dziećmierowie. Trze-
cim członkiem zarządu 
został właściciel wiatraka 
na tzw. „Odzikrzu” Sta-
nisław Laurentowski. 
Na prezesa Rady Nad-
zorczej wybrano Józefa 
Szejmana. W jej skład 
wchodzili: ks. Stanisław 
Okoniewski z Bnina, 
Tadeusz Adamczew-
ski ze Szczodrzykowa, 
Stanisław Broeckere z 
Runowa, Józef Pudelski 
z Kórnika i ks. Wikariusz 
Białaszewski z Bnina. 
Kierownikiem, zwanym 
fachowcem był pan Ru-
cinski. Władysław hr. Zamoyski użyczył nowo 
powstałej organizacji pomieszczeń po spółce 
„Pług” na terenie podzamcza. Wysokość od-
powiedzialności członków ustalono na kwotę 
1000 marek. Rok obrachunkowy trwał od 1 
lipca do 30 czerwca.  Wyniki gospodarcze, 
tzw. bilans publikowano w „Poradniku Go-
spodarczym”.

Zachował się „Protokolarz Komisji 
Rewizyjnej” i na podstawie tzw. rewizji mo-
żemy dokładnie odtworzyć skład tej komisji 
oraz wyniki gospodarcze spółdzielni.

Nie zachowała się książka członków 
spółdzielni z tego okresu, ale na podstawie 
kwoty udziałów możemy określić, że było 
ich około stu.

rzeczpospolita kórnicka

Początki spółdzielni były niewątpliwie 
trudne. Nie dysponowano własną bazą 
lokalową, sprzętem, transportem, kadra-
mi. Dnia 11 listopada 1918 roku, w dniu 
ogłoszenia końca wojny, kierownik spół-
dzielni „Rolnik” w Kórniku, kupiec zbożowy 
Sylwester Gawrych stanął na czele Rady 
Robotniczej, a Marian Brochwicz-Trawiń-
ski na czele Rady Żołnierskiej. Następnego 
dnia przystąpiono do organizowania Straży 

Bezpieczeństwa, która w styczniu 1919 
roku przyjęła nazwę Straży Ludowej. Syl-
wester Gawrych wykorzystując znajomości 
z poznańską grupą niepodległościową 
wystarał się o 250 mundurów dla przy-
odziania żołnierzy Kompanii Kórnickiej i 
jej oddziałów rezerwowych. Ogłoszono 

powstanie Rzeczypospolitej Kórnickiej. 
Powołano Radę Ludową i Straż Obywatel-
ską, potem przekształconą w regularną siłę 
zbrojną nazwaną Kompanią Kórnicką. W 
realizacji tego zadania pomogła mu znajo-
mość środowiska miejskiego i wiejskiego. 
Kto je lepiej znał od Sylwestra Gawrycha 
kupca zbożowego? 

Walka o  niepodległość, to nie tyl-
ko żołnierze gotowi polec w walce, 
ale również zorganizowane zaplecze: 
uzbrojenie, umundurowanie, zaopa-
trzenie żywnościowe itp. Władysław hr. 
Zamoyski poprzez swojego plenipotenta 
dr Zygmunta Celichowskiego przekazał 
znaczne środki pieniężne na ten cel. Sam 

osobiście uczestniczył w dyplomatycznych 
pokojowych pracach w Paryżu. Kompania 
Kórnicka odegrała ważną rolę w pierw-
szych godzinach po wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego w Poznaniu, również w 
dalszych, już krwawych walkach wyzwo-
leńczych w Wielkopolsce, pod Strykowem 
i  Łomnicą. Sylwester Gawrych osobiście 
zorganizował  II Kompanię Kórnicką i po-
spieszył z nią w okolice Leszna, Miejskiej 
Górki i Rawicza i Ostrzeszowa. 

spółdzielnia „rolnik”  
w ii rzeczypospolitej

 
W 1919 roku Spółdzielnia „Rolnik” 

zrzeszała 100 członków, w 1927 roku - 116 
a 105 w 1937 roku. Sprzęt w posiadaniu 
spółdzielni był bardzo skromny, większość 
prac wykonywano ręcznie. Działalność 
handlowa spółdzielni do początku lat 30-
tych przedstawiała się korzystnie szcze-
gólnie w sprzedaży podstawowych płodów 
rolnych,  czemu towarzyszyła  sprzedaż 
nawozów sztucznych. W okresie między-
wojennym spółdzielnia nie zajmowała się 
handlem artykułami spożywczymi i sprzę-
tami codziennego użytku. Te dziedziny, tak 
jak usługi rzemieślnicze były opanowane 
przez rynek prywatny. W okresie 20-lecia 
międzywojennego kilkakrotnie zmienia-
no statut, zmieniały się również władze 
spółdzielni. W maju 1928 roku zmarł ks. 

Bronisław Rybicki, od-
szedł z zarządu Stani-
sław Laurentowski, a w 
1929 roku Albina Mar-
kowska. Od 1928 roku 
spółdzielnią zarządzał 
trzyosobowy zarząd, w 
składzie: Jan Grzego-
rowski (prezes), Feliks 
Kurzyński i Czesław 
Stylo. Od 1935 roku 
zarządzali dwuosobo-
wo: Jan Grzegorowski 
i Rudolf Andrejewski. 
Od 1932 roku preze-
sem rady nadzorczej 
był Antoni Pacyński, 
naczelnik Fundacji „Za-
kłady Kórnickie”. 

Coroczne walne 
zgromadzenia miały 
charakter sprawozdaw-
czy. Przedstawiano na 
nich skład zarządu, 

rady nadzorczej, rachunki zysków i wy-
datków oraz bilans. W związku ze zmianą, 
w 1938 roku odpowiedzialności członków 
tylko zadeklarowanymi udziałami powstała 
konieczność zmiany nazwy spółdzielni 
na „Rolnik w Kórniku – spółdzielnia rol-
niczo-handlowa z odpowiedzialnością 
udziałami”. Nazwa ta utrzymała się do 
zjednoczenia z Gminną Spółdzielnią  
„Samopomoc Chłopska.

spółdzielnia „rolnik” w czasach  
okupacji niemieckiej

 
W okresie II wojny światowej majątek 

spółdzielni został przejęty przez okupanta. 

100-LECIE ROLNIKA W KÓRNIKu W listopadzie 1940 roku udało się zareje-
strować spółdzielnię w sądzie rejestrowym. 
Jednak już po miesiącu, w grudniu 1940 
roku, spółdzielnię  z całym majątkiem, 
pod nazwą Landwirtschaftlische Central 
Genossenschaft w Poznaniu, filia w Kór-
niku przejął Helmut Brückner. Członków 
zarządu zdegradował do szeregowych 
pracowników. Jan Grzegorowski zmarł w 
1942 roku, a Rudolf Andrejewski ciężko 
zachorował.

Straty wojenne oszacowano na pół 
miliona złotych

spółdzielczość w kórni-
ku w latach 1945 – 1950

6 maja 1945 roku w 
Domu Katolickim w Bninie 
odbyło się zgromadzenie 
członków spółdzielni „Rol-
nik”. Dokonano wyborów 
rady nadzorczej i zarządu. 
Niestety nie dysponowano 
przedwojennym statutem i 
popełniono pomyłkę, którą 
korygowano pod groźbą 
kary pieniężnej. Ustalono 
wysokość wpisowego (10 
zł) i udziału (200 zł) oraz 
liczbę członków zarządu na 
trzech, w składzie: Rudolf 
Andrejewski, Mieczysław Handkiewicz i 
Mieczysław Słoma. W dalszym ciągu ko-
rzystano z pomieszczeń Fundacji „Zakłady 
Kórnickie”.  W grudniu 1945 roku rada 
nadzorcza postanowiła o przystąpieniu do 
Związku Samopomocy Chłopskiej. Dnia 
11 marca 1948 roku Walne Zgromadzenie 
członków uchwaliło połączenie istnie-
jących spółdzielni w jeden spółdzielczy 
organizm pod nazwą Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”

Na terenie Ziemi Kórnickiej w 1945 
roku, niezależnie od siebie  powstały: Spół-
dzielnia „Rolnik”, Spółdzielnia Powszech-
na „Jedność” w Kórniku, Spółdzielnia 
Spożywców „Jedność” w Radzewie. Dnia 
16 września 1947 roku odbyło się zebranie 
założycielskie Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” a jej rejestracji dokonano 
30 października 1947roku. Rok później 
nastąpiło połączenie tych spółdzielni. 
Zmiany te nie wynikały z woli członków, 
udziałowców spółdzielni. Były to decyzje 
odgórne wynikające z zasad centralizmu 
socjalistycznego.

W skład pierwszego zarządu weszli: 
Rudolf Andrejewski (prezes), Marian 
Antkowiak i Józef Rogacki (członkowie 
zarządu). W 1949 roku nastąpiła zmia-
na, na miejsce Rudolfa Andrejewskiego 
wszedł Dymitr Kuc, a na miejsce Józefa 
Rogackiego - Władysława Organiściako-
wa. W 1950 roku prezesem został Marian 
Antkowiak, który doprowadził spółdzielnię 
do rozkwitu.

spółdzielczość w kórniku w latach 
1950 – 1971

W okresie od 1949 do 1956 roku otwar-
to 25 nowych sklepów, wybudowano pie-

karnię mechaniczną (1954) i prowadzono 
Ośrodek Maszynowy, którego zajmował 
się naprawą maszyn rolniczych członków 
spółdzielni. W 1951 roku powstał chór. 
Próby odbywały się w świetlicy przy ul. 
Poznańskiej. Kierownikiem i dyrygentem 
chóru był radny i nauczyciel śpiewu Stefan 
Nowak. Działalność chóru stale się rozwi-
jała, ale trwało to do momentu rozdziału 
spółdzielni.

W 1956 roku decyzjami „odgórnymi” 
podzielono spółdzielnię na Miejską Spół-
dzielnię Zaopatrzenia i Zbytu, działającą 
w mieście oraz Gminną Spółdzielnię, 

działającą na wsiach. Dopiero w 1971 roku 
ponownie je połączono. Od tego momentu 
do dzisiaj spółdzielnia działa na terenie 
całej gminy oraz miasta.

spółdzielczość w kórniku od 1971  
do dzisiaj

 
Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte 

ubiegłego wieku to okres rozkwitu. Spół-
dzielnia  liczyła 3161 członków, głównie 
rolników. W 1973 roku przeniesiono 

siedzibę Spółdzielni z ul. Zamkowej do 
nowych budynków  przy ul. Średzkiej. 
Do użytku oddano bazę magazynową 
i transportową. Dzięki temu uzyskano 
poprawę obsługi klientów. W kolejnych 
latach uruchamiano nowe obiekty: restau-

racja „Biała Dama”(1976), nowe sklepy 
wiejskie: w Żernikach, Kamionkach, Ro-
bakowie i Prusinowie. W tym okresie pro-
wadzono ożywioną działalność kulturalną 
w klubach wiejskich w Dziećmierowie i 
Szczytnikach a kooperacja z rolnikami 
układała się nadzwyczaj korzystnie. 
Spółdzielnia prowadziła również działal-
ność gastronomiczną, restauracje, bary 
uniwersalne, kawiarnie oraz produkcję 
artykułów spożywczych: pieczywa, ciast, 
mięsa i wędlin, wód gazowanych, rozlew 
piwa. Kórnik jako miasteczko turystyczne 
zaopatrywał nie tylko mieszkańców, ale 

liczne rzesze turystów. 
Rocznie w tamtym okresie 
odwiedzało Zamek około 
200 tysięcy turystów kra-
jowych i zagranicznych. 
Spółdzielnia posiadała 
również warsztaty usłu-
gowe: stolarnię, zakład 
elektryczno-instalacyjny.

Transformacja gospo-
darcza z przełomu lat 
osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych ubiegłe-
go wieku spowodowała 
przede wszystkim odejście 
ze spółdzielni rolników, 
którzy stali się łatwym 
łupem grupy prywatnych 

właścicieli zakładów obsługujących rol-
nictwo. W ostatecznym rachunku rolnik 
został na rynku sam i widzimy, jak rezy-
gnuje z pracy na roli a nawet wyzbywa 
się jej, szczególnie na cele budowlane. 
W Kórniku i Bninie sklepy i zakłady 
gastronomiczne nie będące własnością 
spółdzielni wróciły do rąk właścicieli 
nieruchomości. Zmalała liczba członków, 
gdyż urynkowienie gospodarki rozluźniły 
związki ekonomiczno-handlowe obecne 
w poprzednim okresie. W efekcie tego 
zmalało zatrudnienie i rola spółdzielni w 
handlu detalicznym, gastronomii i pro-
dukcji spożywczej. Obecnie spółdzielnia 
ma 124 członków a zatrudnionych jest 
45 osób. Część placówek oddano w na-
jem, np. „Biała Dama”, piekarnia, sklepy 
wiejskie w Kamionkach, Pierzchnie i w 
Prusinowie. 

Od 1 listopada 2002 roku spółdzielnią 
kieruje zarząd: Marian Maciejewski (pre-
zes), Witold Modrowski (członek zarządu 
od 18.10.1990) oraz Jolanta Grześkowiak 
(główna księgowa, pełnomocnik zarządu 
ds. ekonomicznych). 

Rada nadzorcza zgodnie ze statutem 
liczy 9 członków. Funkcję przewodniczące-
go pełnił od 1990 roku aż śmierci Stanisław 
Handkiewicz. Od 30 grudnia 2008 roku  
przewodniczącym został Leszek Sznura, 
jej członek od 1982 roku. 

Z okazji Jubileuszu 100-lecia wydano 
okolicznościowy kolorowy folder rekla-
mowy ukazujący skład osobowy Zarządu 
i Rady Nadzorczej oraz pracowników 
administracji. Ukazano też krótką historię 
i lata współczesne Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Kórniku.

Kazimierz Krawiarz

Pracownicy Spółdzielni Rolnik od lewej:
Kazimierz Der, Stanisław Laurentowski, Franciszek Hołderny, 

Albina Małkowska, Helena Der-Jakubowska, Jan Grzegorowski

Podwórko Spółdzielni Rolnik wg grafiki B. Promińskiego
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Borówiec, ul. Poznańska 83, biuro: Poznań, ul. Głuszyna 229/11 
Tel./fax (61) 87 88 513, 605 403 123

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

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

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

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

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

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

Uprzejmie informuję, że od kwietnia działalność  
gabinetu zostanie przeniesiona do gabinetów  

w Śremie tel. (061) 28 296 06  
i Środzie Wlkp. tel. 0501 304 228. 

Kartoteki będą rozdzielone na te dwa gabinety  
zgodnie z wyborem pacjentów. W razie wątpliwości  

proszę o telefon pod nr tel. 0501 304 228.

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

Miejsce
na Twoją 
reklamę

tel.
061 819 80 13

oddam w najem  
lokal 60 m2  

w borówcu na sklep, 
gabinet, biuro, salon 

fryzjerski, inne

Gminna Spółdzielnia „S.Ch.” w Kórniku  
wydzierżawi pomieszczenie handlowe  

o pow. 36m² w Kórniku 
na Pl. Powstańców Wlkp. 1. 
Informacje pod numerem tel.  

0618 170-299

Gminna Spółdzielnia „S.Ch.” w Kórniku 
zatrudni sprzedawców na umowę  

o pracę do sklepu w Radzewie  
lub wynajmie powyższą placówkę. 

Informacje pod numerem tel.  
0618 170-299

PROTEST 
TRWA

Ponad 40 mieszkańców Kamionek 
oraz kilka osób ze Skrzynek i Daszewic 
protestowało w Warszawie przeciwko 
przeprowadzeniu trasy przebudowywanej 
linii wysokiego napięcia 2x400 i 2x200 kV 
przez osiedla mieszkaniowe. Zorganizo-
wana grupa z transparentami pojawiła się 
5 marca pod Ministerstwami Infrastruktury, 
Gospodarki, siedzibą Sejmu RP i Kancela-
rią Prezesa Rady Ministrów. 

Manifestacja została oficjalnie zgłoszo-
na władzom miasta, od których uzyskała 
pozwolenie, tak więc grupie towarzyszyła 
policyjna obstawa. Z protestującymi spo-
tkali się przedstawiciele Ministerstwa Go-
spodarki, rzecznik prasowy Ministerstwa 
Infrastruktury oraz wiceminister Olgierd 
Dziekoński. Delegacje mieszkańców 
przyjęli posłowie Krystyna Łybacka i Jan 
Filip Libicki.

Jak powiedział nam jeden z uczestni-
ków protestu, najbardziej rzeczowo spra-
wę przedstawił wiceminister Dziekoński 
informując, że  istnieje jeszcze możliwość 
unieważnienia decyzji lokalizacyjnej wo-
jewody. Istotne jednak będą opracowania 

środowiskowe związane z tematem od-
działywania linii. 

Wśród uczestników protestu znalazły 
się dwie radne z Kamionek: Magdalena 
Kosakowska i Małgorzata Walkowiak. - 
Nie byliśmy w Warszawie by protestować 
przeciwko budowie nowej linii jako całości. 
Rozumiemy potrzebę rozwoju energe-
tycznego, ale wieloma działaniami udo-
wodniliśmy, że przeprowadzenie szeregu 

gigantycznych słupów przez środek osiedli 
w Kamionkach nie jest najlepszym rozwią-
zaniem i istnieją alternatywne możliwości,  
lepsze ze względów społecznych – po-
wiedziała radna Walkowiak. - Nie chcemy 
torpedować budowy, ale jako mieszkańcy 
chcemy, by nasz głos był brany pod uwa-
gę – dodała. 

ŁG
Fot. Damian Zawieja

KAMIENIEM  
W SZYbę

Grupa nastoletnich wandali grasuje 
od pewnego czasu w okolicach ulic 

Szarych Szeregów, 20 Października i 
św. Floriana w Kórniku. Młodzi ludzie po 
zmroku hałasują, rzucają kamieniami w 
budynki, szyby i co gorsza w ludzi. Nie 
wystarcza im mur wzdłuż ul. Szarych 
Szeregów, by wyrażać ekspresje za 
pomocą graffiti. Na nowych elewacjach 
wypisują wulgaryzmy, a na drzwiach 

domu Sióstr Miłosierdzia najprawdo-
podobniej ta sama szajka namalowała 
znaki satanistyczne. Apelujemy do Po-
licji i Straży Miejskiej o przypilnowanie 
bezpieczeństwa i porządku w tej okolicy 
i wszędzie tam, gdzie dochodzi d podob-
nych ekscesów.

ŁG   
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od kilku miesięcy na niektórych uli-
cach naszego miasta panują „egipskie 
ciemności”, bo nie palą się lampy. Ener-
getycy tłumaczą, że to przede wszystkim 
efekt zużycia się żarówek. 

Problemem niepalących się lamp, zaję-
liśmy się po telefonie jednej z naszych czy-
telniczek. Mieszkanka Kórnika żaliła się, że 
na ulicy Zamkowej już od grudnia nie palą 
się lampy uliczne. – Kiedyś lubiłam tamtędy 
spacerować z psem. Teraz omijam tą ulicę, 
bo zwyczajnie boję się – tłumaczyła.  

Okazuje się, że lampy nie palą się w 
ogóle albo okresowo m.in. na Placu Nie-
podległości, ulicy Kuśnierskiej, Poznańskiej 
czy Reja. 

Postanowiliśmy sprawdzić czy o poja-

wieniu się problemu wiedzą pracownicy 
Referatu Eksploatacji i Infrastruktury Urzę-
du Miejskiego w Kórniku. Dowiedzieliśmy 
się, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy 
odebrano kilkanaście razy zgłoszenia 
od mieszkańców o mrugających lub w 
ogóle niepalących się lampach ulicznych. 
Poinformowano nas także, że tego typu 
zgłoszenia można kierować bezpośrednio 
do Pogotowia Energetycznego, które mie-
ści się przy ulicy Młyńskiej w Kórniku (tel. 
0618 170 - 423). Energetycy przyznali, że 
reagują w takich przypadkach i systema-
tycznie usuwają awarie. Z informacji, jakie 
od nich uzyskaliśmy wynika, że najczęstszą 
przyczyną nie zapalania się lamp ulicznych 
jest zużycie się żarówek, rzadziej awaria 
sterowników w lampach. BM

EgIPSKIE CIEMNOŚCI  
NA uLICACh KÓRNIKA

MIAŁ bYć  
JEDEN, bęDĄ 

DWA 
Aż dwa „orliki” powstaną na terenie 

naszej gminy jeszcze w 2009 roku. A 
wszystko, dzięki temu, że w tym roku 
mniej gmin zainteresowanych było zdo-
byciem rządowych funduszy na budowę 
kompleksów sportowych. 

„Orliki”, czyli kompleksy sportowe budo-
wane w ramach rządowego programu 

„Moje Boisko – Orlik 2012”, powstaną 
w gminie Kórnik w Kamionkach i na 
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Kórniku. Program ten zakłada budowę 
ogólnodostępnych, bezpłatnych kom-
pleksów boisk sportowych wraz z szat-
niami i zapleczem socjalnym, w każdej 
gminie na terenie całego kraju. Jego 
celem jest udostępnienie dzieciom i 
młodzieży nowoczesnej infrastruktury 
sportowej w celu aktywnego uprawiania 
sportu. Taki kompleks powinien koszto-
wać 1 milion złotych. Zgodnie z planem 
jedną trzecią tej kwoty pokrywać miał 
rząd, jedną trzecią samorząd woje-
wództwa, a resztę pieniędzy wyłożyć 
miała gmina.

Czterokrotne podejście 
Urząd Miejski w Kórniku starał się już 

w ubiegłym roku o pozyskanie środków na 
budowę boisk z innych programów rządo-
wych. W kwietniu 2008 roku do Ministerstwa 
Sportu i Rekreacji wpłynęły dwa wnioski 
gminy Kórnik. W jednym z nich aplikowano 
o fundusze na całoroczne, wielofunkcyjne 
boisko w Kamionkach, w ramach programu 
„Budowa wielofunkcyjnych boisk ogólnie 
dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Drugi 
dotyczył budowy boiska piłkarskiego na 
terenie OSiR w Kórniku, w ramach progra-

mu „Blisko boisko”. W obu przypadkach, 
gminie nie udało się pozyskać środków. Nie 
wiadomo, dlaczego nasze wnioski zostały 
odrzucone. Ministerstwo sportu skutecznie 
unika podania przyczyn. 

Kiedy okazało się, że gminie nie udało 
się pozyskać funduszy ani z jednego ani z 
drugiego programu, podjęto próbę zdoby-
cia pieniędzy z kolejnego. Tym razem był 
to rządowy program „Moje Boisko – Orlik 
2012”. Gmina złożyła wniosek o środki na 
dwa boiska już w ubiegłym roku. Pod koniec 
2008 roku okazało się, że możemy ubiegać 
się o pieniądze na budowę tylko jednego z 
nich. „Padło” na Kamionki, bo na terenie 
Kórnika jest już boisko piłkarskie. W połowie 
grudnia złożono wniosek w Urzędzie Woje-
wódzkim w Poznaniu. To on miał dokonać 
wyboru beneficjentów do programu, prze-

kazując ich wykaz do zatwierdzenia przez 
Ministra Sportu i Turystyki. Pod koniec 
stycznia 2009 roku sejmik Województwa 
Wielkopolskiego podjął uchwałę o roz-
dziale środków na powstanie „orlików” w 
Wielkopolsce. Na liście znalazła się gmina 
Kórnik i fundusze na budowę kompleksu w 
Kamionkach. Wówczas okazało się także, 
że zostały jeszcze pieniądze. Wojewódz-
two wielkopolskie otrzymało środki na 100 
„orlików”, a wnioski złożyły tylko 73 gminy. 
Ogłoszono drugi nabór. Gmina Kórnik zło-
żyła tym razem wniosek na budowę boisk 
w Kórniku. Na początku marca wielkopolski 
sejmik podjął kolejną uchwałę w sprawie 

sfinansowania 27 projektów wybudowania 
boisk, a wśród nich znalazł się projekt 
„orlika” na kórnickim OSiRze. W budżecie 
gminy Kórnik zagwarantowano już środki 
na budowę boisk. Oba „orliki” w naszej 
gminie powstaną najprawdopodobniej do 
końca tego roku. 

jak wyglądają „orliki”?
„Orliki” to kompleksy sportowo - rekre-

acyjne. W ich skład wchodzić będą dwa 
boiska. Jedno z nich to boisko piłkarskie 
o wymiarach 30m x 62m, ze sztuczną 
nawierzchnią, ogrodzone, wyposażone w 
tzw. piłkochwyty. Drugie to boisko wielo-
funkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej 
o wymiarach 19m x 32m, ogrodzone, z 
nawierzchnią poliuretanową. 

Na terenie kompleksu znajdować się 
będzie budynek sanitarno – szatniowy. 
W nim mieścić się będzie magazyn 
sprzętu gospodarczo - sportowego, 
szatnie oddzielnie dla każdej płci lub 
drużyny, toalety i prysznice, pomiesz-
czenie gospodarza obiektu i trenera 
środowiskowego.

Boiska będą oświetlone, co ma 
umożliwić korzystanie z nich także po 
zmroku. 

W tym roku powstanie 100 „orlików” 
na terenie województwa wielkopolskie-
go. To najwięcej w skali całego kraju. 

Do tego poziomu w 2009 roku dorównać 
może jedynie województwo mazowieckie. 
Z kolei na Opolszczyźnie szacunkowo 
powstanie tylko 15 obiektów. 

W 2009 roku w Wielkopolsce „orliki” 
wybudowane zostaną oprócz w naszej 
gminie, także 

w Zaniemyślu, Czarnkowie, Baranowie 
czy Poznaniu (aż 5 boisk). Samorząd wo-
jewództwa wielkopolskiego wyda na nie 33 
miliony złotych. 

W ubiegłym roku w Wielkopolsce do-
tację na budowę kompleksów otrzymało 
41 gmin, co kosztowało 13,7 milionów 
złotych.  Barbara Morasz

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. GENERAŁOWEJ  
JADWIGI  

ZAMOYSKIEJ  
W KÓRNIKU 

SERDECZNIE ZAPRASZA 
NA

DRZWI OTWARTE
w dniach: 

28 marca (sobota)  
w godz. 10.00 – 12.00
18 kwietnia (sobota)  
w godz. 10.00 – 12.00

VII gMINNY  
KONKuRS PIOSENKI 

DZIECIęCEJ  
I MŁODZIEżOWEJ
już po raz siódmy dzieci i młodzież z 

gminy miały okazję zaprezentować się w 
Gminnym konkursie piosenki dziecięcej 
i młodzieżowej, który odbył się 7 marca 
br w kórnickim ośrodku kultury. orga-
nizatorem imprezy był urząd miejski w 
kórniku i kórnicki ośrodek kultury. 

Celem konkursu jest kształcenie mu-
zyczne dzieci, popularyzacja piosenki 
jako formy uzewnętrznienia wartości 
estetycznych i kulturowych, prezentacja 
umiejętności artystycznych oraz pro-
mocja młodych wokalistów i zespołów 
wokalnych. 

W tegorocznym konkursie udział wzię-
ło 34 wykonawców, w tym trzy zespoły. 

Występy uczestników oceniało trzy-
osobowe jury w składzie: p. Jerzy Cep-
ka – przewodniczący komisji, p. Jacek 
Podbielski - muzykolog i p. Sławomir 
Animucki – kierownik Kórnickiego Ośrod-
ka Kultury. 

Konkurs został przeprowadzony w 
trzech grupach wiekowych i w dwóch 
kategoriach wykonawczych: soliści i ze-
społy wokalne. 

- w najmłodszej grupie wiekowej (7-10 
lat) w kategorii soliści I miejsce zajęła 
Magdalena Byczyńska, II miejsce zajęła 
Katarzyna Taciak, natomiast III miejsce 
zajął Michał Radke. 

- w grupie średniej (11-13 lat) w ka-
tegorii soliści I miejsce zajęła Angelika 
Śpitalniak, II miejsce zajęło dwóch wy-
konawców: Oliwia Ratajczak i Arkadiusz 
Janeczek. Jury przyznało również wyróż-
nienie Kindze Kondrackiej. 

- w najstarszej grupie wiekowej (14-
16 lat) w kategorii soliści I miejsce 
zajęła Zuzanna Zięta, II miejsce zajęły 
dwie uczestniczki: Marysia Taciak i Ania 
Woźnicka. 

 
W kategorii zespoły wokalne jury 

przyznało I miejsce zespołowi „Triolki”, w 
nowym składzie: Aleksandra Idkowska, 
Agnieszka Kozieł i Laura Szkarek-Mielęc-
ka. Drugie miejsce zajął zespół „Rytmia-
ki”, w składzie Zuzanna Szpak i Joanna 
Breś. Natomiast wyróżnienie otrzymały: 
Sandra Templewicz, Sandra Piechowiak 
i Kinga Hoza. 

Pan Jerzy Cepka, dziękując wykonaw-
com za udział i opiekunom za przygotowa-
nie uczestników stwierdził, że tegoroczny 
konkurs był na wysokim poziomie, a 
najlepiej zaprezentował się zespół „Triol-
ki”. Zespół składa się z bardzo młodych 
„artystek” i w obecnym składzie występuje 
od grudnia ubiegłego roku, dlatego tym 
bardziej gratulujemy sukcesu.
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Mała 
Filharmonia

            
Przedstawia program koncertów 

na marzec, kwiecień, maj roku 2009:

28 marca 2009 r. godz.  18.00  ”Muzyka srebrnego ekranu” 
     Orkiestra Kameralna Miasta Poznania
	 	 	 	 	 Im.	Św.	Marcina	pod	dyrekcją	Macieja	Sztora				
	 	 	 	 	 	 	 	 Cena	biletu	50	zł

17 kwietnia 2009 r. godz. 19.00   „Ale źródło wciąż bije 
     – pamięci Jacka Kaczmarskiego”
	 	 	 	 	 W	5	rocznicę	śmierci	Jacka	Kaczmarskiego	przypomnimy	
	 	 	 	 	 Jego	niezwykłe	piosenki.	Wystąpią	Marek	Wysmułek,
	 	 	 	 	 Dariusz	Tarczewski	z	zespołem
	 	 	 	 	 	 	 		 Cena	biletu	50	zł

24 kwietnia 2009 r. godz. 19.00    Ewa NAVROT z zespołem 
     -	recital	                                                      
        Cena	biletu	50	zł		

    
06  maja  2009 r. godz. 19.00   Kabaret GRUPA MOCARTA
                                    Cena	biletu	60	zł

08 maja 2009 r. godz.  19.00   „Koncert Majowy” 
	 	 	 	 	 Rafał	Jezierski,	Agnieszka	Ufniarz,	Maciej	Jezierski
        Cena	biletu	40	zł

18 maja 2009 r. godz. 19.00    „Koncert Papieski na urodziny JPII”
        Cena	biletu	60	zł

25 maja 2009 r. godz. 19.00   Grzegorz Turnau „Sowie Piosenki”	–	recital
        Cena	biletu	80	zł

26 maja 2009 r. godz. 19.00    Tenorów Trzech – Koncert na DZIEŃ MATKI 
        Cena	biletu	50	zł

31 maja 2009 r. godz. 17.00    Koncert na DZIEŃ DZIECKA 
     –	przeboje	z	bajek	Walta	Disneya	+	niespodzianki
        Cena	biletu	30	zł

Bilety na wszystkie koncerty można zamówić:
 telefonicznie pod nr 061 8194 520 od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

lub emailem  portrety@wp.pl 
      

Serdecznie zapraszam

Beata Pluta    
62-040 Puszczykowo, ul. Cienista 6                         

www.malafilharmonia.pl

ZAGrAjmy w HAlmę

uwAGi: Gra szczególnie popularna na początku XX w. Dziś nieco 
zapomniana i traktowana jako gra dla dzieci. Jak się okazuje, zupełnie 
niesłusznie. Kiedy w czasopismach naukowych czynione były próby 
nad wykorzystaniem gier logicznych do badań nad inteligencją, 
uznano, że do tego celu najbardziej nadaje się właśnie halma. To gra 
elastyczna – można grać w nią na różnych planszach i tworzyć swoiste 
„halmowe” łamigłówki. Posiada łatwe i klarowne reguły, a jej strategia 
jest tak skomplikowana, że do dziś niewiele o niej wiadomo. Myślenie 
w halmie polega na szukaniu, znajdywaniu (lub tworzeniu) i analizo-
waniu różnych szlaków komunikacyjnych we wciąż zmieniającej się 
sytuacji i w warunkach, gdzie podobne zamiary ma też przeciwnik.
Halmę opracował w 1883 r. George Howard Monks – wtedy absolwent 
wydziału medycyny na Harvardzie, później znany chirurg amerykański.

GrACZE: 2, 3 lub 4 osoby. Poniższe zasady dotyczą wersji dwuoso-
bowej. Gra dla 3 lub 4 osób opisana jest w rozdziale warianty.

rEkwiZyTy: Oryginalna plansza to szachownica o wymiarach 16x16 
pól. Każdy z obydwu graczy dysponuje 19 pionami (różniących się 
kolorem). 

ZAsAdy: Początkowe ustawienie pionów na tak zwanych dziedziń-
cach ilustruje diagram 1.

Gracze wykonują ruchy na zmianę. Rozpoczynającego wyłaniamy 
przez losowanie. Ruchy można podzielić na 2 rodzaje:

a. Przesunięcie – gracz przesuwa dowolny własny pion o 1 pole na 
sąsiednie puste pole planszy. Przesunięcie można wykonać poziomo, 
pionowo lub ukośnie w dowolnym kierunku (także do tyłu).

b. Skok – jeżeli na sąsiednim polu w pionie, poziomie lub na ukos 
znajduje się inny pion (obojętnie - wrogi, czy własny), wolno przesko-
czyć przez niego w linii prostej (w dowolnym kierunku) na znajdujące 
się bezpośrednio za nim wolne pole. Naraz można przeskoczyć tylko 
jedną bierkę, ale skok wolno kontynuować, czyli przeskakiwać przez 
kolejne piony tak długo, póki to możliwe. Wykonując taką serię można 
zmieniać kierunek poszczególnych skoków, a także przerwać je w 
dogodnym dla siebie momencie.

Nie wolno łączyć obydwu rodzajów ruchów. Gracz ma prawo 
wyboru - czy chce swój pion przesunąć, czy też wykonać nim jeden 
skok czy więcej. Przeskoczonych bierek nie zbija się. Celem gry jest 
przemieszczenie wszystkich swych pionów na dziedziniec przeciwnika 
.Kto dokona tego pierwszy wygrywa.

Oto i całe reguły. Jeszcze tylko pewien szczegół. Bywa, że gracz w 
obliczu porażki celowo pozostawia na swoim dziedzińcu swój pionek 
uniemożliwiając przeciwnikowi zwycięstwo. Dodatkowa zasada brzmi 
zatem, że jeśli jakaś bierka stojąca na swoim dziedzińcu sąsiaduje z 
pionem przeciwnika i może przeskakując przez niego opuścić dziedzi-
niec, to ruch taki trzeba obowiązkowo i natychmiast wykonać. Żadnym 
pionom nie wolno wrócić na swój dziedziniec, niemniej wykonując 
serię skoków wolno przez niego przechodzić.

PRZYKŁADY: W sytuacji przedstawionej na diagramie 2 białe 
mają do wyboru cały szereg ruchów. Oto niektóre z nich:

a. Pojedynczy skok: np. a4-c6 lub c2-e2. W tej akurat sytuacji  
 
skoki te mają na celu podciągniecie „maruderów”, aby nie odstały one 
od grupy. Zwróćmy uwagę, że jeśli czarne wykonają od razu serię 
skoków pionem b5 (jak w punkcie c), to pozostawią z tyłu samotną 
bierkę na a4.

b. Przesunięcie piona: np. h7-g8. Ten ruch po pierwsze „urywa” bia-
łym w połowie szlak z pola l16 przez l14-l12-j10-h8-h6-f6-d4 do b4. Po 
drugie otwiera czarnym nową trasę d5-f7-h9-j11-l11-n13-p13-p15.

c. Seria skoków: np. b5-d3-f5-f3-h3-j5-l7-n9-l11-n13-p13-p15. Ten 
efektowny ruch umożliwia jednak białym skorzystanie z tej samej drogi: 
l13-j13-l11-n9-l7-j5-f3-f5-d3-b1. Niemniej czarne nie muszą skakać do 
końca - mogą zatrzymać swego piona na l11, co pozbawia białe tej 
riposty. Warty rozważenia jest też trudno postrzegalny ruch f4-d4-f6-
h6-h8-j10-l12-n12-p12-n14 (lub krótszy – do l12).

WARIANTY: Wersja trzyosobowa (zwana czasem trylmą) wymaga 

innej planszy. Przedstawia ją, wraz ze startowym rozmieszczeniem 
pionów, diagram 3. Celem gry jest przemieszczenie swych bierek na 
przeciwległy (pusty) dziedziniec.

Grając w 4 osoby powracamy do zasadniczej planszy. Każdy z 
graczy posiada tylko 13 pionów rozmieszczonych na pomniejszonych 
dziedzińcach (patrz diagram 4).  Gracze mogą grać każdy na własny 
rachunek, albo parami (jest to zdecydowanie najlepszy wariant hal-
my). Gracze jednej pary zajmują miejsca po przeciwległych stronach 
planszy i wspólnie dążą do zamiany lokacji swych pionów. Nie wolno 
porozumiewać się, ani zdradzać swych zamiarów. Zwycięża para, któ-
rej obaj gracze (a nie tylko pierwszy z nich!) szybciej ukończą grę.

Halma posiada mnóstwo wariantów i gier pokrewnych. Istnieje 
halma wielka, liczbowa, plumi i wiele innych. Powodem tego jest 
też fakt, że planszę do tej gry można niemal dowolnie zmniejszać 
bez większego uszczerbku dla jej złożoności. Przykładem tego jest 
popularna francuska wersja zwana szarańczą. Gra się w nią na 
zwykłej szachownicy (8 x 8 pól) w której każda strona ma 10 pionów. 
Ich początkowe rozstawienie ilustruje diagram 5.

Zapraszamy do KOKu na partyjkę halmy. Gramy w każdy wtorek 
od godz. 18.00 do 20.00.

Zygmunt Szram

KLub MIŁOŚNIKÓW gIER LOgICZNYCh

diagram 1

diagram 3

diagram 4

diagram 5

diagram 2
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y OFERTA PRACY
P.P.U.H. „KURAŚ”  

MACIEJ PRZEWOŹNY

Zatrudni na stanowisko

sprZEdAwCA
wymagania: 

- mile widziane wykształcenie handlowe  
lub średnie budowlane 

miejsce pracy:
- Kórnik-Bnin ul. Armii Krajowej 40a 

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie  

listu motywacyjnego i CV z dopiskiem „Praca” na adres: 

p.p.u.H. „kurAŚ” maciej przewoźny
ul. Armii krajowej 40a,

62-035 kórnik
lub

e-mailem na adres: maciej.przewozny@neostrada.pl

WydzierżaWię  
grunty rolne  
W okolicach  

kórnika

tel. 603-78-75-62

Treść listu wysłanego pocztą 
elektroniczną do spółki wod-
kom i jako kopia do rady miej-
skiej, urzędu miejskiego w 
kórniku i redakcji kórniczanina 
28 stycznia 2009r.

Witam
Szanowni Państwo 

w związku z wprowadzo-
nymi przez Was w 2009 

roku nowymi zasadami segregacji 
odpadów proszę o pisemne do-
precyzowanie co jest zaliczane do 
tworzyw sztucznych w kategorii "pu-
ste, wymyte opakowania po chemii 
gospodarczej", a konkretnie :

- czy "kubeczki" po serkach, 
śmietanach, majonezach, sosach, 
kefirach, mlekach, masłach, marga-
rynach, smalcach, olejach jadalnych 
itd. z tworzyw sztucznych zaliczacie 
do kategorii "puste, wymyte opa-
kowania po chemii gospodarczej" 
czy nie?

- czy opakowania po kremach, 
szamponach, mydłach w płynie, 
pastach do zębów itd. z tworzyw 
sztucznych zaliczacie do kategorii 
"puste, wymyte opakowania po che-
mii gospodarczej" czy nie ?

- czy opakowania po środkach 
do mycia naczyń, podłóg, toalet, 
mebli itd. z tworzyw sztucznych za-
liczacie do kategorii "puste, wymyte 
opakowania po chemii gospodar-
czej" czy nie ?

- czy opakowania po artykułach 
spożywczych takich jak pączki, 
ciastka, cukierki, kawy, herbaty itp. 
z tworzyw sztucznych zaliczacie do 
kategorii "puste, wymyte opakowania 
po chemii gospodarczej" czy nie ?

Używając określenia "tworzywa 
sztuczne" chodzi mi o te, które mają 
znak recyklingu, a więc w myśl obo-
wiązujących przepisów podlegają 
segregacji i po odpowiedniej obróbce 
nadają się dalszego wykorzystania 
czy to w postaci granulatów czy 
innej.

Proszę o poważne i precyzyjne 
potraktowanie odpowiedzi na moje 
pytania i tylko w formie pisemnej 
ponieważ Wasza "Instrukcja segre-
gacji odpadów" w zakresie tworzyw 
sztucznych jaką otrzymałem wraz z 
harmonogramem wywozu nieczysto-
ści 2009 jest bardzo ogólnikowa i za-
wężona do raptem dwóch pozycji.

Wprowadzając nowe, bardzo 
zawężające zakres tworzyw sztucz-
nych zasady segregacji odpadów nie 
podajecie Państwo co mam robić z 
tworzywami sztucznymi, których nie 
chcecie odbierać. Domniemywam, 
że mam je wrzucać do pojemników 
lub worków z nieczystościami stałymi 
(odpady zmieszane) co w znaczny 
sposób w moim przypadku zwiększy 
ich ilość.

Od 03 marca 2009 wprowadza-
cie Państwo nowe, wyższe ceny za 
wywóz nieczystości stałych. Biorąc 
pod uwagę ten fakt, jak i wprowa-
dzone ograniczenia w odbiorze 

tworzyw sztucznych (co wpłynie na 
zwiększenie ilości odpadów stałych) 
koszty wywozu śmieci  wzrosną 
znacznie więcej niż by to wynikało z 
samej podwyżki. 

Mówiąc krótko za gorszą jakość 
usługi będę płacił znacznie więcej.

Z poważaniem
Wojciech Zimniak

Treść listu wysłanego pocztą 
elektroniczną do spółki wod-
kom, rady miejskiej, urzędu 
miejskiego w kórniku i redakcji 
kórniczanina oraz jako kopia 
do redakcji jenego z ogólno-
polskich  dzienników 6 marca 
2009r.

Bezpośrednia prośba do 
Pana Prezesa Spółki Wo-

dociągi Kórnickie .... i pozostałych za-
interesowanych (tak mi się wydaje)

 Panie Prezesie,
nie tylko obowiązek służbowy, 

ale również, a może przede wszyst-
kim zwykła ludzka przyzwoitość 
nakazuje udzielania odpowiedzi na 
zadawane pytanie przez Waszych 
klientów.

Jak się przekonałem osobiście, 
ani jedno, ani drugie nie należy do 
Pana mocnych stron. Przykro tylko, 
że ludzie Pana pokroju, z brakiem 
szacunku do swoich klientów pia-
stują takie stanowiska. Dla mnie 
porażka.

Pani Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Miasta i Gminy Kórnik, 
Jak znam życie swoją aktywność 
w sprawach mieszkańców naszej 
gminy uaktywni Pani w okresie przed 
wyborczym. W tym kraju to normal-
ne, dla mnie nie. Będę pamiętał.

Pan Redaktor Naczelny Kór-
niczanina, jeszcze do nie dawna 
wierzyłem w prasę lokalną, że to 
Ona jest naprawdę bliżej swojego 
Czytelnika i przejmuje się jego 
problemami bardziej niż każda inna 
gazeta regionalna. To co Pan zrobił 
wespół z Panem Prezesem Spółki 
Wodociągi Kórnickie .... w trzecim 
numerze Kórniczanina z tego roku to 
po prostu kpina. Czuję się urażony.

Dotyczy to Obu Panów. 
O nowych zasadach segregacji 

pisał Pan już wcześniej. Czytam Kór-
niczanina systematycznie. Zadałem 
bardzo konkretne pytania, na które 
do dzisiaj żadnej konkretnej, precy-
zyjnej odpowiedzi nie otrzymałem. 
Być może przerasta to możliwości

Pana Prezesa, obu Panów. Je-
żeli tak, to proszę niech Pan Prezes 
mi to napisze.

Zrozumiem. Nikt nie jest do-
skonały.

Opublikowanie moich pytań 
i odpowiedzi na nie, na łamach 
Kórniczanina, nie tylko pomogło by 
mnie ale i pozostałym mieszkańcom 
naszej gminy. Tego jestem absolutnie 
pewien. Rozmawiam ze znajomymi, 

mieszkańcami Kórnika i mają takie 
same wątpliwości jak ja.

Panie Redaktorze, czy będzie 
miał Pan cywilną odwagę zamieścić 
całą moją korespondencję w sprawie 
segregacji śmieci na łamach Kórni-
czanina i zapytać mieszkańców na-
szej gminy wprost : czy moje pytania 
to stek bzdur, czy może pożyteczne, 
praktyczne porady jak sobie radzić z 
ochroną środowiska.

 Państwo 
Przewodnicząca Rady Miejskiej, 

Redaktor Naczelny Kórniczanina, 
Prezes Spółki Wodociągi Kórnickie 
.... i Wy drodzy urzędnicy kórnickiego 
magistratu (serce pęka, że za mię-
dzy innymi moje podatki jesteście 
opłacani).

Jedynym wytłumaczeniem Wa-
szego stanowiska - nie odpowiada-
jący na moje pytania artykuł w Kór-
niczanie oraz milczenie pozostałych 
- to po prostu arogancja władzy.

Zdaję sobie sprawę, że wszyscy 
adresaci mojej prośby, w mniejszy 
lub większy sposób, pośrednio lub 
bezpośrednio są opłacani z tego 
samego źródła. Dla porządku i za-
stanowienia się, przypominam, że 
tym źródłem są podatki Obywateli 
Gminy Kórnik.

Dla tych z Państwa, którzy mają 
problem z udzielaniem bezpośred-
niej odpowiedzi za pośrednictwem 
poczty elektronicznej podpowiadam, 
że w celu udzielenia odpowiedzi oso-
bie, która za pomocą emaila składa 
zapytanie należy: 

w oknie na otrzymanej informacji 
kliknąć przycisk "odpowiedz nadaw-
cy", następnie z klawiatury w polu 
na edycję tekstu wpisać odpowiedź 
i dalej już tylko wystarczy kliknąć na 
przycisk "wyślij". Efekt : odpowiedź 
trafi do tego co pytał. Wydaje się 
proste ... 

z poważaniem
Wojciech Zimniak

Wodociągi Kórnickie  
i Usługi Komunalne Kórnik. 

dnia 06 marca 2009r.
WODKOM Kórnik Spółka z o.o. 

Pan Wojciech Zimniak

Szanowny Panie
Przepraszam za opóźnie-

nie w udzieleniu odpowiedzi na 
nurtujące Pana wątpliwości w 
sprawie prowadzenia segregacji 
odpadów.

Nie wynika to z lekceważenia 
naszych Klientów, lecz z nawału 
obowiązków z początkiem nowe-
go roku. Za zaistniałą sytuację 
jeszcze raz przepraszam i zapew-
niam, że podobne zaniedbania z 
naszej strony się nie powtórzą.

Co się tyczy Pańskich wąt-
pliwości dotyczących instrukcji, 
odpowiadam, że ponad 90% na-
szych Usługodawców odczytało 
ją poprawnie, zgodnie z naszymi 

intencjami. Uprzejmie zachę-
cam do ponownej analizy naszej 
instrukcji dotyczącej segrega-
cji odpadów: hasło „Tworzywa 
sztuczne” – TAK, należy wrzucać: 
zgniecione i puste butelki po róż-
nych napojach (typu PET); puste, 
wymyte opakowania po chemii 
gospodarczej; puszki aluminiowe 
po napojach- uważamy, iż jasno 
określa ona to, co może znaleźć 
się w worku.

Na pańską prośbę dodatkowo 
wyjaśniamy, co należy rozumieć 
pod określeniem opakowania po 
chemii gospodarczej. Są to opa-
kowania np.: po płynach do na-
czyń, płynach do kąpieli, płynach 
do prania, szamponach, mydłach 
w płynie, środkach do utrzymania 
toalet, płynach do spryskiwaczy 
samochodowych, płynach do my-
cia i konserwacji mebli, podłóg i 
inne, nie wymienione przeze mnie 
ze względu na ich mnogość.

W żadnym razie nie jest opa-
kowaniem po chemii gospodar-
czej opakowanie po jogurtach, 
śmietance, kawie, herbacie, cu-
kierkach, ciastkach oraz tak zwa-
ny tetra pak po mleku lub sokach, 
czy tubka po paście do zębów.

Asortyment, który nie znajduje 
naszego zainteresowania (z przy-
krością piszę) należy wrzucić do 
kubła z odpadami zmieszanymi.

Przez cały miniony rok od-
bieraliśmy wszystko, co ogólnie 
przyjęto nazywać plastykiem, 
niestety nie znajdując nabyw-
cy na większość odbieranego 
asortymentu. W związku z tym 
ponosiliśmy koszty utylizacji tych 
odpadów.

Gmina Kórnik należy do 
Związku Międzygminnego pod 
nazwą Zakład Gospodarki odpa-
dami Jarocin, tam składujemy do 
utylizacji odpady zmieszane od-
bierane przez naszą spółkę oraz 
odpady zbierane selektywnie.

Ograniczenia dotyczące 
asortymentu selektywnie zbie-
ranych odpadów wymusza na 
nas umowa w ramach Związku 
Międzygminnego, jak również złe 
doświadczenia z dotychczasowej 
segregacji.

Takie działania wymusza rów-
nież rynek, o czym mówiłem w 
wywiadzie udzielonym dla dwuty-
godnika Kórniczanin (Nr 3 z dnia 
6 lutego 2009r.).

Zapewniam Pana, że w inte-
resie spółki jest pozyskiwanie jak 
największej liczby zadowolonych 
Klientów.

Mamy nadzieję, że ta sytu-
acja jest przejściowa i z chwilą 
otwarcia nowych rynków zbytu 
dla surowce wtórnych, asortyment 
odbieranych selektywnie odpa-
dów zostanie poszerzony – czego 
sobie i Panu życzę.

Proszę o zrozumienie
Pozdrawiam

-Włodzimierz Matuszak

Miejsce
na Twoją 
reklamę
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KSIĄŻEK 
Pozycje książkowe dostępne są  

w Bibliotece Publicznej w Kórniku. 

DLA DOROSŁYCH 

DeIRDRe MADDeN  
„To, Co prAwdZiwE”

„To, co prawdziwe” 
to literacka opowieść o 
miłości, sztuce i próbie 
zrozumienia obu tych 
spraw. Julia Fitzpatrick 
ma dwadzieścia lat, 
jest malarką. I chyba 
ma dużo szczęścia, 
że spotkała na swej 
artystycznej drodze 

sporo starszego Roderica. Kogoś, kto 
będzie dla niej równie ważny jak ojciec, 
który ją samotnie wychowywał. Roderic 
Kennedy to uznany artysta, którego 
obrazy czasem się sprzedają, a czasem 
kupi je Dennis, jego brat, na którego 
od niepamiętnych czasów mógł liczyć. 
Nawet w tych najgorszych chwilach, gdy 
się rozwodził i leczył z alkoholowego 
nałogu. William Armstrong z pozoru jest 
czterdziestoletnim człowiekiem sukcesu, 
prawnik, niezależny finansowo. Ale gdy 
dopadnie go kryzys osobowości, myśli 
tylko o jednym: by skończyć ze sobą. 
I wtedy spotyka Julię. To spotkanie na 
ławce w parku wystarczy, by przez ko-
lejny rok w życiu ich trojga w spokojnym 
Dublinie wiele się zmieniło.

MG

DLA MŁODZIEŻY  

Tim pEGlEr  
„byŁ sobiE NEd” 

Jest to subtelna i 
optymistyczna w wy-
mowie powieść o dwoj-
gu wrażliwych nasto-
latkach, stawiających 
czoło brutalnemu ży-
ciu, napisana w formie 
ich pamiętników. Ned 
ma siedemnaście lat, 
jest niezwykle inteli-
gentnym, autystycz-

nym chłopcem: nie odzywa się i tłumi 
emocje. Rok młodsza Erin pochodzi z 
trudnej rodziny i przeżyła już aż za wiele. 
Straszne wydarzenie sprawi, że oboje 
popadną w kłopoty i będą mogli liczyć 
tylko na siebie nawzajem. Lecz wielka 
przyjaźń, przeradzająca się w miłość, 
potrafi przenosić góry, dać wielką siłę i 
pokonać strach.

KK

mimo, że mamy już liturgiczny okres 
wielkiego postu, wieczorami w murach 
kolegiaty kórnickiej rozlegają się dźwię-
ki kolęd. A wszystko za sprawą chóru 
Tutti santi.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół 
Chóru postanowił w bieżącym roku nagrać 
kolejną płytę. Drugą w historii chóru płytę 
będą mogli Państwo usłyszeć w czasie 
Świąt Bożego Narodzenia. Właśnie kolędy 
i pastorałki nagrywają nasi mali i więksi 
śpiewacy. Tym razem będzie to płyta „dłu-
gogrająca”- znajdzie się na niej kilkanaście 
utworów w różnych aranżacjach.

Cieszy nas fakt, że kolejny raz znalazł 
dla nas czas reżyser dźwięku pan Marek 
Lewandowski, znany w całej Polsce jako 
członek grupy Audiofeels, która zajęła III 
miejsce w programie „Mam talent” emito-
wanym w telewizji TVN.

Zbliża się Niedziela Palmowa. Od wielu 
lat jest to dzień, w którym dzieci i młodzież 
z Tutti Santi, w swych charakterystycznych 
zielonych strojach, oferują Państwu bukieciki 
wierzbowe, tzw. palemki przed kościołem w 
Kórniku. Jak co roku będzie można je nabyć 
przed każdą niedzielną Mszą Świętą. Będzie 
także możliwość nabycia pierwszej płyty Tutti 
Santi „Tobie Chór Aniołów”. W poprzednich 
latach, dzięki hojności kórnickich para-
fian, pieniądze zebrane w ten dzień, obok 
dofinansowania Urzędu Miejskiego, były 
głównym źródłem pozyskania środków na 
dwudniową wycieczkę, na którą w nagrodę 
za całoroczną pracę wyjechali chórzyści.

W tym roku Zarząd Stowarzyszenia za-
planował dla chóru kolonijny wyjazd w oko-
lice Zakopanego. Dziesięciodniowy dniowy 
pobyt nie będzie jednak tylko wakacjami. 
W czasie tego wyjazdu odbędą się przy-

gotowania wokalne i językowe w związku z 
wyjazdem chóru do Konigstein im Taunus – 
partnerskiego miasta gminy Kórnik. Dbając 
o formację duchową naszych chórzystów 
mamy nadzieję, że pobyt w pięknych pol-
skich górach będzie też czasem rekolekcji. 
Kolejnym ważnym elementem tego wyjazdu 
jest promocja gminy Kórnik. Nie zabraknie 
koncertów w wykonaniu Chóru Tutti Santi 
na zakopiańskiej ziemi. 

Mamy też nadzieję, że starsze chó-
rzystki – uczennice gimnazjum w Kórniku, 
przybliżą młodszym koleżankom i kolegom 
związki Kórnika z Zakopanem, które zrodzi-
ły się dzięki Władysławowi hr. Zamoyskie-
mu patronowi szkoły. Umiłowanie naszej 
Ojczyzny zawsze było ważnym aspektem 
letnich wypraw chóru. 

Urząd Miejski przyznał nam dofinanso-
wanie tego wyjazdu w Otwartym Konkursie 
Ofert. Pomimo tak znaczącego wsparcia 
pozostaje problem. Do naszego chóru 
należą dzieci z rodzin o zróżnicowanej sy-
tuacji materialnej. Nie chcemy by sytuacja 
finansowa rodziców uniemożliwiła wyjazd 
któregokolwiek chórzysty na te „pracowite 
wakacje”.

Zwracamy się z serdeczną prośbą do 
ludzi o „dobrym sercu” o hojne datki na ten 
cel w Niedzielę Palmową. Będziemy za nie 
bardzo wdzięczni. Ze swej strony możemy 
obiecać, że każda ofiarowana złotówka 
będzie rozsądnie wydana i sprawi ogromną 
radość dzieciom.

W imieniu Zarządu
Irena Żyto

Prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Chóru Tutti Santi

CZYM W MARCu ZAJMuJE SIę 
TuTTI SANTI?

uwAGA CZyTElNiCy biblioTEki publiCZNEj w kórNiku
i filii w bNiNiE!

od kwietnia 2009 roku biblioteki zapraszają wszystkich czytelników również 
w soboty! 

W 2009 r. biblioteka publiczna w kórniku będzie otwarta   w każdą pierwszą, 
drugą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach: 

od 9.00 do 13.00,

natomiast biblioteka w bninie zaprasza w każdą czwartą sobotę miesiąca  
w godzinach:

od 9.00 do 13.00.

11 kwietnia (Wielka Sobota) biblioteka będzie zamknięta.
W maju Biblioteka w Kórniku będzie czynna wyjątkowo w drugą, trzecią  

i czwartą sobotę miesiąca, a Filia w Bninie w piątą sobotę miesiąca. 
W okresie wakacyjnym (czerwiec-lipiec-sierpień) biblioteki w soboty będą 

nieczynne.
ZAprAsZAmy!

uwAGA!
w związku z przeniesieniem biblioteki w bninie do lokalu  

mieszczącego się przy ul. rynek 3, tymczasowo zmienił się numer telefonu:
 (0-61) 641-61-46.

FERIE  
W bIbLIOTECE 

współczesna biblioteka to już nie tyl-
ko miejsce, gdzie wypożycza się książki, 
ale także takie, w którym można ciekawie 
spędzić czas np. podczas zimowego 
wypoczynku. A tegoroczne ferie w biblio-
tece obfitowały w różne atrakcje. 

Zajęcia dla najmłodszych odbywały się 
zarówno w Bibliotece Publicznej w Kórniku, 
jak i w jej filii w Bninie. 

W Kórniku dzieci korzystały z przygo-
towanej dla nich oferty od 17 do 20 lutego. 
Jak poinformowały nas panie bibliotekarki, 
codziennie na zajęcia przychodziło od 5 do 
7 uczniów szkół podstawowych. A propozy-
cji było niemało. Najmłodsi słuchali bajek, 
rysowali, malowali, układali puzzle, grali w 
gry planszowe, składali origami. W biblio-
tece zorganizowano mini kino. Używając 
rzutnika, wyświetlano dla uczestników zajęć 

bajki. Wiele radości sprawiła zabawa zwana 
kalkulatormanią, zaczerpnięta z książki z 
kalkulatorem dla dzieci. Były to ćwiczenia z 
kalkulatorem na wesoło. Zabawa polegała 
na tym, że podając swoją ulubioną cyfrę i 
dzieląc ją przez liczbę podaną w książce, 
otrzymywało się zawsze rząd czterech 
takich samych ulubionych cyfr. 

Z kolei w Bninie zajęcia odbywały się od 
23 do 26 lutego. Brało w nich udział zwykle 
7 dzieci. Panie bibliotekarki czytały im bajki 
i wyświetlały filmy. Najmłodsi rozwiązywali 
zagadki o zwierzętach i o postaciach z ba-
jek. Poznawali zasady opieki nad zwierzę-
tami, a także uczyli się jak należy zachować 
się przy stole. Lepili z plasteliny zwierzęta 
i ptaki, a z masy solnej wykonywali ozdoby 
wielkanocne. Uczestnicy zajęć wcielili się 
również w detektywów. Za pomocą lupy 
poszukiwali Smerfusia. Wiele radości spra-
wiło im malowanie twarzy i przygotowanie 
bajkowego deseru, czyli słodkich świnek. 

Panie bibliotekarki zapraszają na ko-
lejne zajęcia w czasie ferii zimowych już 
za rok. BM

NIE NuDZIŁY 
SIę W CZASIE 

FERII
warsztaty plastyczne, zajęcia z 

robotyki, nauka pierwszej pomocy czy 
wycieczki – tak wyglądały „ferie bez 
nudy”, zorganizowane w remizie stra-
żackiej w kamionkach w dniach 16 do 
27 lutego. 

Zajęcia te nie odbyłyby się, gdyby 
nie fundusze z Fundacji Wspomagania 
Wsi. 

Dzieci i młodzież z Kamionek i okolic 
wzięły udział w wielu różnorodnych for-
mach zajęć. Jedną z nich były warsztaty 
plastyczne, podczas których uczestnicy 
ozdabiali przedmioty techniką decoupa-
ge oraz lepili gliniane naczynia. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się także zajęcia z robotyki, gdzie chętni 
mieli możliwość zaprogramowania robo-
ta, a przede wszystkim poznania zasad 
i programów potrzebnych do ożywienia 
maszyny. 

Ferie były także okazją do zwrócenia 
uwagi na nasze bezpieczeństwo, zwłasz-
cza na drogach. Dlatego właśnie zorgani-
zowano zajęcia, poświęcone praktycznej 
nauce udzielania pierwszej pomocy, na 
których dzieci uczyły się m.in. opatry-
wania ran czy ułożenia ofiary wypadku 
w bezpiecznej pozycji. Na zaproszenie 
dzieci z Kamionek przybył policjant, 
który przeprowadził zajęcia i konkursy z 
wiedzy o bezpiecznym zachowaniu się 
na drodze. Za każdą prawidłową odpo-
wiedź można było otrzymać odblaski, 
dzięki czemu niektóre dzieci wychodząc 
z zajęć dysponowały całkiem pokaźną 
ich kolekcją.

W programie nie zabrakło również wy-
cieczek. Starsi i młodsi mile spędzili czas 
w trakcie wyjazdu do kina IMAX w Pozna-
niu, gdzie w trójwymiarowej przestrzeni 
podziwiali dinozaury. Odwiedzili również 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, w 
którym podziwiali wystawę poświęconą 
pradziejom Wielkopolski i starożytnego 
Egiptu. Uczestnicy wzięli także udział w 
lekcji muzealnej, podczas której powstały 
wspaniałe gliniane naczynia. 

Pożyteczne ferie obejmowały także 
zajęcia, podczas których przez quizy i 
konkursy dzieci ćwiczyły m.in. podsta-
wowe zasady ortografii. 

Ferie zakończyły się konkursem z 
wiedzy i umiejętności nabytych podczas 
spotkań. Najlepsi otrzymali dyplomy i 
nagrody. 

Wszystkie prace wykonane przez 
dzieci zostały zaprezentowane na przy-
gotowanej przez nich wystawie, na którą 
zaprosiły swoich najbliższych.

Magdalena Plewka
ICEO w Kamionkach
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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” 
4 marca w Kórniku, funkcjonariusze za-
trzymali mężczyznę, który jechał rowerem 
znajdując się w stanie nietrzeźwości. Po 
przeprowadzeniu badania alkomatem 
okazało się, że rowerzysta ma 2,16‰ 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Kilka dni później, 8 marca kórniccy poli-
cjanci zatrzymali w Kórniku mężczyznę, 
który kierował samochodem będąc pod 
wpływem alkoholu. Miał 0,48‰.  
Następnego dnia, także w Kórniku 
funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 
kierowcę pojazdu. Policjanci wyczuli od 
mężczyzny alkohol, dlatego wykonali 
badanie alkomatem. Okazało się, że 
kierowca miał 0,34‰ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Zasnął i stracił panowanie  
nad pojazdem

5 marca w Skrzynkach, kierujący ci-
troenem zasnął za kierownicą i stracił 
panowanie nad pojazdem. Wjechał na 
wysepkę autobusową i chodnik, powodu-
jąc uszkodzenie urządzeń na przystanku 
i samochodu. 

wjechał w wyrwę w jezdni 
8 marca w Trzykolnych Młynach, kierowca 
audi A6 wjechał w wyrwę w jezdni i uszko-
dził w ten sposób swój pojazd. 

jechał z nadmierną prędkością 
11 marca w Kórniku, kierujący starem 

nie dostosował prędkości do warunków 
ruchu i zderzył się z znakiem drogowym, a 
następnie wjechał do rowu. Kierowca nie 
odniósł poważniejszych obrażeń. 

Nie udzielił pierwszeństwa 
12 marca w Gądkach, kierowca fiata nie 
udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył 
się z  renault. 

Zderzył się z sarną 
12 marca w Skrzynkach, mężczyzna kie-
rujący toyotą zderzył się z przebiegającą 
przez drogę sarną. Pojazd uległ niewiel-
kiemu uszkodzeniu. 

kradzieże i włamania 
• 2 marca doszło do kradzieży z terenu 
budowy stacji PKN ORLEN w Kórniku 
przy ulicy Średzkiej, 120 metrów kabla 
energetycznego o wartości 1000 zł,
• 9 marca zgłoszono kradzież kołpaków 
od pojazdu toyota, zaparkowanego w 
Kórniku przy ulicy Staszica, wartość strat 
to 600 zł,
• 11 marca w Kamionkach, doszło do kra-
dzieży samochodu renault o wartości 
28 000 zł,
• 13 marca, Komisariat Policji w Kórniku 
został powiadomiony o kradzieży dwóch 
zewnętrznych lusterek od opla zapar-
kowanego w Kórniku, wartość strat to 
2200 zł,
• 13 marca doszło do włamania do domu 
w miejscowości Robakowo i kradzieży z 
niego różnego rodzaju materiałów budow-
lanych oraz siłowni o wartości 12 520 zł.

Opr. BM

Z NoTATNikA sŁużbowEGo sTrAży miEjskiEj

KRONIKA 
KRYMINALNA

ukarani za nieprawidłowe parkowanie 
W okresie od 2 do 15 marca strażnicy na-
łożyli w sumie 29 mandatów na kierowców 
nieprawidłowo parkujących swoje samo-
chody w Kórniku. W jednym z przypad-
ków, mężczyzna, który zaparkował swój 
pojazd na miejscu dla niepełnosprawnych 
nie mając do tego uprawnień, po otrzy-
maniu mandatu podarł go i wyrzucił do 
kosza na śmieci. 

mandat za niedostosowanie się do 
znaku 

3 marca w Gądkach, patrol SM ukarał 

mandatem kierowcę pojazdu ciężaro-
wego za wjazd w ulicę Akacjową ozna-
czoną znakiem ograniczającym tonaż 
i niezastosowanie się do tego znaku 
drogowego. 

interweniowali w zlewni ścieków
3 marca, w związku z sygnałami miesz-
kańców Kórnika, strażnicy interweniowali 
w kórnickiej zlewni ścieków. Na miejscu 
stwierdzono przelewanie się ścieków z 
zbiorników. Osoba odpowiedzialna za taki 
stan została ukarana mandatem. 

mandat za zaśmiecanie miejsca pu-
blicznego 

4 marca w Czmoniu, patrol SM ukarał 
mandatem osobę, która zaśmiecała teren 
w miejscu publicznym. 

odwieźli nietrzeźwego do domu 
4 marca w Kórniku, strażnicy interwenio-
wali w związku ze zgłoszeniem o leżącym 
na chodniku nietrzeźwym. Mężczyznę 
odwieziono do domu. 

ukarany za zbyt szybką jazdę 
5 marca w Borówcu, parol mieszany skła-

dający się z policjanta i strażnika miejskie-
go, ukarał mandatem kierowcę pojazdu za 
jazdę z nadmierną prędkością. 

Akcja „prędkość” 
W dniach 7-8 oraz 14 -15 marca, straż-
nicy miejscy wraz z funkcjonariuszami 
policji przeprowadzili na terenie Borówca, 
Kamionek i Kórnika akcję „ Prędkość”. 
Ma ona na celu „wyłapywanie” piratów 
drogowych. Podczas tych akcji ukarali 
mandatami 38 kierowców. Rekordzistka, 
jechała w Borówcu z prędkością 104km/h 
przy ograniczeniu prędkości w tym miej-
scu do 40km/h. W znacznej większości 
ukarani kierowcy to mieszkańcy tych 
miejscowości. 

mandat za brak nadzoru nad psem 
9 marca w Żernikach, patrol SM inter-
weniował w związku z luźno biegającym 
psem. Czworonoga pochwycono, ustalo-
no właściciela i wyciągnięto w stosunku 
do niego konsekwencje. Mężczyzna 
otrzymał mandat. 

ukarany za brak umowy 
10 marca w Kórniku, strażnicy miejscy 
ukarali mandatem właściciela sklepu za 
brak umowy na wywóz śmieci. 

 
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

 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

koło Gospodyń wiejskich  

w bninie

serdecznie zaprasza na

świąteczny  

kiermasz wielkanocny,

który odbędzie się w sobotę  

i niedzielę 4 i 5 kwietnia 2009  

w godz. 14.00-19.00 w świetlicy 

KGW w Bninie przy SKR  

(przystanek końcowy linii 501)

Oferujemy: stroiki, kartki świą-

teczne, pisanki, serwetki, różne 

ozdoby świąteczne, a także 

produkty spożywcze, takie jak: 

baranki z masła, wiejskie jajka  

i masło, mazurki, 

 baby wielkanocne, serniki.

Wszystkich chętnych serdecznie 

zapraszamy!
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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
Grzegorz Kowalski

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

tel. kom. 0605781862

TapiceRsTwo
MeBlowo-saMochodowe

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY  
RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ

Wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe
Tel. 601 242 112

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

w tym wydaniu informatora zapra-
szamy do zapoznania się z różnicami 
pomiędzy dodatkiem pielęgnacyjnym, 
zasiłkiem pielęgnacyjnym a świadcze-
niem pielęgnacyjnym.

dodatek pielęgnacyjny
Osoba, która ma prawo do renty (lub 

emerytury) i została uznana za całkowicie 
niezdolną do pracy oraz niezdolną do 
samodzielnej egzystencji (lub skończyła 
75 lat) ma również prawo do tak zwanego 
dodatku pielęgnacyjnego, wypłacanego 
niezależnie od renty.

Osobie uprawnionej do emerytury lub 
renty, przebywającej w domu pomocy spo-
łecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym 
lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym 
dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, 
chyba że przebywa poza tą placówką przez 
okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Od 1 marca 2008 r. dodatek pielęgna-
cyjny przysługuje w wysokości 163,15 zł 
miesięcznie. Świadczenie to jest wypłacane 
przez ZUS.

Zasiłek pielęgnacyjny 
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się 

w celu częściowego pokrycia wydatków 
wynikających z konieczności zapewnienia 
osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy 
innej osoby w związku z niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku 

powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje 
się orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności;

3) osobie niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16 roku życia legitymującej się 
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli niepełnospraw-
ność powstała w wieku do ukończenia 21 
roku życia;

4) osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także 

na dzieci niepełnosprawne przebywające w 
rodzinach zastępczych.

W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyj-
nego nie trzeba spełniać żadnych kryteriów 
dochodowych.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 
została ustalona w roku 2006 na kwotę 
153 zł.

Nie przysługuje on: 
1) osobie przebywającej w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie, 
jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę insty-
tucję świadczenia częściowo lub w całości 
finansowane są z budżetu państwa albo z 
Narodowego Funduszu Zdrowia,

2) osobie uprawnionej do dodatku pie-
lęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca wójt 
(burmistrz lub prezydent miasta), może on 
upoważnić do wypłaty tego świadczenia 
swojego zastępcę albo kierownika ośrodka 

pomocy społecznej.
Prawo do tego zasiłku ustala się na 

czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o 
niepełnosprawności lub orzeczenie o stop-
niu niepełnosprawności zostało wydane na 
czas określony. W tym przypadku prawo 
do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do 
ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa 
termin ważności orzeczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne 
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu 

rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w związku z koniecznością 
opieki nad dzieckiem przysługuje matce 
lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycz-
nemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub 
rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad 
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskaza-
niami: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością sa-
modzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilita-
cji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje 
w wysokości 420 zł. Świadczenie pielęgna-
cyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie przekracza 
kwoty 583 zł. miesięcznie. Świadczenie 
pielęgnacyjne przysługujące za niepełne 
miesiące kalendarzowe wypłaca się w wy-
sokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego 
za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia 
zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysłu-
gują, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone 
prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, 
zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego 
lub świadczenia przedemerytalnego;

2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie 

zastępczej, w specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym i korzysta w nim z całodo-
bowej opieki albo w związku z konieczno-
ścią kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji 
w placówce zapewniającej całodobową 
opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, 
z wyjątkiem zakładów opieki;

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo 
do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo 
do dodatku do zasiłku rodzinnego albo do 
świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na 
inne dziecko w rodzinie.

Za osoby korzystające z tej formy świad-
czenia opłacana jest składka ubezpieczenia 
emerytalno-rentowego oraz składka ubez-
pieczenia zdrowotnego.

Świadczenie pielęgnacyjne wypłaca 
wójt (burmistrz lub prezydent miasta), może 

on upoważnić do wypłaty tego świadczenia 
swojego zastępcę albo kierownika ośrodka 
pomocy społecznej.

W następnym numerze opublikujemy 
informacje dotyczące zasiłków stałych, 
celowych i okresowych.

Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób Niepełno-

sprawnych
(Tel. 8 190 219, 515 229 671, mail – 

rzecznik.on@kornik.pl)

INFORMATOR DLA OSObY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

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.
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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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* Sprzedam własnościowe mieszkanie w Kórniku, 48 m2, 3 pokoje, I piętro. Tel. 061 8170 298
* Sprzedam kawalerkę po kapitalnym remoncie, centrum Kórnika. Tel. 603 501-560
* Działki Dąbrowa /Kórnik-Śrem za Zaniemyślem/ las, stare koryto Warty, piękna okolica. Tel.603 501-560
* Dom nowy, Dąbrowa /Kórnik-Śrem/, przy lesie, za Zaniemyślem, cena 295 tys. zł. Tel.509 578-339 ,www.stiller.gratka.pl
* Sprzedam działkę budowlaną 1800m w Puszczy Nadnoteckiej, nad samym jeziorem, okolice Trzcianki. Tel. 600-260-731
* Sprzedam rośliny na żywopłoty: bukszpany, ligustry, tuje i inne. Tel. 697-161-171 lub 061 28-529-41
* Przyjmę murarza i pomocnika murarza. Tel. 514-080-116
* Do wynajęcia pomieszczenie na warsztat 70m², Dziećmierowo 44. Tel. 0618 170-426
* Sprzedam telewizor Daewoo 29 cali 100Hz, cena 450 zł, stan bardzo dobry. Tel. 509-777-404
* Sprzedam nowy dom, Luboń koło Poznania. Tel. 602-573-893
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu. Tel. 061 8 171-652
* Sprzedam działki budowlane. Tel. 061 8 171-652
* Usługi murarskie, układanie płytek, tanio, szybko i solidnie. Tel. 509-518-955
* Sprzedam 2 materace na sprężynach wym. 200x100cm i sofę trzyosobową z 2 pufami. Cena do uzgodnienia. Tel. 604-379-025, 0618 190-721
* Sprzedam tanio Hyundai Atos 1999r. poj.1,0. Tel. 605913353
* Sprzedam VW Polo 1,4 MPI, 2000r, zielony. Tel. 793-017-180
* Kurki odchowane sprzedam (Rosa, Leghorn, zielononóżka). Dowóz gratis. Tel. 506-494-770
* Poszukuję kawalerki do wynajęcia w Kórniku lub w Bninie. Tel. 601-178-955
* Sprzedam pizzerię. Tel. 607-865-181
* Poszukuję kierowcy kat. B z doświadczeniem na trasy międzynarodowe. Tel. 509-734-736 lub (061) 28-57-380
* Sprzedam 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, 3311 i 2882m², Kórnik-Bnin-ul. Śremska. Tel. 604-050-057 lub (061) 8170-336
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę. Tel. 601-308-880
* Sprzedam Hondę Civic 1,5, rok produkcji 1991. Tel. 787-329-678
* Oferuję pomoc nad starsza osobą, okolice Środy Wlkp. i Kórnika. Tel. 787-329-678
* Zaopiekuję się dzieckiem, okolice Środy Wlkp. i Kórnika. Tel. 787-329-678
* Sprzedam gazowy grzejnik wody przepływowej JUNKERS WRP 1132. Tel. (061) 8170-781
* Sprzedam Fiata Ducato 2,5 TD, 1990r, ważne OC i przegląd, cena 2300zł. Tel. 506-305-861

Miejsce
na Twoją reklamę

Miejsce
na Twoją reklamę

 
uwaga praca !

Hotel inter – szablewski
mieszczący się w Dymaczewie Nowym koło Mosiny

poszukuje:

 - recepcjonistkę
 - kelnerów
 - pokojową

tel. (061) 813-21-12  lub 0515 088 787

2 kwietnia 2009 r. (czwartek) 
o godz. 18:00 będzie odprawio-
na w kościele p.w. Wszystkich 
Świętych w Kórniku msza św. 
W czwartą rocznicę śmierci 
Jana Pawła II o godz. 19:30 na 
stadionie Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Kórniku odbędzie się 

bieg poświęcony Janowi Pawłowi II. Zadanie, jakie czeka 
uczestników biegu, to przebiegnięcie w systemie sztafeto-
wym 21 kilometrów 370 metrów. Dystans ten symbolicznie 
nawiązuje do godziny przejścia JP2 do domu Ojca (21:37). 
Uczestniczyć w tym spotkaniu może każdy, kto lubi choć 
trochę biegać, chce wyrazić hołd Wielkiemu Polakowi i 
zabierze ze sobą znicz. Uczestnikom zapewniamy ciepłe 
napoje, domowe wypieki, a po zakończeniu gorący posiłek. 
Organizator zapewnia opiekę medyczną. Swój udział w biegu 
zadeklarowały władze Samorządu kórnickiego, policjanci, 
strażnicy miejscy, strażacy, harcerze i ministranci. Każdy 
uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy dyplom. Na spotkanie 
biegowe gorąco zaprasza OSiR w Kórniku oraz Stowarzy-
szenie Biegowe „Brylant- Kórnik”.

Zapisy do biegu odbędą się na stadionie OSiR w Kórniku 
od godz. 18:00.

Pozostałe informacje dotyczą-
ce spotkania można uzyskać pod 
numerami tel.:

 0604 640 306  
lub  

0501 270 652

II NOCNY PÓŁMARATON 
KÓRNICKI
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Kacper Rajkowski

RADZEWO SENSACJĄ  
POWIATOWEgO AERObIKu

Niezwykle miłą niespodziankę spra-
wiły dziewczęta z Szkoły Podstawowej w 
Radzewie. Reprezentacja tej szkoły pod 
kierunkiem Danuty Przybył po raz pierwszy 
awansowała po zawodach gminnych do Mi-
strzostw Powiatu Poznańskiego w Aerobiku 
Grupowym i zajęła w finałach wysokie dru-
gie miejsce. Tym samym szkoła z Radzewa 
awansowała do zawodów rejonowych, 
które podobnie jak Mistrzostwa Powiatu 
odbędą się w Mosinie. Pamiątkową statu-
etkę i srebrne medale wywalczyły: Klaudia 
Rozmiarek, Roksana Rumińska, Dominika 
Molińska, Kinga Frąckowiak, Agata Niemier, 
Aneta Antoniewicz, Ewelina Radziejewska, 
Milena Niemier i Patrycja Nowak. Druga 
nasza szkoła reprezentowana przez zespół 
dziewcząt ze Szczodrzykowa zajęła siódme 
miejsce.

W Murowanej Goślinie rywalizowały 
zespoły aerobikowe gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Dziewczęta z Gim-
nazjum w Kórniku zajęły siódme miejsce a 
zespół z Robakowa - dziesiąte.

Duży sukces odniosły dziewczęta z 
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, 
które pokonały zespoły ze Swarzędza, 
Puszczykowa i Rokietnicy zajmując pierw-
sze miejsce. Puchar Starosty Powiatu Po-
znańskiego za zdobycie mistrzostwa  oraz 
złote medale wywalczyły: Ewa Stachowiak, 
Ewelina Walkowiak, Marta Hołderna, Olga 
Zielazek, Sylwia Borowczyk, Natalia Frąc-
kowiak,  Marta Steinitz, Agnieszka Kalisz, 
Ewelina Wdowczyk. 

Zespół przygotowany przez Iwonę 
Rauk awansował do zawodów rejonowych, 
które odbędą się jeszcze w tym miesiącu 
w Jarocinie.

KOSZYKÓWKA PODSTAWÓ-
WEK W POWIECIE

Dobrze wypadły dziewczęta z Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku, które re-

prezentowały naszą gminę w zawodach 
powiatowych w koszykówce. W półfinałach 
mistrzostw zajęły drugie miejsce i ostatecz-
nie w końcowej powiatowej punktacji upla-
sowały się na miejscach od 4 – 6. Zespół z 
Kórnika prowadzony przez Katarzynę Pu-
cek pokonał szkoły z  Puszczykowa 15:12 
i Bolechowa 18:16, ale przegrał mecz ze 
Swarzędzem 4:24. Z kórnickich dziewcząt 
najwięcej punktów zdobyły: Małgorzata 
Niemier - 8, Weronika Kuberacka – 7 oraz 
Armanda Pańska i Agata Pawlaczyk po 
6 pkt.

Również drugie miejsce w półfinałach 
mistrzostw powiatu zajęli chłopcy Dariusza 
Śmigielskiego ze Szkoły Podstawowej w 
Szczodrzykowie. W turnieju z udziałem 
czterech szkół pokonali SP Koziegłowy 
19:18 i SP nr 1 w Swarzędzu 18:11, ale mu-
sieli uznać wyższość szkoły z Puszczykowa 
przegrywając 10:18. Dla Szczodrzykowa 
najwięcej punktów zdobyli: Dawid Dudzik 
– 15, Jakub Simon – 14 oraz Dawid Kurek 
i Filip Graczyk po 5 pkt. W końcowej punk-
tacji mistrzostw  SP Szczodrzykowo zajęło 
miejsce od 4-6.

POWIATOWY uNIhOKEJ 
TYLKO W guŁTOWACh

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
dla szkół w unihokeju mogą odbywać 
się tylko w miejscowości Gułtowy koło  
Kostrzyna. Jest tam jedyna w powiecie 
poznańskim hala sportowa wyposażona  
zgodnie z przepisami w bandy dookoła 
boiska. Dlatego odbywają się tam finały 
mistrzostw z udziałem kilku a czasem 
kilkunastu drużyn w jednym dniu. Jako 
pierwsze do rywalizacji w unihokeju 
przystąpiły szkoły gimnazjalne. Naszą 
gminę reprezentowały dziewczęta oraz 
chłopcy z Gimnazjum w Kórniku. Zespół 
dziewcząt był o krok od wejścia do fina-
łowych meczy, jednak przegrał ilością 
zdobytych bramek z gimnazjalistkami z 
Pobiedzisk i ostatecznie zajął piąte miej-
sce. Nieco słabiej wypadli chłopcy, którzy 
w mistrzostwach powiatu zajęli siódme 
miejsce. ARA

komuNikAT Z misTrZosTw powiATu poZNAŃskiEGo
w AErobiku Grupowym

mosina 6.03.2009

1. SP 1 Mosina    20 pkt.
2. SP Radzewo gm. Kórnik   18 
3. SP Pobiedziska    16
4. SP 1 Swarzędz    15
5. SP Długa Goślina gm. Murowana Goślina 14
6. SP 2 Luboń    13
7. SP Szczodrzykowo gm. Kórnik  12
8. SP 4 Swarzędz    11
9. SP Stęszew    10

Najlepsze trzy szkoły otrzymały puchar, statuetkę a dziewczęta medale ze środ-
ków Starostwa Powiatu Poznańskiego. Organizator O S i R w Mosinie ufundował 
dla wszystkich zespołów pamiątkowe dyplomy.

FERIE Z TAEKWONDO  
W ZAKOPANEM

W drugim tygodniu ferii zimowych wyjąt-
kowo liczna  grupa zawodników UKS TKD 
KÓRNIK wzięła udział w obozie sportowym  
w Zakopanem. Kórniczanie wymieniali się 
doświadczeniami z zawodnikami zaprzy-
jaźnionych klubów: K.S. Rapid Śrem, K.S. 
Karor Bydgoszcz, UKS Jedynka Jarocin, 
UKS Sokół Kościan, a także sekcji z Po-
znania i Gostynia. Pod czujnym okiem 
trenerów Piotra Wesołka, Dariusza Wesołka 
oraz Krzysztofa Frankiewicza zawodnicy 
doskonalili swoje umiejętności w olimpij-
skiej odmianie taekwondo. Treningi bardzo 
ciężkie, ale owocne. W zależności od grupy 
zaawansowania od jednego aż do trzech 
treningów dziennie, w sali gimnastycznej 
lub metrowym śniegu. Na zakończenie 
tygodniowego cyklu treningowego, odbyły 
się walki sparingowe z lokalnym klubem 
Turbacz z Mszany Dolnej.

Ale nie tylko na treningach nasi za-
wodnicy spędzali czas. Zajęcia dodatkowe 
wypełniły czas prawie co do minuty. Obo-
wiązkowa wizyta i zakupy na Krupówkach 
w centrum Zakopanego, wyjazd na basen 

z wodami termalnymi w Szaflarach, a dla 
chętnych nauka jazdy na nartach. Codzien-
nie też gry i zabawy na śniegu, wieczorami 
konkursy obozowe, a przed wyjazdem 
ognisko i pieczenie kiełbasek. 

Dzielnie reprezentowali Kórnik: Piotr 
Mikołajczak, Jan Gulczyński, Krzysztof Sta-
rosta, Adam Walerczyk, Mateusz Nowak, 
Jakub Posadzy, Konrad i Wiktor Kościelscy, 
Mikołaj Smajdor, Krzysztof Tatarynowicz 
oraz Krzysztof Wesołowski, a ze strony 
kadry wychowawców Ewelina Smajdor i 
Piotr Posadzy.

Tydzień po feriach, nasz zawodnik Piotr 
Mikołajczak, po wywalczonej w Sierpcu 
w połowie lutego kwalifikacji, reprezen-
tował po raz pierwszy od kilku lat UKS 
TKD KÓRNIK na Mistrzostwach Polski 
Juniorów. Dla niego zabawa w taekwon-
do już się skończyła. Na Mistrzostwach 
musiał uznać wyższość starszych i dużo 
bardziej doświadczonych zawodników, 
niejednokrotnie członków Kadry Narodowej. 
Ostatecznie uplasował się na dziewiątym 
miejscu w Polsce. Wprawdzie ambicje były 
o wiele wyższe i były szanse na medal, ale 
to i tak dla tego młodego zawodnika spore 
osiągnięcie. Najważniejsze, że duch walki 
pozostał. PP

WIOŚLARSKIE  
MISTRZOSTWA

Czternaste już Otwarte Mistrzostwa Mia-
sta Poznania na Ergometrze Wioślarskim 
odbyły się 

7 marca 2009 roku w hali sportowej w 
Czerwonaku. 

Zawody uświetniła obecność Michała 
Jelińskiego, złotego medalisty Igrzysk Olimpij-
skich w Pekinie, który zachęcał zawodników 
do zdrowej sportowej rywalizacji.

Jak co roku, tak i tym razem naszą gminę 
reprezentowali zawodnicy kórnickiego UKS 
-u. Wszyscy nasi reprezentanci stratowali w 
kategorii młodzików na dystansie 1500m.

Po ciężkiej walce, jako pierwszy na metę 
„wpłynął” Marcin Sobieraj zdobywając tytuł 
mistrzowski. Pozostali zawodnicy zdobyli 
kolejno: Rafał Grządzielewski – 9 miejsce i 
Michał Leski - 29 miejsce. Kórniczanki nato-
miast zajęły miejsca od 3 do 7, a były to kolejno 
Julia Huzarek, Weronika Płóciennik, Zuzanna 
Pawlaczyk, Joanna Hyży i Zosia Suszka. 

Trener Małgorzata Iszkuło

ZWYCIęSTWO MIChAŁA 
JęDRZEJCZAKA W KALISZu

 NA ZAKOŃCZENIE  
SEZONu PRZEŁAJOWEgO

Bardzo dobrze wypadła ekipa młodych 
kolarzy Kórnickiego Limaro podczas roze-
granych w Kaliszu zawodów przełajowych, 
które jednocześnie kończyły sezon w tej 
specjalności kolarstwa. Największą niespo-
dziankę sprawił Michał Jędrzejczak, który 
zdecydowanie zwyciężył w wyścigu juniorów 
(17-18 lat), natomiast w rywalizacji Open wraz 
z seniorami zajął drugie miejsce nieznacznie 
ustępując bardzo utytułowanemu i starszemu 
o 13 lat Albertowi Foktowi z grupy kolarskiej 
Styrman com.pl. W pokonanym polu Jędrzej-
czak pozostawił wielu znanych zawodników, 
min wielokrotnych Mistrzów Polski z ub. 
roku, Piotra Wojciechowskiego i Mateusza 
Nowaka z KTK Kalisz. Jako ciekawostkę 
można dodać, że Michał był najmłodszym 
uczestnikiem wyścigu juniorów, w którym 
drugi nasz reprezentant Hubert Lewandowicz 
zajął dziewiąte miejsce. W najliczniej obsa-
dzonym wyścigu kategorii młodzik (13-14 lat) 
ponownie potwierdził bardzo dobrze przy-
gotowanie do sezonu Szymon Rozmiarek,  
zajmując po pięknej walce drugie miejsce. 
Zwyciężył Gracjan Szeląg MLKS Raszków, a 
jako trzeci linię mety minął zdobywca pięciu 
złotych medali mistrzostw makrregionu w ub. 
roku Patryk Krzywda KTK Kalisz. Drugi nasz 
zawodnik, debiutant w wyścigu młodzików, 
Patryk Szczepaniak zajął 18 miejsce.     

Bardzo dobrze w Kaliszu zaprezentowała 
się również cześć żeńska ekipy Limaro. W 
wyścigu młodziczek wygrała Mistrzyni Polski 
w przełaju Łucja Pietrzak z Koźminianki, ale 
tuż za niż uplasowała się Alicja Ratajczak, 
czwarte miejsce zajęła Wiktoria Żegleń obie 
UKS Jedynka Limaro Kórnik. W wyścigu 
juniorek młodszych (15-16 lat)  na drugim 
stopniu podium stanęła Paula Dutkiewicz nie-
znacznie ustępując Aleksandrze Wawrzyniak 
UKS Burghard Antonin.

Wyścigi przełajowe w Kazimierzu Bisku-
pim i Kaliszu były częścią przygotowań do 
sezonu letniego, które poparte będą jeszcze 
górskimi zgrupowaniami w Jugowicach 
(marzec) i w Sobótce (początek Kwietnia). 
Na które pojadą już wszyscy najlepsi za-
wodnicy Limaro z reprezentantką Polski 
Katarzyną Pawłowską, Danielem Horyzą, 
wspomnianym Jędrzejczakiem i leczącym 
jeszcze kontuzje kolana Adamem Piaseckim  
na czele. Na jedno z tych zgrupowań poje-
dzie również najlepszy z młodzików, którym 
wydaje się być na dzień dzisiejszy Szymon 
Rozmiarek. HS 

MuKS „WIEżA  
KÓRNICKA” ZAPRASZA:
MISTRzOSTWA GMINY KÓRNIK W 

sZACHACH p-30
1.CELE: popularyzacja gry w szachy, 

wyrabianie sportowej rywalizacji, zdobywanie 
kategorii szachowych.

2.TERMIN I MIEJSCE:
-21.03.2009r  godzina 16:00  - Świetlica 

OS i R w Kórniku  tel.(061) 8170183
3.ORGANIZATORZY: 
- O S i R  Kórnik oraz s. szachowa  MUKS 

"WIEŻA KÓRNICKA". 
4.SYSTEM ROZGRYWEK
-turniej indywidualny w jednej grupie, 

system szwajcarski 6 rund z czasem 2*30 
minut, kojarzenie komputerowe, lub „każdy z 
każdym” (w zależności od liczby zgłoszeń)

5. KOLEJNOŚĆ MIEJSC
indywidualnie -pkt, Buch. skrócony, Buch. 

pełen, liczba zwycięstw, progres lub berger,
6.ZGŁOSZENIA
-telefonicznie lub w dniu zawodów do 

15:45 /decyduje kolejność zgłoszeń-liczba 
miejsc ograniczona 50 osób/

7. WPISOWE-5 zł od dzieci i młodzieży 
uczącej się, dorośli 10zł.

9.NAGRODY
-Organizatorzy przewidują: dyplomy i 

nagrody rzeczowe dla najlepszych w turnieju 
oraz upominki dla wszystkich dzieci. 

10. Zawody sędziuje Ryszard Bartko-
wiak. 

11.UWAGI- w turnieju można wypełnić 
normy na V  lub IV kategorię szachową. 
Zawodnicy niezarejestrowani w PZSzach 
aby otrzymać potwierdzenie o zdobyciu 
kategorii muszą się zarejestrować i posiadać 
legitymację szachową. Szachiści zarejestro-
wani przedstawiają legitymacje szachowe z 
wpisanymi kategoriami szachowymi a nieza-
rejestrowani aktualne dowody tożsamości. 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy 
do organizatora. Na najwyższym stopniu podium Michał Jędrzejczak

Szymon Rozmiarek w akcji
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   TElEfONY AlArMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 8170891 
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
3-go kwietnia 2009r.

materiały prosimy dostarczać do 27-go marca 2009r.




