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Pożar w budynku
komunalnym
Fot. ŁG i Państwowa Straż Pożarna

Trzy mieszkania na poddaszu spłonęły

Kórnickie Spotkania
z Białą Damą
Program kórnickiego święta

Autobus do Centrum
Poznania
Od września pojedziemy do Dworca PKS

Problem linii w sejmie

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

W dniu 23 .04.09r. w Warszawie miało
miejsce posiedzenie Podkomisji stałej ds.
budownictwa oraz gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, którego jedynym punktem
programu była dyskusja na temat:„Budowa
energetycznych linii przesyłowych wysokich
napięć w kontekście interesów samorządów
lokalnych”. Temat omawiano na przykładzie
konfliktu między PSE, a Gminą Kórnik, dotyczącego budowy linii 2x220kV +2x400kV.
Na posiedzenie zaproszeni zostali
przedstawiciele Samorządu Kórnickiego,
z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim,
wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem,
przewodniczącą Rady Miejskiej Ireną Kaczmarek oraz radnymi Magdaleną Kosakowską,
Michałem Steckim i Małgorzatą Walkowiak.
Udział w spotkaniu brali również przedstawiciele mieszkańców protestujących przeciwko
budowie linii NN w Kamionkach, Borówcu i
Skrzynkach. Stronę rządową reprezentowali
Pani Minister Julia Pitera oraz Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd
Dziekoński.
Posłowie uczestniczący w spotkaniu:
Krystyna Łybacka, Stanisław Stec, Bożena Szydłowska, Jacek Tomczak, Michał

Seminarium SGiP Wlkp

Stuligrosz oraz prowadzący to posiedzenie
Andrzej Adamczyk obiecali pomoc w rozwiązaniu problemu, jakim jest rozebranie
istniejących słupów i ewentualne budowa
linii pod ziemią. Przewodniczący Komisji
sformułował wnioski pod adresem Rządu RP,
który powinien zbadać legalność realizacji
inwestycji oraz zasadność wpisania jej na
listę przedsięwzięć Euro 2012. Zobowiązano
również przedstawicieli Rządu do udzielenia
odpowiedzi na Apel Rady Miejskiej Kórnika
z dnia 25 marca 2009r., w którym Samorząd
Kórnika domaga się ponownego rozpatrzenia
wniosku przez Ministra Środowiska o zgodę
na wyłączenie części lasu z produkcji leśnej,
co umożliwiłoby Radzie Miejskiej podjąć
uchwałę w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wg
wariantu „przez las”.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski przewodniczył Seminarium zorganizowanym
przez Komisję Ochrony Środowiska i
Obszarów Wiejskich Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski w dniu 29
kwietnia br. w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim. Nowe regulacje prawne
z zakresu ochrony środowiska omówili
m.in. Dyrektor Departamentu Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Hanna Grunt i
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Poznaniu Jolanta Ratajczak. Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Krzysztof
Mączkowski przedstawił sposób realizacji
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet
III Środowisko Przyrodnicze.

Uhonorowano jubilatów

Oficjalnie otwarto
przedszkole

W dniu 27.04.09r. odbyła się w
Zamku Kórnickim uroczystość wręczenia
Medali za długoletnie pożycie małżeńskie
dwunastu parom małżeńskim. Medale w
imieniu Prezydenta RP wręczył Burmistrz
Jerzy Lechnerowski, w obecności Przewodniczącej Rady Miejskiej Ireny Kaczmarek
i Kierownika USC Katarzyny Obiegałki.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Od marca br. działa oddział przedszkolny w Pierzchnie. W dniu 30 kwietnia odbyło
się oficjalne otwarcie przedszkola, w którym
udział wzięli Przewodnicząca Rady Irena
Kaczmarek, Wiceprzewodniczący Roman
Genstwa, Burmistrz Jerzy Lechnerowski
oraz osoby (dokończenie na str. 4)

Medalem za długoletnie
pożycie małżeńskie

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

KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

wyróżnieni zostali:
Waleria i Zygmunt Marciniakowie
Daniela i Zenon Torczyńscy
Halina i Cezary Majewscy
Jadwiga i Jan Kajdanowie
Krystyna i Stefan Najtkowscy
Sabina i Henryk Nowakowie
Wanda i Edmund Płotkowiakowie
Janina i Stanisław Nowakowie
Jadwiga Władysław Chmielewscy
Czesława i Stanisław Szmer
Genowefa i Mieczysław Bukowscy
Gabriela i Stefan Niemierowie

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

Z różnych przyczyn nieobecni na
uroczystości byli jubilaci:
Maria i Marian Polowczykowie
Aniela i Jerzy Szulcowie
Krystyna i Leon Stachowiakowie
Jadwiga i Jerzy Strugarkowie
Janina i Marian Cyrulewscy
Gabriela i Wiktor Szymańscy
Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku
(mieszczący się w kórnickim ratuszu,
tel. 061 8170 411) prosi o zgłaszanie
się par małżeńskich, które zawarły
związek małżeński w roku 1959.
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Czesi budują w Koninku
30 kwietnia w Urzędzie Miejskim w
Kórniku miało miejsce spotkanie burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego z przedstawicielami firmy ECM, która ma zamiar budować duże osiedle mieszkaniowe w Koninku
(ok.13 ha). W obecności Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego Sławomira Lepczyńskiego i Przewodniczącego
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Z KALENDARZA
RADNEGO
16 KWIETNIA
• Na posiedzeniu Komisji Ochrony
Środowiska, radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2007 – 2009,
zawiadomieniem dotyczącym bałaganu w
Szczytnikach, korespondencją dotyczącą
firmy „Karmil”, pismami, które wpłynęły do
wiadomości Komisji w sprawach: wylewania
się ścieków ze stacji zlewczej w Kórniku,
segregacji odpadów, składowania mas
ziemnych w obrębie składowiska w Czmoniu, dowożenia odpadów na działkę 29/9,
obręb Żerniki.
Opiniowali także wnioski Rady Sołeckiej
z Czmonia i Kamionek o dofinansowanie.
• Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego opiniowali projekty uchwał na
sesję roboczą w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
Kamionki, Borówiec, Skrzynki, w zakresie
wyznaczenia trasy czterotorowej linii elektroenergetycznej NN 2x220 kV + 2x 400 kV ze

Stefana Wojciechowskiego ustalono ostatecznie istotne elementy urbanistyczne
osiedla, dotyczące infrastruktury, usług i
zagospodarowania stawu. Dyrektor firmy
Pavol Sedlak zainteresowany jest jak najszybszą budową osiedla. Przewiduje się,
że plan zagospodarowania przestrzennego
uchwalony będzie w sierpniu br.
Zjazd SGiP Wlkp
W dniu 5 maja w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się Zjazd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
na którym Zarządowi udzielono absolutorium za 2008r. Dochody Stowarzyszenia
zamknęły się kwotą 475.415,86 zł, natomiast wydatki 565.630,69 zł. (Różnica
wynika ze środków finansowych z lat
ubiegłych.)
Stowarzyszenie przeszkoliło w r.ub.
strefą ograniczonego użytkowania, zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku, przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
wsi Borówiec w rejonie ulicy Głównej. Radni
zapoznali się z informacją Urzędu Miejskiego o porozumieniu zawartym między Gminą
Kórnik, Powiatem Poznańskim i Aquanetem
S.A. w sprawie budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz nawierzchni drogi ul.
Poznańskiej w Borówcu.
• Irena Kaczmarek, przewodnicząca RM
spotkała się z Agnieszką Nowak, naczelnikiem
Urzędu Pocztowego w Kórniku w sprawie
uruchomienia oddziału pocztowego w Kórniku-Bninie i z Renatą Piasecką, dyrektorem
Oddziału PKO w Kórniku, z którą rozmawiała
o założeniu bankomatu w Kórniku-Bninie.
20 KWIETNIA
• Członkowie Komisji Budżetu i Finansów
rozmawiali z Włodzimierzem Matuszakiem,
prezesem spółki Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne. Zaopiniowali także projekty
uchwał w sprawie: przekazania środków finansowych dla Powiatu Poznańskiego na
realizację programu zdrowotnego w zakresie
profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt

695 osób, m.in. z zakresu: zarządzania
finansami, oświatą w gminach i powiatach,
nieruchomościami mieszkalnymi oraz
ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym. Tradycyjnie odbył się w ub.r. Konkurs
Wiedzy o Wielkopolsce, w którym bierze
udział również młodzież z naszej gminy.
Przy Stowarzyszeniu działają 4 komisje:
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski, Ochrony Środowiska i Obszarów
Wiejskich oraz Oświaty, Kultury i Sportu.
Komisja Ochrony Środowiska, której przewodniczy Jerzy Lechnerowski, odbyła w
2008r. 4 posiedzenia, na których zajmowano się m.in. utylizacją azbestu, gospodarką
ściekową oraz zagadnieniami prawnymi
gospodarki odpadami.
Obecnie do Stowarzyszenia należy 112
gmin i 15 powiatów. ■
zamieszkałych na terenie Gminy Kórnik,
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami
powiatowymi (ul. Poznańska w Borówcu),
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
dróg na terenie miejscowości Gądki, Koninko,
Żerniki, Kromolice.
• Radni z Bnina wzięli udział w spotkaniu
z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim, wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem, Bronisławem Dominiakiem, kierownikiem Wydziału
Inwestycji UM w Kórniku i przedstawicielami
firmy, która wygrała przetarg na remont ratusza
w Bninie. Uczestnicy spotkania rozmawiali
na temat harmonogramu prac remontowych.
21 KWIETNIA
• Radni z Komisji Rozwoju Gospodarczego po raz kolejny dyskutowali o ładzie
przestrzennym oraz zasadach i sposobie
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Gminy Kórnik.
23 KWIETNIA
• Burmistrz Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Hieronim Urbanek, radni
Irena Kaczmarek, Małgorzata Walkowiak,
Magdalena Kosakowska, Michał Stecki
i przedstawiciele mieszkańców Borówca
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XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
w Kórniku
Kolejna Pierwsza z kwietniowych sesji
Rady Miejskiej w Kórniku odbyła się 22 kwietnia 2009r.
Radni przyjęli uchwałę dotyczącą sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Kórnik,
Zadecydowali także o przekazaniu dla
Powiatu Poznańskiego kwoty 52,5 tys. zł na
realizację programu zdrowotnego w zakresie
profilaktyki dla dziewcząt zamieszkałych na
terenie Gminy Kórnik.
Kwota przeznaczona zostanie na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw
będących przyczyną raka szyjki macicy wirusom HPV 16 i 18. Cykl szczepień obejmuje
dziewczęta zamieszkałe na terenie Gminy
Kórnik w 2009r. Przekazana kwota stanowić
będzie 50% kosztów zaszczepienia określonej grupy dziewcząt. Drugą połowie kosztów
pokryje Powiat Poznański.
Kolejna uchwała dotyczyła przejęcia od
Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi
(ul. Poznańska w Borówcu). Decyzja ta była
niezbędna dla współpracy Gminy Kórnik w z
powiatem w zakresie remontu drogi powiatowej.
Dokonano zaliczenia do kategorii dróg
gminnych dróg na terenie miejscowości Gądki,
Koninko, Żerniki i Kromolice.
Przeprowadzono zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku (dz. nr ewid.: 69/2, 105,
109/25, 113, 122), w części dotyczącej dz. nr
ewid. 113 z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową z usługami osiedlowymi, jednak
na wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego
dokonano zmian w pierwotnej treści zmiany,
co zdaniem projektanta moze doprowadzić do
i Kamionek wzięli udział w posiedzeniu
Podkomisji stałej ds. budownictwa oraz
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Tematem tego posiedzenia była
budowa energetycznych linii przesyłowych
wysokich napięć w kontekście interesów
samorządów lokalnych.
28 KWIETNIA
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OBRADY KWIETNIOWYCH SESJI Rady Miejskiej w Kórniku

nr 9/2009

• Radni z Komisji Oświaty i Polityki
Społecznej zaopiniowali projekt uchwały w
sprawie powołania Kapituły Honorowego
Obywatelstwa Miasta Kórnika i zapoznali
się z informacją Sławomira Animuckiego,
dyrektora KOK na temat organizacji tegorocznych „Kórnickich Spotkań z Białą
Damą”.
• Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego rozmawiali o ładzie przestrzennym oraz zasadach i sposobie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na
terenie Gminy Kórnik.
Opr. BM
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odrzucenie uchwały przez wojewodę.
Przystąpiono także do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu wsi Borówiec w rejonie
ulicy Głównej BORÓWIEC II, w części dotyczącej dz. nr ewid.: 204/4, obręb Kamionki,
Nie dyskutowano natomiast na temat
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu Kamionki, Borówiec, Skrzynki, gm.
Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy czterotorowej linii elektroenergetycznej NN 2x220
kV + 2x 400 kV
ze strefą ograniczonego użytkowania.
Wiele dyskusji wzbudził projekt uchwały
zezwalający burmistrzowi na przekazanie w
użyczenie spółce Wody Polskie terenów pod
budowę lokalnej oczyszczalni w Szczodrzykowie. Szczególnie zaniepokojony był radny
Maciej Marciniak, który pytał, czy wskazana spółka ma doświadczenie w realizacji
podobnych inwestycji. Większość radnych
przyznała, że idea budowy jest słuszna, jednak przynajmniej na etapie umowy ze spółką
należy zagwarantować wykonanie inwestycji
w umówionym terminie. Spółka ma otrzymać
także dofinansowanie w wysokości 250 tys.
zł, ale pieniądze nie powinny być przekazane
z góry a po wykonaniu inwestycji..
Podczas interpelacji i pytań radni wskazywali na problemy na drogach: między garażami przy os. Staszica (Andrzej Regulski),
pomiędzy Kalejami i Radzewem i na drodze
leśnej do Czmońca (Jerzy Rozmiarek). Radna
Małgorzata Walkowiak pytała o termin przetargu na utwardzenie drogi Szczytniki – Kamionki.
XXXIX Sesja Rady Miejskiej
w Kórniku
Druga kwietniowa sesja była sesja absolutoryjną. Poza stałymi punktami obrad, burmistrz Jerzy Lechnerowski przedstawił sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Kórnik
za rok 2008. Ilustracją dla słów burmistrza
była prezentacja multimedialna przygotowana
przez panią skarbnik Katarzynę Szamałek.
(więcej o podsumowaniu budżetowym
roku ubiegłego w następnym numerze naszego dwutygodnika).
Niestety obrady sesji musiały zostać
przerwane na 30 minut. Radni solidarnie
wzięli udział w pogrzebie ojca swojego kolegi
radnego Andrzeja Regulskiego.
Po wznowieniu obrad i przedstawieniu
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i
sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej,
której przewodniczy radny Bogdan Wesołek,
przedstawiono radnym wniosek o udzielenie
władzom gminy a formalnie Burmistrzowi
Gminy Kórnik absolutorium. Jednogłośnie
poparto ten wniosek, uznając działalność
samorządowej władzy wykonawczej w roku
2008 za prawidłową.
Podczas dyskusji oprócz wielu pochwał
wskazano na dużą liczbę wyzwań, jakie czekają naszą gminę w najbliższej przyszłości.
Radny Michał Stecki wyraził potrzebę stworzenia „programu drogowego” gwarantującego
pokaźne środki na prace remontowe i inwestycyjne na drogach.

RADA MIEJSKA

RADA MIEJSKA

(dokończenie ze str. 3)
odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia Ewa Madalińska-Soczyńska
- Kierownik Wydziału Oświaty i Elżbieta
Krakowska - Kierownik Wydziału Eksploatacji Technicznej. Utworzenie przedszkola
było możliwe dzięki współpracy Fundacji
Familijny Poznań, Samorządu Kórnickiego
i Rady Sołeckiej Pierzchna.

Po części absolutoryjnej dyskutowano
na temat wyboru kapituły, której zadaniem
ma być opiniowanie kandydatów do tytułu
Honorowego Mieszkańca Gminy Kórnik. Przypomnijmy, że na jednej z poprzednich sesji
przyjęto uchwałę i regulamin przyznawania
tego szczytnego miana. Początkowo to radni
z Komisji Oświaty RM mieli zajmować się
opiniowaniem, jednak sama komisja zaproponowała, by funkcję tą przekazać specjalnie
wybranej kapitule.
Niestety, choć burmistrz zaprosił do składu
honorowego gremium zacne i zasłużone postaci, jednakże ani w przyjętym już regulaminie, ani przy okazji wyboru nie zaproponowano
radnym szczegółowych zasad funkcjonowania
kapituły. Szerszą dyskusję nad tą kwestią zaproponował radny Maciej Marciniak. Ostatecznie radni zgodzili się by regulamin w zakresie
wyboru i działalności kapituły dopracować i
przedyskutować na jednej z najbliższych sesji.
Radna Magdalena Kosakowska złożyła
interpelację dotyczącą pożaru jaki wybuchł
niedawno w Kamionkach. W okolicy ulicy
Spacerowej zapalił się stóg siana. Niestety
akcja gaszenia ognia ograniczona została
przez niskie ciśnienie wody w hydrantach. Na
domiar złego wóz strażacki w Kamionkach
był zepsuty i do akcji przyjechać musiała jednostka OSP z Kórnika. Radna zaapelowała o
działania zwiększające skuteczność działania
OSP, oraz przegląd stanu i ilości hydrantów w
całej gminie.
Radny Michał Stecki przedstawił radnym
sprawozdanie z wizyty samorządowców w
Sejmie RP, która odbyła się 23 kwietnia br. Na
jednej z sejmowych podkomisji poruszono sprawę naruszania interesu gmin podczas realizacji
inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym. Głównym przykładem konfliktu była sytuacja wynikła
przy budowie spornej linii wysokiego napięcia
przez tereny Gminy Kórnik i Gminy Mosina.
Po dyskusji w gronie posłów zaproponowano by:
-wystąpić do Ministra Skarbu i Ministra Gospodarki z zapytaniem – jak planuje rozwiązać
problem budowy linii jakie będą ewentualne
koszty rozbiórki słupów, gdyby okazało się,
że zostały one pobudowane niezgodnie z
prawem.
- wystąpić do Ministra Gospodarki z zapytaniem – czy włączy się do rozmów w celu
poznania planów PSE i uzyskania kompromisu
między PSE a gminą Kórnik.
-wystąpić do Ministra Sportu z zapytaniem
– na jakiej podstawie i na czyj wniosek wpisano
do „spec ustawy” rzeczoną inwestycję jako
niezbędną do zaopatrzenia miasta Poznań w
energię elektryczną.
- wystąpić do Ministra Infrastruktury o
zbadanie legalności prowadzonych robót
przez PSE na terenie gminy Kórnik oraz gmin
ościennych.
- wystąpić do Ministra Środowiska o
uwzględnienie APELU Rady Miejskiej
w Kórniku oraz przedłożenie informacji na
ten temat do Komisji .
- przeanalizować zasadność wniosku do
Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji
o zbadanie sprawy. Opr. ŁG
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Od września kórnickie autobusy będą
dojeżdżać do dworca PKS w Poznaniu.
Stało się to możliwe dzięki unieważnieniu przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze decyzji Prezydenta Miasta
Poznania o nie wydaniu zgody na wjazd
autobusów „KOMBUSU” do centrum
stolicy Wielkopolski.
W końcu udało się! Pasażerowie korzystający z kórnickiej komunikacji będą
mogli dojechać dalej niż tylko do Rataj w
Poznaniu.
Droga do uzyskania ponownie możliwości wjazdu do centrum Poznania była
jednak długa i wyboista.
Od lutego ubiegłego roku, przystankiem
końcowym dla kórnickich autobusów w
Poznaniu jest dworzec na Ratajach. Decyzją poznańskiego magistratu, pasażerów
KOMBUSU pozbawiono możliwości dojazdu jednym środkiem transportu z Kórnika
do centrum Poznania. Teraz są zmuszeni
przesiadać się na Ratajach do autobusów,
tramwajów poznańskiego MPK i wykupywać dodatkowe bilety.
W międzyczasie pojawił się alternatywny pomysł dojazdu kórnickich autobusów
do dworca PKS. Władze Kórnika przychyliły
się do tej koncepcji, mimo, że wiązałoby
się to z dodatkowymi kosztami i opłatami.
KOMBUS porozumiał się z przedsiębiorstwem PKS. W sierpniu ubiegłego roku
kórnicki przewoźnik podpisał z nim umowę.
Wyznaczono już nawet peron, z którego
odjeżdżałyby nasze autobusy. Jednak, aby
uruchomić dojazd do dworca PKS niezbędna jeszcze była zgoda prezydenta Poznania
na wjazd do centrum miasta autobusów
linii 501 i 502. Prezydent zgody nie wydał.
W dodatku uznał, że nie jest organem
właściwym do wydania takiej decyzji, choć
jak się okazało później zezwolił na wjazd
do centrum Poznania autobusom linii 560.
8 grudnia 2008 roku spółka KOMBUS
złożyła wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o unieważnienie
negatywnej decyzji prezydenta Poznania.
SKO odpowiedziało na pismo już 12 grudnia. Prosiło o przesłanie niezbędnych dokumentów. Taką informację wysłało także do
prezydenta stolicy Wielkopolski. Jeszcze w
styczniu 2009 roku Samorządowe Kolegium
Odwoławcze miało rozstrzygnąć sprawę.
Miało, bo wyznaczenie terminu posiedzenia
zaczęło się przeciągać, głównie za sprawą
poznańskiego magistratu. Ryszard Grobelny, prezydent miasta Poznania zwlekał z
dostarczeniem niezbędnych dokumentów
do SKO.
W końcu posiedzenie SKO odbyło się 27
marca 2009 roku w Poznaniu. Sprawę badała specjalna trzyosobowa komisja, która
stwierdziła nieważność decyzji Prezydenta
Miasta Poznania.
Z uzasadnienia, które SKO wysłało
w połowie kwietnia do spółki KOMBUS,
dowiadujemy się, że Prezydent Miasta
Poznania nie wydał zgody na wjazd kór-

nickich autobusów do centrum Poznania,
gdyż uznał, że nie jest właściwym do
rozpoznania wniosku organem. Swoje
stanowisko uzasadnił tym, że KOMBUS
realizuje usługi przewozowe w ramach
wykonywania lokalnego transportu zbiorowego, czyli zadania własnego gminy Kórnik
a jedynym udziałowcem spółki jest gmina.
Dalej w uzasadnieniu czytamy, że Prezydent Miasta Poznania broniąc się uznał,
że „realizowanie zadania własnego gminy
poza granicami gminy jest możliwe poprzez
współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w formie związku lub porozumienia
międzygminnego”. Gmina Kórnik nigdy nie
zawierała związku czy porozumienia z Poznaniem, dlatego władze Poznania uznały,
że nie są organem właściwym do wydania
jakiejkolwiek decyzji.
KOMBUS wysunął kontrargumenty. Nie
zgodził się z stanowiskiem Prezydenta Miasta Poznania, który twierdził, że Kórnickie
Przedsiębiorstwo Autobusowe nie działa dla
zysku a jedynie realizuje powierzone mu
przez gminę zadania. KOMBUS udowodnił,
że jest przedsiębiorcą – przewoźnikiem,
działającym w obrocie gospodarczym na
zasadach wolnorynkowych, a transport
miejski i podmiejski to jedna z wielu działalności, jakie prowadzi. Z tego powodu
powinien być traktowany jak każdy inny
przewoźnik w transporcie krajowym. Kórnicka spółka zarzuciła poznańskim władzom,
że nie zbadały wszechstronnie sprawy i nie
mogły uznać się za organ niewłaściwy do
wydania zezwolenia na linie 501 i 502, skoro wydały wcześniej zezwolenie na wjazd
do centrum Poznania autobusów linii 560.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu uznało, że ustawa o
transporcie drogowym wyraźnie wskazuje organ właściwy do rozstrzygnięcia
wniosku przedłożonego przez KOMBUS.
Prezydent Miasta Poznania uchylając

się od wydania decyzji rażąco naruszył
prawo.
Dla nas – pasażerów KOMBUSU ważne jest przed wszystkim to, że kórnickie
autobusy będą mogły znowu wjeżdżać do
centrum Poznania. Tym razem przystankiem końcowym stanie się dworzec PKS.
Dlaczego dopiero od września?
Zapytaliśmy Beatę Urbaniak, prezes
KOMBUS, dlaczego dopiero od września
nasze autobusy będą mogły dojeżdżać do
dworca PKS, skoro SKO sprawę rozstrzygnęło na końcu marca a jej uzasadnienie
dotarło w drugiej połowie kwietnia do siedziby kórnickiej spółki.
Okazuje się, że kórnicki przewoźnik
zanim przedłuży linie autobusowe musi
uzyskać kilka pozwoleń, a na to niestety
potrzeba czasu.
Aby móc wykonywać usługi transportowe w centrum Poznania, kórnicka spółka
musi uzyskać pozwolenie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. ZTM ma 2
miesiące na wydanie takiego zezwolenia.
KOMBUS musi uzyskać także pozwolenie
MPK Poznań na korzystanie z przystanku
przy AWF i zapewnienie Urzędu Miejskiego
w Kórniku, że ten będzie partycypować
w kosztach związanych z korzystaniem z
dworca PKS. Jednorazowy wjazd autobusu
na wymieniany dworzec kosztować będzie
spółkę 15 zł netto.
Poza tym, Beata Urbaniak wskazuje, że
ustalenie nowych rozkładów jazdy również
wymaga czasu.
Na razie wiadomo jedynie tyle, że dla
kursów rannych i popołudniowych linii
501, 502 i prawdopodobnie 560 końcowym
przystankiem będzie dworzec PKS. Część
autobusów nadal będzie kończyć swoją
trasę na dworcu Rataje.
Na łamach naszego dwutygodnika
będzie informować o kolejnych rozstrzygnięciach w tej sprawie.
Barbara Morasz

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 27 kwietnia 2009 r.
do 18 maja 2009 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:
- 2 działek nr 371 oraz nr 373/7 położonych w miejscowości Radzewie (wydzierżawione
mogą być tylko łącznie).
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Firma SKANSKA informuje, że do dnia 16 maja wyjazd
z Kórnika w stronę Poznania jest możliwy od strony ul. Średzkiej.
Wjazd do Kórnika jest tylko możliwy także od strony ul. Średzkiej.
Runowo

nr 9/2009

Paliło się w bloku komunalnym
w Dziećmierowie
Trzy zniszczone mieszkania na poddaszu, w tym jedno prawie całkowicie
strawione przez ogień i dziewięć lokali zalanych podczas akcji gaśniczej – to bilans
pożaru, który wybuchł w poniedziałek 27
kwietnia w godzinach popołudniowych w
jednym z mieszkań w bloku komunalnym
w Dziećmierowie
Zgłoszenie o pożarze straż pożarna
otrzymała o godzinie 16.40. Jako pierwsi na
miejsce zdarzenia dotarli strażacy z kórnickiej OSP. - Na miejscu zastaliśmy całkowicie
zadymione mieszkanie na poddaszu. Ogień
pojawił się później – poinformował Leszek
Orlewicz, komendant OSP w Kórniku. – Większość lokatorów bloku była już na zewnątrz.
Po ewakuacji pozostałych przystąpiliśmy do
gaszenia ognia – relacjonuje dalej komendant
jednostki straży pożarnej, która jako pierwsza
pojawiła się w miejscu pożaru. –Usłyszałem,
że się pali i wybiegłem z domu
tak jak stałem – powiedział
nam jeden z lokatorów bloku.
Ogień bardzo szybko rozprzestrzeniał się po konstrukcji
dachowej dwukondygnacyjnego budynku z poddaszem
użytkowym. – Aby skutecznie
ugasić pożar musieliśmy użyć
drabiny – tłumaczy Leszek
Orlewicz.
Jak poinformował nas kpt.
Sławomir Brandt, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z uwagi na
charakter pożaru na miejsce
zdarzenia wysłano 7 zastępów z Państwowej
Straży Pożarnej i 4 z Ochotniczych Straży
Pożarnych.
- Przed przyjazdem strażaków z objętej
ogniem kondygnacji ewakuowało się pięć
osób, w tym czwórka dzieci – powiedział
Sławomir Brandt. Na miejsce przybyła też
karetka pogotowia. Do szpitala na obserwację
przewieziono matkę z dziewięciomiesięcznym dzieckiem.
Działania strażaków w pierwszej kolejności polegały na skierowaniu pięciu „prądów
wody” na palącą się drewnianą konstrukcję
dachu. Po przygaszeniu ognia, służby
przystąpiły do rozbiórki elementów pokrycia
dachowego i ratowaniu mienia mieszkańców.
Meble i sprzęty, które można było jeszcze
uratować przed zniszczeniem wynosili strażacy, a pomagali im w tym także okoliczni
mieszkańcy wsi Dziećmierowo.
Do Dziećmierowa przybyli także kórniccy
funkcjonariusze policji i prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp. Podjęli oni działania dochodzeniowo – śledcze,
zmierzające do wyjaśnienia przyczyn pożaru.
Przesłuchali oni kilkunastu świadków.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski, który także
był na miejscu zdarzenia pozytywnie ocenia
pracę strażaków. - Uważam, że akcja ratunkowa była bardzo dobrze zorganizowana.
W pomoc ludziom włączył się sołtys wsi,

8 maja 2009 r.

mieszkańcy i kierownictwo Zakładu Doświadczalnego PAN – powiedział burmistrz.
Po ugaszeniu ognia, odpowiednie służby
zadecydowały o tym, że 12 rodzin, które
zamieszkiwało ten budynek nie może do
niego wrócić. - Gmina natychmiast zapewniła
poszkodowanym lokale zastępcze – tłumaczy
burmistrz. 8 rodzin samodzielnie znalazło
sobie nocleg, natomiast 4 rodziny przewieziono specjalnie podstawionym autobusem na
teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku.
Burmistrz poinformował także, że poszkodowanym zapewniono posiłki.
Strażacy zakończyli akcję tuż po północy.
Przez całą noc nad mieniem ludzi czuwała
policja.

własnych środków dość szybko odbudował
pion kanalizacyjny. Zniszczeniu uległa też
zbiorcza antena telewizyjna. Prace remontowe mogą potrwać nawet ponad miesiąc.
Po wstępnym oszacowaniu strat, we
wtorek 9 rodzin powróciło do swoich mieszkań. Budynek odcięty był od dostaw prądu,
wody i gazu. Około godziny 14.00 włączono
prąd. Dokonano także przeglądu instalacji
gazowej i wodnej w bloku. Kiedy okazało
się, że nie została ona uszkodzona, po 18.00
wznowiono dostawę gazu i wody. O 20.00
uruchomiono kotłownię. W mieszkaniach
pojawiła się ciepła woda.
Włodzimierz Matuszak tłumaczy, że
na tablicach informacyjnych w budynku
wywieszono informacje o tym, jakie środki
ostrożności muszą zachować mieszkańcy i
gdzie mogą zwrócić się o pomoc.
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Znów będą dojeżdżać do
centrum Poznania

Potrzebują pomocy
Pomocy
poszkodowanym udziela OśroKomisja szacowała straty
We wtorek 28 kwietnia, czyli niecałą dobę dek Pomocy Społecznej w Kórniku. Mieszpo pożarze powołano specjalną komisję w kańcy wsi na własną rękę próbują jednak
pomóc najbardziej poszkodowanej
rodzinie – matce z czwórką dzieci,
która straciła cały swój dobytek.
Henryk Hypsior, sołtys Dziećmierowa powiedział nam, że mieszkańcy
solidaryzują się z tymi, którzy najbardziej ucierpieli z powodu pożaru. Spontanicznie zorganizowali
zbiórkę pieniędzy, a zebraną kwotę
przekażą poszkodowanym.
Sołtys wsi poinformował również, że są chętni, którzy chcieliby
ofiarować meble i sprzęty. Każdy kto
chciałby podarować pogorzelcom
sprzęty gospodarstwa domowego
czy meble może zgłaszać się do
Fot. Państwowa Straż Pożarna
miejscowego OPS.
skład, której wchodzili: powiatowy inspektor
nadzoru budowlanego, z ramienia Urzędu
Miejskiego Bronisław Dominiak, kierownik
Wydziału Inwestycji oraz Bożena Kiełtyka,
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kórniku. Zadaniem komisji było oszacować
straty a także określić, jakiej pomocy należy
udzielić najbardziej poszkodowanym. Działania prowadziła także prokuratura.
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zadecydował o wyłączeniu z eksploatacji
3 mieszkań na poddaszu. Te lokale
ucierpiały najbardziej z powodu pożaru i
intensywnej akcji gaśniczej. Wymagają
kapitalnego remontu. Pozostałe 9 mieszkań
w mniejszym lub większym stopniu zostało
zalane i wymagają odmalowania.
Włodzimierz Matuszak, prezes WODKOM, spółki, która jest zarządcą budynku
poinformował nas, że pożar nie spowodował
uszkodzenia stalowej konstrukcji budynku,
ale straty i tak są niemałe. Ogień przemieszczał się wzdłuż dachu, dlatego wymiany wymaga pokrycie dachowe. Prezes WODKOM
powiedział nam, że do czasu rozpoczęcia
prac remontowych, dach zabezpieczono
przed deszczem specjalnymi plandekami.
Pożar przyczynił się do zniszczenia pionu kanalizacyjnego w bloku. Pod wpływem bardzo
wysokiej temperatury stopieniu uległy rury kanalizacyjne. Zarządca budynku, przy użyciu

Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp.
bada przyczyny wybuchu pożaru. Ze wstępnych ustaleń wynika, że źródło ognia zlokalizowano w jednej ze ścian. Prawdopodobną
przyczyną pożaru może być spięcie instalacji
elektrycznej.
Budynek oddano do użytku półtora roku
temu. Barbara Morasz
Gmina Kórnik posiada 34 budynki przeznaczone na mieszkania. Trzy z nich – dwa
w Dziećmierowe i jeden przy ul. Wojska
Polskiego 13 - zawierają mieszkania tzw.
socjalne- czyli o niskim standardzie. Dwa
budynki- wspomniany już przy ul. Wojska
Polskiego oraz przy Placu Niepodległości 23
decyzjami Powiatowego Nadzoru Budowlanego o natychmiastowym wyprowadzeniu
mieszkańców i rozbiórce ze względu na stan
techniczny budowli.
Mieszkańcom pierwszego lokalu kilkukrotnie, bezskutecznie proponowano przeprowadzkę. Dla mieszkańców domu przy
pl. Niepodległości poszukiwane są lokale
zastępcze.
Zgodnie z prawem budowlanym co 5
lat przeprowadza się badania techniczne
budynków, przeglądy instalacji elektrycznej
oraz coroczne przeglądy instalacji gazowych
i przewodów kominowych. ŁG
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gujemy odpady, gdy potem trafią one do
jednego kontenera i wylądują znów zmieszane na pękającym w szwach wysypisku?
Niestety takie absurdalne sytuacje to w
naszym kraju wciąż codzienność.

Kubeczek po jogurcie, skórka od banana, sterta starych gazet, opakowanie po
lekach, puszka po piwie, popiół z pieca,
karton od komputera, stary telewizor ...
Każdy z nas w jakiś sposób przyczynia
się do produkcji śmieci. Mniej lub bardziej
świadomie bierzemy udział w procesie
powstawania wysypisk. I to właśnie od nas
- naszych pojedynczych zachowań i wyborów zsumowanych z wyborami innych ludzi
zależy i zależeć będzie ile i jakich odpadów
trafi do środowiska. Pośrednio więc i od nas
zależy czy środowisko poradzi sobie z tym
problemem.

A dlaczego tak się dzieje?
Powodów jest pewnie wiele, jednak
przede wszystkim – jak zwykle niestety chodzi o pieniądze.
By selektywna zbiórka odpadów miała
sens - w naszych warunkach ekonomicznych musi się po prostu opłacać.
Przedsiębiorca odbierający od nas śmieci
(odpowiednie zezwolenia na wykonywanie
takich usług ma na terenie naszej gminy 11
podmiotów, a ich szczegółowa lista dostępna jest w Wydziale Ochrony Środowiska i
Rolnictwa UM w Kórniku) zabiera posegregowane odpady teoretycznie za darmo.
Teoretycznie, bo trzeba przecież podpisać umowę na wywóz reszty odpadów.
Przedsiębiorca ponosi koszty utrzymania
pracownika, utrzymania śmieciarki, paliwa
itp. Musi więc znaleźć kupca na surowiec.
Jeśli na dany surowiec nie ma popytu i tak
trafi on na składowisko. A to kolejny koszt
dla przedsiębiorcy.
A jeśli coś się opłaca – najczęściej nie
ma z tym problemu. Kto słyszał o problemach z odbiorem aluminiowych puszek po
piwie czy innych napojach? To towar na
który popyt jest tak wielki, że nie trzeba
go nawet specjalnie segregować a i tak
nawet z ulicznych koszy i rowów znika.
Ustawianie tzw. dzwonów na puszki nie
zdaje egzaminu, gdyż prędzej czy później
ktoś wykradnie zawartość. Podobnie jest z
np. drewnianymi paletami.
Jednak nie wszędzie jest tak łatwo.
Nikt nie kupi stłuczki szklanej złożonej ze
starych słoików i np. szyby samochodowej
lub szklanek arco. To co potocznie nazywamy szkłem to szereg różnych materiałów,
o różnej temperaturze topnienia i różnym
składzie. Nowy słoik zrobiony z „nieczystego” surowca, niejednolity w strukturze
po prostu pęknie.
Cóż, z tego, że na opakowaniu jogurtu
lub skondensowanego mleka widnieje znak,

Postęp cywilizacyjny ostatniego stulecia
ułatwił nam życie, jednak wraz z owym postępem wokół nas pojawiło się coraz więcej
odpadów. Są to – w pewnym uproszczeniu
trzy rodzaje śmieci:
- biodegradowalne, czyli takie, które w
miarę krótkim czasie rozkładają się naturalnie, przy udziale m.in. bakterii, pierwotniaków lub grzybów na proste, bezpieczne
związki,
- przydatne do ponownego wykorzystania po odzysku, czyli recyklingu,
- takie, które do ponownego wykorzystania się nie nadają i nie podlegają szybkiej
biodegradacji.
Wysypiska śmieci zmieniły się także
przez lata. Kiedyś bezmyślnie rzucało się
śmieci „gdzie popadło”. Ale człowiek uczy
się na błędach. Świadomość zagrożeń,
jakie niesie ze sobą kumulacja w jednym
miejscu odpadów i procesy zachodzące
wewnątrz hałdy zmuszają do odpowiedniego przygotowania miejsca składowania
i odpowiedniej eksploatacji. Porównując
to, co widzimy na „śmieciowej górze” w
Czmoniu (brak słów dla zaniedbań jakich
dopuszczono się w tym miejscu) z zadbanymi wysypiskami, np. w Witaszyczkach
zauważamy, że w utylizację śmieci trzeba
inwestować i trzymać się ekologicznych
reguł. A to kosztuje. Budowa jednej kwatery
składowiska to koszt około 2,2 miliony złotych. Kolejne kilkaset tysięcy to okresowe
badania i coroczne koszty utrzymania. A
gdy kwaterę się wypełni, trzeba ją zrekultywować a to kolejne nakłady.
Co więc robić by na wysypiska trafiało
mniej śmieci?
By móc efektywnie wykorzystać
możliwości odzysku lub biodegradacji,
trzeba odpady rozróżnić, oddzielić, czyli
segregować. Teoretycznie można próbować zrobić to na wysypisku, ale wymaga
to wielu nakładów i najczęściej po prostu
się nie opłaca. Najrozsądniejsze jest więc
segregowanie u źródła, czyli między innymi
w naszych gospodarstwach domowych. To
jednak dopiero początek procesu i niestety
często kończy się na tym dobrym początku.
Cóż bowiem z tego, że sumiennie posegre-
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informujący że kartonik nadaje się do
recyklingu, kiedy tak naprawdę nie ma
chętnych na przetwarzanie go ponownie?
Producent takich opakowań uzyskał prawo do posługiwania się takim znakiem,
gdyż kartonik w większości składa się z
papieru, jednak także w pewnej części
z tworzywa sztucznego (np. polimery )
i folii aluminiowej – a oddzielenie tych
złączonych materii to już sprawa nie-

łatwa. Gdy jeszcze pozostały resztki
produktów spożywczych – los kartonika
jest przesądzony. By wyprodukować
nowe opakowanie producent kupi więc
„czystą” makulaturę lub nowy papier a
kartonik trafi na wysypisko. Pozostanie
jedynie złudzenie, że kupując towar z
takim znakiem pomagamy środowisku.
To oczywiście jeden przykład i nie zawsze
znak recyklingu jest oszustwem.
Niektóre tworzywa sztuczne da się ponownie użyć. Przykładem są butelki typu
PET. Choć obecnie kryzys ogólnoświatowy
zamroził ich skup, większe zakłady utylizacji
odpadów magazynują je czekając na poprawę koniunktury. Z innymi tworzywami
jest trochę gorzej. Przede wszystkim jest
ich tyle rodzajów, że niełatwo je rozróżnić.
Producenci często nie oznaczają opakowań dostatecznie czytelnie. Niewiadomo z
czego składa się foremka do cukierków w
bombonierce, a z czego wyprodukowano
doniczkę plastikową.
Badania składu każdego śmiecia są
nierealne. Rozwiązaniem mogłoby być
ograniczenie różnorodności materiałów
opakowaniowych i zmuszenie producentów
do brania odpowiedzialności za swoje produkty. Przepisy próbują to sankcjonować,
jednak jak na razie kończy się na handlu
„kwitami”.
W obecnym stanie prawnym wszystko
sprowadza się więc do tego, by się opłacało. Czy to najlepszy wyznacznik. Wątpię.
Jednak ekonomię próbuje się wykorzystać
proekologicznie.
Unia będzie karać
Wytyczne wynikające z przepisów unijnych wskazują członkom UE limity trafiających na wysypiska odpadów. By się do
owych limitów dostosować musielibyśmy
rokrocznie zwiększać ilość odzyskiwanych surowców. Według Krajowej Izby
Gospodarki Odpadami w 2007 roku 98 %
odpadów trafiało na wysypiska, a tylko 2
% było przetwarzanych. Tymczasem UE
wymaga, by do 2010 roku odpadów trafiających na składowiska było nie więcej
niż 75%. A co jeśli się nie dostosujemy?
Polsce grożą unijne kary w wysokości
nawet do 250 000 euro dziennie (czyli kilkaset milionów złotych rocznie) za niedopełnienie obowiązku zmniejszenia ilości
składowanych śmieci. By ekonomicznie
uzasadnić segregację rokrocznie więc
zwiększa się tzw. „opłatę marszałkowską”, którą do Urzędu Marszałkowskiego
odprowadzają firmy zajmujące się zarządzaniem składowiskami.
W 2007 roku za każdą tonę przyjętych,
nieposegregowanych odpadów płaciło się
15,80 zł. Dziś jest to już kwota 100 złotych
czyli wzrost opłaty wyniósł ponad 600%.
Ale nie wystarczy zwiększyć koszt
by śmieci na wysypiska trafiało mniej –
przedsiębiorca zwiększy cenę za usługę i
wyjdzie na swoje. Niektórzy ludzie – ci bez
skrupułów i wyobraźni, zmuszeni podwyżką do działania wyrzucą śmieci w lesie lub
spalą w piecu bez filtrów i zabezpieczeń,
trując przy okazji siebie i sąsiadów.
A chyba nie o to chodzi ...
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Kierunek Jarocin
Wiele obowiązków związanych z gospodarką odpadami spoczywa na gminach. To
samorząd tworzy przepisy porządkowe i
zapewnia dostęp do składowisk (choć wybór spośród dostępnych pozostaje domeną
przedsiębiorcy). W przeszłości bywało u
nas „różnie”. Wysypisko w Czmoniu, mimo
szczytnych założeń wyrosło na ekologiczny
wrzód. Próby współpracy z Poznaniem nie
przyniosły trwałego efektu. Niełatwo być
mniejszym sąsiadem. Mieszkańcy w referendum nie zgodzili się na wprowadzenie
„podatku śmieciowego”, który całość odpowiedzialności za odpady zrzuciłby na gminę. Teraz próbujemy z Jarocinem. Pomysł
wydaje się trafiony. Zakładając powstanie
punktu przeładunkowego dla odpadów w
okolicach Środy Wlkp. będzie znacznie
bliżej. Aż 17 gmin (zamieszkałych przez
niemal 200 tys. mieszkańców) stworzyło
podstawy wspólnego związku pod wodzą
Jarocina, który ma miejsce, maszyny i
doświadczenie z zagospodarowaniem
odpadów. Zakład Gospodarki Odpadami
w Witaszyczkach (gmina Jarocin) działa
od 1 kwietnia 2004 roku. Jego rozbudowa
pochłonęła ponad 4 mln zł, a w 2008 roku
zainwestowano w niego kolejne 3,5 mln
zł ze środków zewnętrznych (z tzw. Eco
Funduszu). Dotychczas zakupione zostały
za te pieniądze niezbędne maszyny: przesiewacz bębnowy, rozdrabniacz i kruszarka
do betonu, a także trzy pojazdy, które
kosztowały blisko 1 mln zł. Co znamienne
i w naszym kraju nieczęsto spotykane, z
15 tysięcy ton śmieci, które rocznie trafiały
na składowisko odpadów 5 tys. ton, czyli
ponad 30% zostały odzyskane i ponownie
wykorzystane .
Na razie koszty współpracy dla partnerów są niewielkie. W 2008 roku gminy
na realizację projektu związku międzygminnego przekazywały po 50 groszy od
mieszkańca, a w tym roku po złotówce.
W 2007 roku z obszaru Porozumienia
Międzygminnego zebrano ponad 44 tys.
ton odpadów komunalnych. Część z nich
trafiły na składowiska, które nie spełniają
norm ochrony środowiska. Z biegiem czasu
w województwie wielkopolskim pozostać
ma tylko kilka wysypisk, ale w pełni kontrolowanych i bezpiecznych. W tym to w
Witaszyczkach.
Będą zmiany
Nieuchronnie zmienią się więc przepisy
sankcjonujące odbiór odpadów. Już teraz
ekonomiczne problemy i współpraca z
Jarocinem wymogła na niektórych przedsiębiorcach zmianę rodzaju odbieranego
surowca posegregowanego.
Tymczasem czekając na to jakie realia
stworzą nam politycy, samorządowcy,
przedsiębiorcy i zarządcy wysypisk czy
możemy coś zrobić?
Oczywiście!
Już na etapie codziennych zakupów
dokonujemy ważnych wyborów. To co kupujemy najczęściej jest jakoś opakowane. I
taka już nasza natura, że czym lepsze opakowanie, więcej kolorów, ciekawy kształt –
produkt wydaje się lepszy, ciekawszy, wart
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zakupu. Ale zastanówmy się czasem, czy
kupując 5 śrubek w plastikowym pudełku,
z kartonową wkładką nie robimy sobie kłopotu. Śrubki kupione w innym sklepie, bez
super opakowania będą być może tańsze, a
my nie będziemy mieli kłopotów z odpadem.
Takie przykłady można mnożyć. Tylko 4 plasterki sera w wielkiej plastikowej zgrzewce,
wielki karton i dwie reklamówki do małego
radyjka, foliowa torba na 2 jabłka ... „Wychowaliśmy” producentów w ten sposób,
że opakowanie czasem jest ważniejsze od
produktu. A potem, po zużyciu nikogo nie
obchodzi co się ze śmieciem stanie. A to
przecież producent i dystrybutor powinien
brać odpowiedzialność za opakowanie i
produkt. Przy większych sklepach winny
znaleźć się pojemniki na segregowany
surowiec. Kupując sprzęt RTV winniśmy
mieć możliwość oddania zużytego towaru

do producenta. Nie będzie to łatwe, ale
spróbujmy wychować producentów lepiej.
Kupujmy więc świadomie.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Śmieciowe
problemy

Kolejne pokolenia coraz lepiej rozumieją potrzebę segregacji odpadów. Nie
zmarnujmy tych godzin poświęconych na
lekcjach zagadnieniom ekologii. Warto
by spróbować przeszczepić na kórnicki
grunt sprawdzone, ciekawe pomysły. Dla
przykładu, mieszkaniec Jarocina, który
w danym roku wysegregował zgodnie
z regułami 20% odpadów, mógł liczyć
w roku kolejnym na 20% ulgę w cenie
wywozu śmieci nieposegregowanych.
Pomysłów może być wiele. Jesteśmy na
etapie poważnych zmian w podejściu do
sprawy odpadów. Oby udało się stworzyć
taki system, by wszystkim opłacało się
chronić środowisko. ŁG

W dniu 18 kwietnia bieżącego roku z inicjatywy ZGO Jarocin i Urzędu Miejskiego
w Kórniku zorganizowano szkolenie w zakresie problemów związanych z gospodarką
odpadami, w szczególnosci dotyczące segregacji odpadów. W sali OSP Kórnik sołtysi,
przedstawiciele szkół i osoby zainteresowane wysłuchały wykłądu na temat korzyści
płynących z dobrze przeprowadzanej selektywnej zbiórki odpadów. Zachęcamy całą
społeczność Gminy Kórnik do dyskucji na temat nowych zasad odbioru i utylizacji
odpadów. Przekazujmy swoim radnym i urzednikom propozycje i pytania. ŁG

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 naszego kochanego ojca,
teścia i dziadka

śp. Wojciecha Waszaka
serdecznie dziekujemy
Synowie z rodzinami.
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Internetowe szkolenia dla osób niesłyszących to propozycja skierowana do
wszystkich niesłyszących, którzy poszukują
pracy, planują ją zmienić lub chcą podjąć
pracę w niedalekiej przyszłości. Nie wychodząc z domu, za pośrednictwem Internetu
możesz wziąć udział w bezpłatnym cyklu
szkoleń z zakresu autoprezentacji, poszukiwania zatrudnienia i kodeksu pracy.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.mogepracowac.pl. Na stronie
tej znajdziesz videolekcje prowadzone w
języku migowym, pomoce naukowe do
pobrania, kontakt z „żywym” wykładowcą,
możliwość wielokrotnego odtworzenia
materiału.
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy
posiadać komputer z dostępem do Internetu
i zwyczajną kamerę internetową.
Organizator szkolenia: Towarzystwo
Osób Niesłyszących „Ton” z Poznania

Jubileuszowy
konkurs GS
rozstrzygnięty
Osiem osób w drodze losowania wygrało nagrody w pierwszym konkursie
jubileuszowym Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kórniku.
Każdy kto chciał wziąć udział w konkursie musiał dokonać w jednym z 12 sklepów
GS „S.Ch.” zakupu za sumę minimum 30
zł i odpowiedzieć prawidłowo na pytanie:
„W którym roku Spółdzielnia obchodziła
100-lecie działalności?”.
Losowania dokonano 23 kwietnia w

Domu Handlowym „Tęcza” w obecności
komisji konkursowej.
Szczęście „uśmiechnęło” się do: Ewy
Kędziory z Kórnika, która wygrała rower
górski, Jolanty Stefaniak z Żernik, która
wylosowała odkurzacz „Zelmer”, Kazimierza Rittera z Robakowa, który wygrał
komplet garnków. Pięć osób wylosowało
bony towarowe o wartości
50 zł. Były to: Marta Broniewska z
Szczodrzykowa, Adam Ciołek z Orkowa,
Barbara Kozłowska z Mościenicy, Małgorzata Szałamacha z Czmonia i Marzena
Bartczak z Żernik.
Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni listownie o tym, gdzie można odebrać
nagrody.
BM

Posadzili graby

na ulicy Parkowej
54 drzewa z gatunku grab posadzono
w kwietniu na ulicy Parkowej w Kórniku, w
miejscu wyciętych w ubiegłym roku jesionów pensylwańskich i klonów pospolitych.
Drzewa te rosły w tym miejscu do momentu wycinki prawie 160 lat. Wiek drzew, a
zwłaszcza odchylenie pnia od pionu powodowały zagrożenie dla bezpieczeństwa
okolicznych domostw i ruchu drogowego.
W ostatnich latach kilkakrotnie powalone
przez wichurę drzewo czy urwane gałęzie
były przyczyną zniszczeń dachów budynków, usytuowanych przy tej ulicy. Stąd w
ubiegłym roku podjęto decyzję o wycince
drzew. W ich miejsce posadzono młode
drzewka a wokół nich posiana będzie trawa.
Urząd Miejski w Kórniku wydał na nowe
nasadzenia ponad 20 tysięcy złotych.
BM
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LOKALNIE I PONAD
GRANICAMI
Pracownicy Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Mosinie Filia wKórniku
tegoroczną wiosnę rozpoczęli bardzo
pracowicie - brali udział w Targach
Edukacyjnych w Śremie i Środzie Wlkp.
oraz w Konferencji "Beyond borders"
w Poznaniu.
W dniach 27 marca i 17 kwietnia 2009
roku Ewa Głąbała, pedagog i Justyna
Wolniewicz, referent reprezentowały Filię na lokalnych Targach Edukacyjnych.
Oferta pomocy psychologicznej i pedagogicznej Filii w Kórniku jest skierowana
do młodych mieszkańców gmin Śrem i
Środa Wlkp., którzy wybiorą naukę w
Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku.
Aby dotrzeć do nich z tą informacją
jeszcze na etapie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, podjęliśmy decyzję o
udziale w obu tych wydarzeniach. Ulotki
informacyjne, broszury i multimedialna
prezentacja dokonań poradni to źródła
informacji o Filii, zaprezentowane przez
poradnię w czasie targów edukacyjnych.
Były one uzupełnieniem indywidualnych

rozmów z rodzicami i uczniami. Pytania
dotyczyły m.in. możliwości uzyskania
specjalistycznej pomocy, kontynuacji
terapii pedagogicznej i psychologicznej,
kontaktu z pracownikami poradni. W
czasie Targów Edukacyjnych w Śremie
obie panie wzięły udział w konferencji
"Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych",
przygotowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Śremie.
Natomiast kierownik Filii w dniu
27 marca 2009 roku brała udział w
Konferencji "Beyond borders" (Ponad
granicami), zorganizowanej przez Koło
Naukowe Instytutu Psychologii UAM w
Poznaniu, z okazji 90-lecia psychologii poznańskiej. Tematyka konferencji
dotyczyła takich zagadnień psychologii
międzykulturowej, jak uprzedzenia,
dyskryminacja, ksenofobia i konflikty
rasowe. Obok prelekcji i pokazów multimedialnych, była możliwość poznania
ciekawych projektów badawczych i
wymiany doświadczeń z pracy psychologicznej.
Małgorzata
Smolarkiewicz-Maliszewska
kierownik Filii PPP w Kórniku
Ewa Głąbała, pedagog
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WIEŚCI SOŁECKIE
CZMOŃ
Sołtys Jerzy Rozmiarek poinformował,
że rozpoczęły się prace związane z długo
oczekiwaną przez mieszkańców gazyfikacją wsi.
CZMONIEC
Sołtys Zbigniew Tomaszewski nie ukrywa zadowolenia z tego, że młodzi ludzie odwiedzają znajdującą się w Czmońcu wieżę
widokową i zwiedzają ścieżkę edukacyjną
„Bobrowym Szlakiem”. Niedawno były tam
grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Szczodrzykowie, gimnazjaliści z Robakowa
czy uczniowie ze Śremu.
Wybito okolicznościową pieczęć z wizerunkiem wieży widokowej. Poczta Polska z
inicjatywy filatelistów wyda trzy okolicznościowe karnety. Jeden z wieżą widokową
oraz dwa z tablicami ze ścieżki edukacyjnej
„Bobrowym Szlakiem”.
22 kwietnia odbyło się kolejne zebranie
wiejskie, poświęcone sprzątaniu wsi. Mieszkańcy uporządkowali ją na końcu kwietnia.
Zbigniew Tomaszewski poinformował,
że 3 maja odbył się piknik - spotkanie
integracyjne sołtysów i radnych kórnickiej
gminy.
Ważna uroczystość odbędzie się w
Czmoniu 23 maja. O godzinie 16.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. z
udziałem Metropolity Poznańskiego - ks.
abp Stanisława Gądeckiego, który dokona
poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę domu rekolekcyjno-wycieczkowego
Sióstr Uczennic Krzyża.
30 maja odbędzie się Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu
powiatu poznańskiego. W sumie będzie w
nim brać udział ok. 300 osób.
DĘBIEC
Bardzo szybko ruszyły w Dębcu wiosenne prace. - W pierwszej kolejności
wykarczowano pobocza drogi dojazdowej
i usunięto gałęzie. Prawie w tym samym
czasie zostało utwardzone 600 metrów
drogi gruntowej – powiedziała Katarzyna
Szafraniak, sołtys wsi.
Świetlica wiejska doczekała się wreszcie nowego osobnego wejścia, wymieniono
instalacje elektryczną, przeniesiono liczniki,
a w końcowym etapie pomalowano ściany
wewnątrz świetlicy. Mieszkańcy i Rada Sołecka są bardzo zadowoleni z dotychczas
wykonanych prac.
SZCZODRZYKOWO
Urząd Miejski w Kórniku wybrał Spółkę
Wodno-Ściekową „Wody Polskie” z Poznania na inwestora i wykonawcę budowy
sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.
Inwestycja ma zostać zrealizowana w tym
roku. Sołtys Ireneusz Majchrzak informuje,
iż do sieci będą podłączone: domy na ulicy
Dworcowej, blok w Runowie, Przedszkole
i Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie,
bloki przy ulicy Ogrodowej i osiedle domków
jednorodzinnych – ulice: Leśna, Łąkowa,
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Odkrywali uroki wiosny
w Arboretum

Prawie 3000 osób odwiedziło 19
kwietnia Arboretum w Kórniku, podczas
corocznej otwierającej sezon imprezy
„Zwiastuny wiosny”.
W tym roku atrakcją
dnia stało się posadzenie na terenie parku młodych krzewów.
Nie jest żadną tajemnicą, że Arboretum
w Kórniku najpiękniej
wygląda wiosną. Słoneczna pogoda przyciągnęła prawdziwe
tłumy ludzi. Turyści
w ogromnej kolejce
ustawili się tuż przed
wejściem do parku, aby
kupić bilet.
Na zwiedzających
czekali przewodnicy.
Na początku niedzielnego spaceru przybliżyli historię miejsca i
dawnych właścicieli Kórnika. Na szlaku
spacerowym znalazły się m.in. żywotnik
olbrzymi, sosna limba, którą posadził sam
hrabia Władysław Zamoyski, magnolie,
które w tym roku już w kwietniu rozpoczęły
swoje kwitnienie, potężny buk porośnięty
bluszczem, grusza wierzbolistna czy 70-letnie krzewy bukszpanu. Pracownicy Arboretum zademonstrowali, jak należy przycinać
te wiecznie zielone krzewy, których gałązki

stanowią od wielu lat dekorację wielkanocnego stołu. Zwiedzający dowiedzieli się
również, że drewno pozyskiwane z bukszpanu jest bardzo twarde. Dawniej wykorzystywano je do budowy
maszyn tkackich. Przewodnicy pokazali także
cisy, których owoce
wykorzystywane są do
produkcji leków antyrakowych. Atrakcją dnia
stało się posadzenie
krzewu młodego cisa.
Pracownicy Arboretum omówili jak należy
prawidłowo posadzić
ten gatunek krzewu i
jakiego podłoża trzeba
użyć.
Uczestnicy imprezy podziwiali również
polany cebulicy syberyjskiej i śnieżycy,
różaneczniki, które najbardziej okazale
prezentują się pod koniec maja, platana
klonolistnego z charakterystycznym jasnym
pniem czy cypryśnika błotnego z jego nadziemnymi korzeniami oddechowymi.
Podczas „Zwiastunów wiosny” każdy
mógł także uzyskać porady dotyczące
pielęgnacji różnych gatunków drzew i
krzewów.
Barbara Morasz

Polna. Z powodu realizacji tego przedsięwzięcia, Rada Miejska podjęła uchwałę,
by z budżetu gminy przeznaczyć dotację
w wysokości 250 tys. zł na ten cel.
Sołtys Ireneusz Majchrzak powiedział,
że w Szczodrzykowie odbyła się akcja
„Sprzątanie Świata”. Za udział w niej szczególne podziękowania sołtys składa dzieciom z Przedszkola i Szkoły Podstawowej
oraz gronu pedagogicznemu.

niu mieszkańców Żernik składa wyrazy
wdzięczności burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu oraz jego współpracownikom
za to, że doszło do zakończenia budowy
chodnika w ich wsi. Inwestycja była realizowana etapami przez kilka lat.
W maju odbędzie się spotkanie z
potencjalnymi wykonawcami biologicznej
miejscowej oczyszczalni ścieków. Sołtys
Kazimierz Bogusławski ma nadzieję, że
dojdzie do realizacji tego przedsięwzięcia.

ŻERNIKI
Sołtys Kazimierz Bogusławski w imie-

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Internetowe
szkolenia dla
osób
niesłyszących

Robert Wrzesiński
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Chcesz założyć firmę? Słyszałeś o
wprowadzeniu tzw. „jednego okienka”,
ale nie wiesz na czym ono polega? W
tym artykule znajdziesz wiele niezbędnych informacji o tym, jakich formalności należy dokonać, aby założyć
działalność gospodarczą.
Artykuł ten powstał na podstawie informacji przygotowanych przez Irenę Siwecką,
z Ewidencji Działalności Gospodarczej w
UM w Kórniku.
31 marca 2009 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej. Zakłada ona wprowadzenie
tzw. „jednego okienka”, które miało ograniczyć formalności przy zakładaniu własnej
firmy. Okazuje się, że jest lepiej, choć nie
do końca.
Jeszcze do niedawna zarejestrowanie
własnej działalności gospodarczej wiązało
się z wizytami w kilku urzędach. Były to:
Urząd Gminy, ZUS, Urząd Statystyczny i
Urząd Skarbowy.
Teraz w tzw. „jednym okienku”, czyli w
rzeczywistości w jednym pokoju w Urzędzie
Miejskim w Kórniku, przedsiębiorca załatwi
sprawy związane z założeniem firmy.
Wystarczy, że wypełni tylko jeden zintegrowany wniosek. Przy rejestracji firmy
wymagany jest dowód osobisty. Powinno

REMONTUJĄ
BLOKI
NA STASZICA
Nieustanny hałas, brak możliwości
otwarcia okna, roznoszone wraz wiatrem
po całym osiedlu odłamki styropianu - to
atrakcje, z jakimi zmagają się od listopada 2008 roku mieszkańcy bloków przy
osiedlu Staszica, podległych Spółdzielni
Mieszkaniowej w Śremie.
W listopadzie i grudniu ubiegłego roku
wymieniano w mieszkaniach rury wodociągowe.
Od stycznia zakładane są nowe rury
gazowe. Do tego remontowany jest z zewnątrz blok numer 10.
Mieszkańcy tego osiedla narzekają
na uciążliwości związane z remontem.
Prace świdrów, sprzętu pneumatycznego,
przecinania rur, kucia przez cały dzień są
czasem nie do wytrzymania dla ludzi młodych i zdrowych, a co dopiero dla starszych
i schorowanych.
Tuż przed Świętami Wielkanocnymi,
zaklejono foliami okna. Nie można było ich
otworzyć a o wietrzeniu mieszkań można
było zapomnieć. Po całym osiedlu „fruwają”
odłamki styropianu, którym ociepla się bloki.
Dostają się one także do mieszkań.

12

się też znać swój numer NIP.
Na podstawie prawidłowo wypełnionego
zintegrowanego wniosku, Urząd Gminy
wystawia zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i w ciągu
3 dni przesyła je wraz z kopią wniosku do
Urzędu Statystycznego, ZUS-u (lub KRUS
-u jeśli przedsiębiorca jest rolnikiem) oraz
do Urzędu Skarbowego.
W przypadku jeśli przedsiębiorca nie
posiada numeru NIP to kopię zaświadczenia oraz dane z wniosku przesyłane są najpierw do właściwego Urzędu Skarbowego
i Urzędu Statystycznego. Dane do ZUS-u
przesyła się po otrzymaniu numeru NIP i
wpisaniu go do zaświadczenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Urząd Skarbowy powinien w ciągu 3 dni
wydać decyzję o nadaniu NIP przedsiębiorcy. Po czym niezwłocznie przekazuje informację zwrotną o nadaniu NIP właściwemu
organowi ewidencyjnemu. Podobnie Urząd
Statystyczny ma obowiązek w terminie 3 dni
roboczych przekazać do ZUS informację o
numerze REGON nadanym przedsiębiorcy.
Obecnie wniosek o wpis do ewidencji
jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki
narodowej REGON,
- zgłoszeniem identyfikacji albo aktualizacją, o której mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i
płatników,
- zgłoszeniem płatnika składek albo
jego zmiany w rozumieniu przepisów o
Osoby, które mieszkają na osiedlu Staszica zdają sobie jednak sprawę, że prace
te są konieczne, bo od czasu powstania
bloków minęło już 30 lat i do tej pory nie
wykonywano poważniejszych remontów.
Mieszkańcy zdziwieni są tylko tym, że
przy pracach remontowych zatrudniono
niewielką ilość ludzi, którzy zapewne w
międzyczasie pracują na innych budowach.
Gdyby tylu ludzi pracowało jednocześnie
przy remoncie bloku co na pobliskiej budowie Centrum
Sportowo - Rekreacyjnego to zapewne
prace te wykonano by w krótszym czasie.
Pracownicy, na pewno nienajlepszych
firm, ale za to tanich, przy okazji remontów
w mieszkaniach niszczyli tapety, zabrudzali ściany, przecinali kable domofonów,
telefonów, przebijali mury robiąc dziury do
innych pomieszczeń, niszczyli nowe płytki
na balkonach (bo podobno wszędzie mają
być równe). Z tego powodu, mieszkańcy
zmuszeni są do własnych remontów, by
doprowadzić mieszkania do ładu i czystości.
Okazuje się, że osoby mieszkające na
osiedlu Staszica nie były informowane o
rozpoczęciu robót, za co winę ponosi zarządca budynków. Brak informacji spowodował, że nie mogli wcześniej się do nich
przygotować. Często byli zmuszeni prosić
pracodawcę o wcześniejsze wyjście z pracy, by móc wpuścić ekipę remontową, która
w dodatku spóźniała się do kilku dni. Zanim

systemie ubezpieczeń społecznych lub też
zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników.
Wniosek o wpis do ewidencji przedsiębiorca może złożyć osobiście lub za
pośrednictwem poczty – przesłanym listem
poleconym z notarialnym potwierdzeniem
własnoręczności podpisu wnioskodawcy.
Przedsiębiorca może podjąć działalność
gospodarczą już w dniu złożenia wniosku,
gdy data złożenia wniosku jest datą rozpoczęcia działalności, jeśli posiada już numer NIP.
Podobna procedura obowiązuje przy
zgłoszeniu zmian w działalności gospodarczej, zawieszaniu, wznowieniu lub
zaprzestaniu prowadzenia działalności. W
każdym z tych przypadków przedsiębiorca
wypełnia ten sam wniosek (druk EDG -1) i
w odpowiednich rubrykach zaznacza czego
wniosek dotyczy.
Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy,
wpis do ewidencji działalności gospodarczej
jest bezpłatny. Do tej pory opłata wynosiła
100 zł za wpis i 50 zł za dokonanie zmiany.
Przedsiębiorca jednak nie uniknie kontaktu z ZUS. Okazuje się, że musi zgłosić
do ubezpieczenia siebie i współpracujących
członków rodziny. Podobnie nie da się
uniknąć kontaktu z Urzędem Skarbowym
w kwestii wyboru formy opodatkowania.
W następnym numerze „Kórniczanina”
opublikujemy informację o tym, w jaki
sposób można zawiesić wykonywanie
działalności gospodarczej.
Zebrała: Barbara Morasz
pracownicy ekipy remontowej zorientowali
się, gdzie przebiegają poszczególne przewody to w niektórych mieszkaniach przez
5 dni nie było gazu.
Okazuje się, że prawdopodobnie w tym
roku będą jeszcze wymieniane w blokach
spółdzielczych przy Staszica rury ciepłownicze i przewody elektryczne. Na myśl o
kolejnych pracach remontowych, po ciele
mieszkańców przechodzą ciarki.

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ NA SAMOCHÓD
CIĘŻAROWY
KATEGORIA PRAWO JAZDY C + E
NA TRASY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
Wymagania:
• aktualny kurs na przewóz rzeczy;
• aktualne badania psychotechniczne;
• aktualne orzeczenie lekarskie.
KONTAKT POD NR TEL. 603-785-488 lub 693-391- 438

HAKI HOLOWNICZE – SPRZEDAŻ - MONTAŻ
BAGAŻNIKI SAMOCHODOWE
CZĘŚCI I AKCESORIA DO PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH
ZACZEPY KULOWE, BŁOTNIKI, OŚWIETLENIE, KOŁA
PODPOROWE
PPHU EMMAR
Kórnik-Bnin , ul. Błażejewska 9

K WENTYLACJA
L - PROJEKCJA
I - MONTAŻ
M
- SERWIS
A
- OGRZEWANIE
T
- INSTALACJE	
Y
SANITARNE
Z - INSTALACJE
WODNE
A
C - KLIMATYZACJA
J
KONTAKT:
A tel. 500-810-929

www.restauracja-casablanca.pl

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM
Restauracja Casablanca
czynna codziennie od 11.00 do 22.00
w piątki i soboty do 23.00

Tel. 609 152 586

Sprzedam działkę
budowlaną 1162 m²
w Radzewie, prąd,
woda, gaz, telefon
przy działce

Pielęgnacja Paznokci
i Dłoni
- przedłużanie paznokci metodą
żelową
- fiberglass na płytce paznokcia
- manicure

tel. 515-771-360

Salon VIVA
ul. Działyńskich 4
62-035 Kórnik
tel. 0 696-625-804

AUTO-GAZ

V&K Biuro Rachunkowe

MONTAŻ, SERWIS,

świadczy usługi:
■ Prowadzenie ksiąg
handlowych
■ Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów
i Rozchodów

SPRZEDAŻ
KÓRNIK

TEL. 601-421-692

■ Pełna obsługa
kadrowo-płacowa
■ Elektroniczny przekaz
dokumentów

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

Dopóki mieszkania są nowe to nie ma
problemów. Te rozpoczynają się po latach,
gdy przychodzi czas na remonty. A do
nich koniecznie trzeba przygotować się
psychicznie. ARA

Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw

Wszystkich zainteresowanych po-

Rolnicze - ubezp. upraw z
dopłatą z Budżetu Państwa

stępami w budowie Kompleksu Spor-

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

towo-Rekreacyjnego - hali sportowej

REKLAMY
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Jak założyć
firmę?

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

Zakładanie płytek,

■ Odbiór dokumentów
od klienta

malowanie, montaż płyt

KONTAKT:
tel. 608-440-478
lub
www.ksiegowosc-vk.pl
e-mail: info@ksiegowosc-vk.pl

kartonowo-gipsowych,
gipsowanie, inne prace
wykończeniowe wnętrz

0601 405 059

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

i basenu w Kórniku zapraszamy do
śledzenia fotorelacji, którą znajdziecie
Państwo na stronie www.gimkornik.
edu.pl/gmwk/sport/hala.html

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

Tel./fax (61) 87 88 513, 605 403 123
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Współtwórca Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku
Dyrektor od 1945-1979

Władysław hr. Zamoyski, fundator
"Zakładów Kórnickich" wytyczył Fundacji utworzonej w 1924 r. jej cele. Jednym
z nich było utworzenie "Zakładu Badania
Drzew i Lasu" czyli Instytutu Dendrologicznego. Profesor Stefan Białobok, po
II wojnie światowej, w trudnych czasach
stworzył go w Kórniku od podstaw.
Szczęście w życiu to przede wszystkim
poznanie i praca z wybitnymi postaciami.
Taką osobą był dla mnie prof. Stefan Białobok, który wyszukał mnie wśród absolwentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu i przyjął do pracy w Zakładzie
Biologii Nasion kierowanym przez prof.
Bolesława Suszkę.
W pierwszym dniu mojej pracy, 1 września 1967 r., w dniu imienin profesora trafiłem do jego gabinetu, w którym do dzisiaj
urzęduje dyrektor Instytutu. Dla nowicjusza
zaskoczeniem było imieninowe spotkanie
wszystkich pracowników. W ówczesnym
Zakładzie Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN panowała rodzinna atmosfera.
W takiej właśnie atmosferze dokonywano
poważnych badań drzew nie licząc czasu
w pokonywaniu trudności.
Prof. Stefan Białobok był wyśmienitym
nauczycielem, znawcą ludzkich charakterów, Temperamentów, ich umiejętności i
słabości. Dzięki temu po 1945 r., w Kórniku
stworzył od podstaw zespół naukowy i techniczny całkowicie oddany nauce zajmujący
się poznawaniem tajemnic drzew w jej
wszystkich aspektach. W 1945 r. w Kórniku
współuczestniczył również w tworzeniu
Miejskiego Liceum Ogólnokształcącego, w
którym przez rok uczył przyrody.
Nauka to wysiłek zbiorowy wielu ludzi.
Prof. Bialobok doskonale rozumiał istotę posłannictwa nauki, był również świetnie przygotowany do realizacji zadań naukowych.
Umiejętnie dobierał kadry uczonych. Dzięki
prof. Stefanowi Białobokowi z emigracji do

Polski powrócił i znalazł zatrudnienie prof.
Maciej Giertych, genetyk drzew leśnych.
To prof. Białobok skupił wokół siebie takich
uczonych jak prof. Władysław Bugała, prof.
Kazimierz Browicz, prof. Bolesław Suszka,
prof. Mirosław Tomaszewski, prof. Ryszard
Siwecki, prof. Leon Mejnartowicz, prof.
Jerzy Zieliński, prof. Adam Boratyński, prof.
Władysław Chałupka, prof. Zofia Szczotka.
To ten ilościowo skromny zespół naukowy
już w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych rozsławił Kórnik dendrologiczny
na świecie.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych do tego grona dołączyli: prof.
Jacek Oleksyn, prof. Paweł Pukacki, prof.
Stanisława Pukacka, prof. Gabriela LorencPlucińska, prof. Maria Rudawska, prof.
Barbara Kieliszewska, prof. Antoni Werner,
prof. Krystyna Bojarczukowa, prof. Andrzej
Lewandowski, prof. Piotr Karolewski.
Prof. Stefan Białobok cenił w badaniach
naukowych nowoczesność. W Kórniku po
wojnie wychowano kadry naukowe Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach. W
Kórniku pierwsze kroki naukowe stawiali
prof. Leszek Jankiewicz i prof. Zbigniew
Gertych aby potem zasilić kadrowo Instytut
Sadownictwa kierowany przez prof. Szczepana Pieniążka.
Prof. Stefan był dyrektorem sprawiedliwym, ale wymagającym uczciwej i solidnej
pracy. W realizacji zadań nie liczono sił i
godzin zarówno w badaniach laboratoryjnych jak i terenowych rozmieszczonych na
terenie całej Polski.
Mnie zachwycał demokratycznością.
Decyzje podejmował osobiście, ale po
niezliczonych rozmowach z kierownikami
zakładów lub bezpośrednio z pracownikami. Rzadko się mylił w sprawach osobowych. Był w Polsce jedynym dyrektorem
bezpartyjnym co oznacza, ze nie ulegał
jakimkolwiek naciskom. Znał prawdę i potrafił wbrew odgórnej polityce realizować

program rozwoju placówki naukowej.
Pracownicy ani na chwilę nie byli ograniczani w swoich planach wyjazdowych do
placówek naukowych w Europie, w USA.
Między innymi Prof. Mirosław Tomaszewski uzyskał stypendium w renomowanym
wówczas Laboratorium prof. K.V. Thimanna
w USA.
Prof. Stefan Białobok nie włączał się w
nurt życia społecznego w Kórniku.
Wystarczyło mu, że uczestniczyli w nim
pracownicy: w organizowaniu harcerstwa
- prof. Bolesław Suszka, w pracach Rady
Miejskiej - doc. Zbigniew Stecki i prof.
Paweł Pukacki, w pracy Klubu Filmowego
- dr Kazimierz Krawiarz. Sam brał udział
w utworzeniu Kórnickiego Towarzystwa
Kulturalnego. Był członkiem koła myśliwych
„Kogut” w Kórniku, chociaż był myśliwym
spokojnym, co znaczy, że wolał zwierzęta
obserwować zamiast do nich strzelać W
jego życiu zawsze towarzyszyły mu psy,
koty.
Tą pasję przekazał synowi Jerzemu
zamiłowanemu w koniach inż. weterynarii.
Prof. Stefan Białobok zmarł w wieku
83. lat, 17 sierpnia 1992. Po jego śmierci
ukazało się wiele wspomnień, opracowań
jego dokonań naukowych. Jest autorem
ponad 300 prac naukowych o tematyce
dendrologicznej. Aby wymienić jego zasługi
potrzebny byłby obszerny artykuł.
Rada miejska upamiętniła Prof. Stefana Białoboka nazwaniem jego imieniem
Osiedla Mieszkaniowego przy ul. Młyńskiej.
Dnia 14 maja 2009 r. w setną rocznicę
urodzin, przed budynkiem Instytutu Dendrologii w Kórniku odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica, umieszczona na kamieniu,
podobna do tych tablic które upamiętniają
twórców Arboretum: Tytusa i Jana Działyńskich oraz Władysława hr. Zamoyskiego,
oraz dyr. Ogrodów Kórnickich Antoniego
Wróblewskiego jego poprzednika.
Kazimierz Krawiarz

Instytut Dendrologii PAN w Kórniku zapraszana uroczyste obchody 100. rocznicy urodzin
prof. dr Stefana Białoboka (1909-1992) które odbędzie się 14 maja 2009r. w łączności z XVI
ogólnopolskim Seminarium Sekcji Mrozoodporności dedykowanym jego pamięci.
Program:
11:15 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej przed gmachem Instytutu
12:00 - sesja referatowa „Prof. dr Stefan Białobok (1909-1992) -życie i dzieło” prof. dr hab.
Jacek Oleksyn ID PAN, prof. dr hab. Jakub Dolatowski, UW Warszawa „75 lat Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku- wybrane karty z historii” prof. dr hab. Władysław Chałupka, ID PAN
13:30 – przerwa
15:30- ciąg dalszy sesji referatowej (część dot. mrozoodporności)
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REKLAMY

HISTORIA

Prof. Stefan Białobok (1909-1992)
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Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego
(przy cmentarzu)
www.bartocha-kamieniarstwo.pl

Miejsce
na Twoją reklamę

Miejsce
na Twoją reklamę

ZACHODNIA
ODZIEŻ
NOWA
I UŻYWANA
ul. Mickiewicza 6,
Kórnik
tel. 501-166-331
Otwarte:
pn.- pt. 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00

ZAPRASZAMY

8 maja 2009 r.
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GRY LOGICZNE

REKLAMY

OFERTA PRACY
P.P.U.H. „KURAŚ”
MACIEJ PRZEWOŹNY
Zatrudni na stanowisko

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

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

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

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

Miejsce
na Twoją
reklamę

Usługi ogólnobudowlane
Mario Bud
5
9

-5

0
07

- szpachlowanie
- malowanie
6 - nida- tapetowanie
gipsowo-kartonowa
. 0 - ocieplanie
poddaszy
m
o
k - płytki
.
l
Te - montaż drzwi
- panele
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Już po raz siódmy utalentowana młodzież tym razem nie tylko z Wielkopolski,
ale także z ościennych województw mogła
zaprezentować swoje umiejętności muzyczne podczas Festiwalu Młodych Muzyków w
Kórniku. Na oświetlonej scenie Kórnickiego
Ośrodka Kultury zaprezentowało się prawie
50 uczestników w wieku od 6 do 18 lat. W
pierwszej części konkursu wzięli udział wirtuozi gitary klasycznej, prezentujący zarówno
repertuar utworów klasycznych, jak i rozrywkowych. Wysoki poziom gry zaprezentował
16- letni Stanisław Kroehnke z Nowej Wsi
Ujskiej w czterech utworach: „Walc G”- G.
Alberta, „Kaprys e”- L. Legnaniego, „Ragtime”- S. Joplin i „Lacrimę”- F. Tarrega.
Kolejna część należała do artystów
grających na instrumentach różnych
takich, jak: akordeon, keyboard, czy perkusja. Jako jedyny akordeonista 13- letni
Mateusz Nowak wykonał kilka znanych
utworów, a wśród nich: „Na Wzgórzach
Mandżurii”- I. Szatrowa oraz „Tango Esperanza”- R. Gabriera. Szczególną sympatię
i podziw wzbudziły umiejętności gry na
perkusji Ewy Dobierzyńskiej. 17-letnia
uczestniczka ma za sobą aż 7 lat nauki gry
na tym instrumencie. W konkursie wystąpiła z towarzyszeniem Grodziskiej Orkiestry
Dętej z Grodziska Wielkopolskiego pod
batutą Stanisława Słowińskiego.

Ostatnia część festiwalu należała do
uczestników grających na fortepianie.
Było ich najwięcej, zatem z powodów
organizacyjnych dokonano podziału na
trzy grupy wiekowe: od 6 do 9 lat, od 9 do
13 i od 14 do 17. W repertuarze prezentowanych utworów nie zabrakło wielkich
kompozytorów-klasyków takich, jak: Fryderyk Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart,
Giuseppe Verdi czy Jan Sebastian Bach.

Poziom wykonywanych utworów był
rozmaity z uwagi na wiek uczestników i
czas nauki na instrumencie, co przez cały

Werdykt Jury VII Festiwalu Młodych
Muzyków – Kórnik 2009
Dnia 25 kwietnia 2009 r. jury w składzie:
Agnieszka Liman
Patrycja Wachowicz
Remigiusz Wojciechowski
po wysłuchaniu uczestników konkursu postanowiło przyznać następujące nagrody i
wyróżnienia:

Pożegnali
maturzystów
76 uczniów z klas trzecich Liceum
Ogólnokształcącego w Kórniku otrzymało
24 kwietnia świadectwa ukończenia szkoły
średniej. Tydzień później, zasiedli ponownie
w szkolnych ławach, ale tym razem po to,
aby zmagać się z pisemnymi egzaminami
maturalnymi.
- Trzy lata temu po raz pierwszy przekroczyliście próg naszego liceum a teraz
opuszczacie szkolne mury – tymi słowami
powitała maturzystów Halina Kalisz, dyrektor kórnickiego ogólniaka na uroczystości
zakończenia roku szkolnego. Oprócz
uczniów, grona pedagogicznego i przedstawicieli Rady Rodziców obecni byli także
burmistrz Jerzy Lechnerowski, Irena Kaczmarek, przewodnicząca Rady Miejskiej oraz
Marek Serwatkiewicz, radny powiatowy.
Maturzystów żegnała nie tylko dyrektor
liceum, przewodnicząca Rady Rodziców,

przybyli goście, ale także młodsze koleżanki i koledzy. Halina Kalisz wspomniała o
tym, że drzwi tej szkoły są zawsze otwarte
dla jej absolwentów.
Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni
podczas akademii. Wśród nich znaleźli się:
Katarzyna Szeffner z średnią ocen 5,3,
Izabela Kajdan - 5,1, Anna Pigłowska - 4,88,
Michalina Bochyńska – 4,87, Maciej Wieszczyczyński - 4,87, Ewa Stachowiak - 4,81,
Joanna Walkowiak - 4,75 i Mateusz
Koprucki - 4,75.
Nagrody otrzymali także uczniowie
mający osiągnięcia w różnych dziedzinach
oraz aktywnie działający na rzecz szkoły.
Uroczystość zakończyła się programem
artystycznym.
W dniu, w którym kończyliśmy składać
ten numer „Kórniczanina” maturzyści rozpoczynali pisemne egzaminy dojrzałości.
Abiturienci pierwszego dnia matur zmagali
się z pytaniami do tekstu i wypracowaniem
z języka polskiego.
Wszystkim maturzystom życzymy połamania piór!
Barbara Morasz

INSTRUMENTY STRUNOWE SZARPANE:
I miejsce: STANISŁAW KROEHNKE
II miejsce: JAŚMINA DYMEK
III miejsce: TOMASZ SUPŁATA
Wyróżnienie: KINGA BŁASZKOWIAK

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

KULTURA

KULTURA

VII Festiwal
Młodych Muzyków

DLA DOROSŁYCH
JACK DU BRUL
KAMIEŃ MEDUZY”

Dziesięć lat temu amerykański satelita
szpiegowski Meduza spłonął w ziemskiej
atmosferze. Zdążył jednak zarejestrować
coś w odludnej górskiej dolinie. Teraz
zdjęcia z Meduzy trafiają w ręce Philipa
Mercera. Są szokujące. Żeby potwierdzić
swoje niewiarygodne podejrzenia, geolog
i szpieg doskonały wyrusza do Afryki.
W wyścigu z bezwzględnym magnatem
przemysłowym i izraelskim wywiadem
dociera do starożytnej kopalni. Tam
głęboko pod ziemią spoczywa skarb
ukryty od tysięcy lat i sekret cenniejszy
niż ludzkie życie. MG
DLA MŁODZIEŻY
AGNIESZKA FRĄCZEK
„SIANO W GŁOWIE, CZYLI TRAFIŁA
KOSA NA IDIOM”

INSTRUMENTY RÓŻNE:
I miejsce: EWA DOBIERZYŃSKA
II miejsce: MATEUSZ NOWAK
III miejsce: ARTUR STELMACH
INSTRUMENTY DĘTE:
I miejsce: PAWEŁ WOŚ
II miejsce: MATEUSZ MICHALAK
III miejsce: BARBARA BRZEZINSKA
Wyróżnienie: WIKTOR ŁOŚ
INSTRUMENTY STRUNOWE UDERZANE
– GRUPA MŁODSZA:
I miejsce: MAGDALENA BŁASZKÓW
II miejsce: ANNA DUDZIAK
III miejsce: KRZYSZTOF SIATECKI
Wyróżnienie: JAKUB LEHMANN
Wyróżnienie: JAKUB BRAMBOR

Trzecia część to popisy uczestników
na instrumentach dętych: trąbkach,
puzonie, klarnecie i tubie. Utwór „Magiczne trąbki” w opracowaniu Rafała
Kubale zagrało dwóch trąbkarzy: Robert Walkowiak i Mateusz Michalak.
Publiczność żywo reagowała podczas
popisów artystów, także wtedy, gdy
Mateusz Michalak zagrał znany utwór
Chucka Mangione „Children of Sanchez”.
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czas trwania festiwalu zaznaczał prowadzący Zygmunt Szram. Ocena młodych
muzyków miała charakter rozbudowany,
ponieważ jury brało pod uwagę zarówno
umiejętności techniczne, wrażliwość
muzyczną uczestnika, ale także ogólne
wrażenie.
Poniżej prezentujemy wyniki VII Festiwalu Młodych Muzyków.

INSTRUMENTY STRUNOWE UDERZANE
– GRUPA ŚREDNIA:
I miejsce: BEATA NORKIEWICZ
II miejsce: KAROLINA SOWA
III miejsce: MAGDALENA CYRA i MARTA PRZYBYŁ
INSTRUMENTY STRUNOWE UDERZANE
– GRUPA STARSZA:
I miejsce: BEATA ZWIERZYŃSKA
II miejsce: ŻAKLIN GRZĄŚLEWICZ
III miejsce: brak
Wyróżnienie: MARTA LEHMANN

nr 9/2009

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2009 r. w Zamku Kórnickim, jak co roku
w okresie sezonu turystycznego, wydłużono czas otwarcia Muzeum:
od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-17.00 (kasa czynna od 10.00-16.30)
w poniedziałki nieczynne.
Ceny biletów do Muzeum:
- 7 zł bilet ulgowy
- 12 zł bilet normalny
- 28 zł bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci do 18 roku życia)
- wynajęcie przewodnika w j. polskim - 35 zł
- wynajęcie przewodnika w j. niemieckim lub angielskim - 60 zł
Więcej informacji na stronie www.bkpan.poznan.pl
www.bkpan.poznan.pl

8 maja 2009 r.

Frazeologizm? To brzmi groźnie! A
idiom? Brzmi może trochę lepiej, ale za
to dzieciom zwykle kojarzy się opacznie. W tej książce aż roi się od nich! Ale
głowa do góry - nie taki diabeł straszny,
jak go malują. Wszystkie frazeologizmy
przedstawione w wierszach kiedyś już
słyszeliście, większość z pewnością
doskonale rozumiecie, niektórych może
nawet sami używacie. „Szybko więc
wpadniecie na to, że - rymując - trochę
się z wami przekomarzam. Właściwie
nieustannie odwracam koty ogonem,
czyli przeinaczam znaczenie związków
frazeologicznych. Popełniam błąd za
błędem, tłumacząc frazeologizmy dosłownie, czyli... na opak. To doskonała
zabawa, spróbujcie! Może i wy połkniecie
frazeologicznego bakcyla?” – tak opisała
swoją książkę Agnieszka Frączek.. KK
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INFORMACJE

Towarzystwo Pamięci Powstania
Wlkp. Koło Kórnik zwołuje walne
zebranie na dzień 12 maja 2009 roku
o godzinie 18:00.
Zebranie odbędzie się w świetlicy
Zakładu Doświadczalnego PAN
w Kórniku,
ul. Średzka, narożnik ul. Parkowej.

Sponsorem wyprawy Cztery Kraje 2008, której losy śledziliśmy na łamach naszej
gazety, był producent polskich sakw rowerowych - firma Crosso.
Uczestnicy dziękują za wsparcie wyprawy.
Na pełną relację z wyprawy dwóch śmiałków z Kórnika zapraszamy na naszą
stronę www.korniczanin.pl a więcej o organizatorach dowiecie się Państwo ze strony
www.tkec.ovh.org

Już po raz dziewiąty kórnickie przedszkole zorganizowało Festiwal Piosenki
Dziecięcej. Na scenie oprócz małych
artystów pojawił się poznański zespół
taneczny „Diament”.
Aż 40 dzieci z gminnych przedszkoli
w Kórniku, Bninie i Szczodrzykowie oraz
punktów przedszkolnych wzięło udział w IX
Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Na widowni,
oprócz rodziców i bliskich przedszkolaków
oraz ich wychowawców pojawili się także
burmistrz Jerzy Lechnerowski, Katarzyna
Bayer, która prowadzi Wydawnictwo i Studio Nagrań „Akord” w Poznaniu oraz Jakub
Wilczek, członek zespołu „AudioFeels”,
finalistów polskiej edycji programu „Mam
Talent”.

Przedszkolaki z większą lub mniejszą
śmiałością i tremą występowały na specjalnie przygotowanej na tą okazję kolorowej
scenie. Śpiewały o wiośnie, kotku, zającach, domu, przedszkolu a nawet o afrykańskiej dżungli. Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy, płyty i czapki z daszkiem. Czwórka
szczególnie wyróżniających się dzieci będzie miała możliwość nagrania płyty w profesjonalnym studiu nagraniowym. Nagrody
sponsorowała Katarzyna Bayer.
Po występach najmłodszych, na scenicznych deskach zaprezentował się
zespół taneczny „Diament”. Atrakcją była
też loteria fantowa a na łasuchów czekały
słodkości.
BM

Uwaga!
Planowane wcześniej na 16 maja
drugie spotkanie po latach nauczycieli i absolwentów Szkoły Podsta-

KULTURA

Festiwal Piosenki Dziecięcej

Komunikat

wowej w Borówcu odbędzie się 20
czerwca 2009 r.
W programie przewidziano Mszę
świętą, wspólny obiad, kawę z
ciastem i inne atrakcje, a przede
wszystkim miłą, rodzinna
atmosferę.

Członków Towarzystwa i Sympatyków
zapraszamy do uczestnictwa.
Zainteresowane osoby prosimy

Za Zarząd
Julian Serba
Prezes

o kontakt z panem Pawłem Morsznerem, tel. 061 8198 159
lub 662146423
do 12 czerwca 2009r.
Komitet Organizacyjny zwraca się
z prośbą o przekazanie informacji

HARCERSKA AKCJA LETNIA 2009
PROMOCJA!! LATO 2009!!
POBIEROWO 13 – 25.07.2009

koleżankom i kolegom absolwentom, zamieszkałym poza
Gmina Kórnik.

Dzięki wspaniałym warunkom naturalnym – w starym sosnowym lesie
baza obozowa jest bardzo atrakcyjna:
1. noclegi w namiotach (podwyższane „10”) łóżka „kanadyjki”, materace, półki,
2. kuchnia z nowoczesnym wyposażeniem w drewnianym budynku,
3. magazyn z lodówkami, zawsze super zaprowiantowany,
4. bieżąca woda ciepła i zimna (umywalnie i prysznice),
5. krąg ogniskowy na wydemce,
6. ambulatorium i fachowa obsługa medyczna,
7. kompetentna merytoryczna kadra wychowawcza i gospodarcza.

Komitet Organizacyjny

Pod patronatem
Starego
Marycha

Zapewniamy!!
- ciekawy, sprawdzony skautowy program i harcerską niepowtarzalna atmosferę,
- wycieczki autokarowe i piesze po Wybrzeżu Zachodnim,
- cztery wspaniałe posiłki dziennie.
Uwaga!!
- uczestnikami mogą być zuchy, harcerki, harcerze oraz dzieci nie zrzeszone,
- zapisy od zaraz do 9 czerwca w siedzibie Komendy Hufca (Sadyba)
ul. Poznańska 34a we wtorki i czwartki od 19.00 – 20.00 – tylko osobiście,
- szczegółowe informacje dla zainteresowanych rodziców również w w/w terminach osobiście lub telefonicznie 0618190818, 668320302,
- odbiór kart kwalifikacyjnych przy zapisach,
- zebranie dla rodziców – z uwagi na ważne sprawy w terminie 9.06.2009,
o godz. 19.00 w harcówce
Zaprasza
Komenda Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego
w Kórniku
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Dzięki firmie Integra z Gdyni przez 4
dni WODKOM Kórnik testował zamiatarkę
uliczną o wartości około 600 tys. zł. Kórnickie ulice stały się poligonem doświadczalnym dla maszyny, która nie tylko zamiata,
ale potrafi także swoją 100 barową pompą
(przy możliwości zmagazynowania 5 tys.
litrów wody) obmyć ciśnieniowo asfalt.
Zamiatarka dysponuje specjalną rurą do
zasysania liści i drobnych zanieczyszczeń.
Niestety - to były tylko testy.

ŁG

nr 9/2009

Dziecioszki zez „podstawówek” w
Szczodzrykowie, Kórniku i Radzewie stanęły w szranki Gminnego Turnieju Twórczości
Artystycznej „ Na szagę przez Wielkopolskę”, który zorganizowano w szczodrzykowskiej podstawówce. Blubry o wymborkach i
szabelku przeplatano występami młodych
artystów, poznawaniem legend i historii.
Szkoły zaprezentowały także miniatury
budowli znanych z wycieczek po Wielkopolsce. Nie zabrakło sznek z galncem,
które wszystkim gzubkom smakowały w
tym dniu wyjątkowo.
Choć zmagania były wyrównane triumfowali gospodarze, przed Radzewem, które
o włos wyprzedziło Kórnik. Przy organizacji
turnieju współpracowali: A. Goślińska-Steinitz, D. Nogajewska, U. Smoczyńska i A.
Wesołek oraz nauczyciele z zaproszonych
szkół.
ŁG

8 maja 2009 r.
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Z inicjatywy pp. Danuty Nogajewskiej i
I.K. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Szczodrzykowie zorganizowano spotkanie z pisarzem pochodzącym z naszej
gminy, a dokładnie z Borówca, panem
Łukaszem Wierzbickim.

WEZMĘ
W DZIERŻAWĘ
grunty rolne
w okolicach
Kórnika

GEODEZJA

tel. 603-78-75-62

tel. 0 501- 010-382

Pełen zakres

Dla wielu uczniów nazwisko wielkiego
podróżnika z Poznania Kazimierza Nowaka
(1997– 1937), który jako jedyny człowiek
ponad siedemdziesiąt lat temu wybrał się
w szaleńczą podróż i samotnie przemierzył
kontynent afrykański, było nieznane do
momentu, kiedy zawitał w progi szczodrzykowskiej podstawówki niezwykły pasjonat
i podróżnik pan Łukasz Wierzbicki z Borówca. A wszystko po to, by opowiedzieć
dzieciom z nauczania zintegrowanego
klas I-III oraz piątoklasistom Kazimierzu
Nowaku, który swą wyjątkową biografią
zapisał się na stałe w historii Wielkopolski
i nie tylko, bo do tej pory nikt nie powtórzył
jego wyczynu.
W roku 1932 roku wyruszył z poznańskiego dworca PKP, by pieszo i rowerem
przemierzyć Afrykę. Pociągiem dotarł do
Mediolanu, rowerem do Neapolu, na-

TOFIK

Szybko i solidnie !

TYNKI
MASZYNOWE

tel. (61) 8171 127

Tel.

a

603 613 479

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

0601 405 059

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

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

Szanowni Państwo,
Kierując dnia 26 marca br. nasze
pismo dotyczące niemożności korzystania przez nas z osiedlowego miejsca
dla osoby niepełnosprawnej poprosiliśmy
jednocześnie o zamieszczenie jego treści
w lokalnej gazecie.
Czyniąc to mieliśmy nadzieję, że w
ten sposób skłonimy do refleksji osoby
całodobowo blokujące miejsce dla osób
niepełnosprawnych.
Ponieważ nie chcieliśmy, aby nasze
pismo było powodem zakłopotania osób
uniemożliwiających nam korzystanie z przysługujących i nam praw, zrezygnowaliśmy z
posługiwania się nazwiskami, zastępując je
numerami rejestracyjnymi ich samochodów.
Zupełnie niepotrzebnie...
W kolejnym wydaniu „Kórniczanina”
Pani Danuta Paluszkiewicz bez cienia
zażenowania oportunistycznie posługując
się przytaczanymi przez nas argumentami
sygnalizuje, że nie zamierza się z nikim
dzielić zajmowaną przez jej syna „kopertą”.
Być może istotnie zostaliśmy źle poinformowani przez Miejski Wydział Infrastruktury, że całodobowe korzystanie z
tego samego miejsca jest uwarunkowane
wniesieniem stosownych opłat. Oznaczałoby to, że każda osoba posługująca się
kartą parkingową wydaną przez Starostwo
Powiatowe ma prawo do własnej, bezpłatnej „koperty”.
W jednej tylko klatce schodowej naszego bloku oprócz matki Pani Paluszkiewicz
zamieszkuje jeszcze sześciu inwalidów.
Jeżeli przez tę liczbę przemnożymy 5 metrów szerokości stanowiska dla inwalidy,
otrzymamy 30 metrów bieżących parkingu
„wyrwanych” przez te osoby innym użytkownikom. A w skali całego osiedla?!
Szanowni Państwo, zwracamy się
powtórnie z prośbą o pilne, pisemne poinformowanie nas, a także czytelników
„Kórniczanina” o krokach, jakie podejmiecie
celem rozwiązania zaistniałego problemu.
Jak dotąd Pani Paluszkiewicz stosując
własną interpretację przepisów nie zamierza stosować się do norm współżycia społecznego wyznaczonych etyką katolicką,
laicką, czy wreszcie harcerską, wypływającą z obu poprzednich.
Raz jeszcze prosimy o interwencję.
Z poważaniem
Stanisław Herzog i Jan Kościański

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

P.s.
Dalszą dyskusję z Panią Paluszkiewicz,
która nie rozumie lub nie chce zrozumieć
istoty problemu uważamy za śmieszną i
bezcelową, a tym samym nie zamierzamy
jej kontynuować na łamach „Kórniczanina”.
Do wiadomości:
1.
Wydział Dróg i Infrastruktury
2.
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
3.
Dwutygodnik „Kórniczanin”

tel. (61) 898 03 35
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stępnie statkiem przepłynął przez Morze
Śródziemne, by z Trypolisu wyruszyć ku
odległemu Przylądkowi Igielnemu, pokonując kilkanaście tysięcy kilometrów pieszo
(bo rowerem trudno było się poruszać) i
stamtąd powrócić do stolicy Libii inną drogą.
Każdy dzień podróży niósł nowe niebezpieczeństwa, udrękę głodu i pragnienia,
bezlitosny skwar tropikalnego słońca czy
ponure ulewy pory deszczowej. Zajęło mu
to pięć lat. W tym czasie pisał do Polski listy
z podróży, by utrzymać żonę i dwoje dzieci.
Drukowały je przedwojenne gazety m.in.
„Kurier Poznański”, „Przewodnik Katolicki”,
”Naokoło świata”. Wiele lat później stały się
one dla Łukasza Wierzbickiego materiałem
źródłowym, który wykorzystał do napisania
książki pt. „Rowerem i pieszo przez Czarny
Ląd” oraz „Afryka Kazika”.
Za pięć lat samotnej tułaczki Kazimierz
Nowak zapłacił wysoką cenę rozłąki z rodziną, a nękany chorobami zakończył swe
życie w wieku czterdziestu lat. Jednak
wyczyn, którego dokonał, zasługuje, by
nazwisko tego nieustraszonego człowieka
poznali nie tylko uczniowie, ale by usłyszeli
o nim także i inni. IK

Urząd Miejski w Kórniku
Wydział Dróg i Infrastruktury
Dwutygodnik „Kórniczanin”

KULTURA / CZYTELNICY PISZĄ

REKLAMY

podróżnik
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

Błędny manewr
15 kwietnia w Kórniku, w wyniku nieprawidłowego manewru wymijania kierujący
samochodem volkswagen transporter doprowadził do zderzenia z scanią.

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

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

ELLMED
STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

KUPIĘ GOSPODARSTWO ROLNE,
GRUNTY ROLNE LUB DUŻĄ DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ NA TERENIE GMINY
KÓRNIK LUB GMIN OŚCIENNYCH.

TEL. 604-676-595

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

garnitury damskie i męskie, płaszcze, sukienki wieczorowe.

Pogotowie krawieckie.

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

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

TEL: 516 049 006
24

Uszkodzili pojazd
17 kwietnia w Żernikach, kierowca BMW
wjechał w dziurę w jezdni i uszkodził swoje
auto. Z kolei 28 kwietnia w Czmoniu, kierujący samochodem rover uszkodził pojazd
wjeżdżając w wyrwę w jezdni.

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

Zatrzymali, bo groził innej osobie
13 kwietnia w Kórniku, policjanci zatrzymali
mężczyznę, który groził innej osobie i dokonał wybicia szyby.

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
Usługi instalacyjne

Nie dostosował prędkości
21 kwietnia w Skrzynkach, kierujący toyotą
nie dostosował prędkości do warunków
ruchu i zderzył się z hondą.
Znaleziono nadpalone ciało człowieka
22 kwietnia w Szczytnikach znaleziono nadpalone ciało mężczyzny. Obecnie kórniccy
policjanci prowadzą czynności zmierzające
do ustalenia okoliczności zdarzenia i tożsamości mężczyzny.
Jechał „na podwójnym gazie”
24 kwietnia w Radzewie, funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali
mężczyznę, który kierował samochodem
fiat będąc w stanie nietrzeźwości. Badanie
alkomatem wykazało, że miał on 1,9‰
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Zderzył się podczas wyprzedzania
27 kwietnia w Dziećmierowie, kierowca
skody w wyniku nieprawidłowego manewru

wod-kan, c.o., gaz

Potrącił małoletnią dziewczynkę
28 kwietnia na ulicy Dworcowej w Kórniku,
doszło do potrącenia przez samochód ciężarowy małoletniej rowerzystki. Przyczyny i
okoliczności zdarzenia bada Wydział Ruchu
Drogowego KMP w Poznaniu. Wiadomo
jedynie, że w momencie, gdy doszło do
potrącenia, dziewczynka przejeżdżała rowerem przez przejście dla pieszych, łamiąc
w ten sposób przepisy.
Zatrzymali sprawców podpalenia
28 kwietnia w Dziećmierowie, kórniccy
funkcjonariusze zatrzymali małoletnich
sprawców podpalenia stogu słomy.
Kradzieże, włamania i uszkodzenie
mienia
• 13 kwietnia zgłoszono kradzież przewodów elektrycznych w Radzewie, straty to 5000 zł i uszkodzenie samochodu
audi w Czmoniu, straty oszacowano na
1500 zł,
• 14 kwietnia doszło do kradzieży na terenie Kamionek rusztowania murarskiego o
wartości 8000 zł,
• 15 kwietnia skradziono w Kórniku samochód volkswagen golf o wartości 25 000 zł,
• 16 kwietnia skradziono w Czmoniu samochód seat o wartości 40 000 zł,
• 20 kwietnia w Kórniku, doszło do kradzieży
telefonów z samochodu, straty to 600zł,
• 21 kwietnia zgłoszono kradzież motoroweru na terenie Mościenicy o wartości 2500 zł,
• 21 kwietnia w Skrzynkach doszło do kradzieży komputera, o wartości 2600zł,
• 24 kwietnia zgłoszono włamanie do baru
na terenie Kórnika i kradzieży z niego
pieniędzy z automatów do gry, straty nieustalone,
• 24 kwietnia w Szczytnikach, skradziono
kabel i wełnę mineralną, o wartości 1500 zł.
Opr. BM

Strażacy w akcji

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

NAPRAWA
PRALEK I LODÓWEK
tel. 601 84 39 88

PŁYTKI CERAMICZNE
MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8
CZYNNE:

W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 14.00-20.00
SOBOTA 9.00-16.00
tel. 061 8171 388, 605 548 427
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Kórniccy strażacy uczestniczyli w kolejnych
akcjach:
• 15 kwietnia gasili pożar, który wybuchł w
lesie w Borówcu,
• 16 kwietnia usuwali plamę oleju na ulicy
Poznańskiej w Kórniku,
• 17 kwietnia usuwali wyciek kwasu mrówkowego w firmie Raben w Gądkach,
• 20 kwietnia gasili pożar trawy w Trzebisławkach,
• 22 kwietnia gasili pożar trawy w Szczytnikach,
• 23 kwietnia strażacy gasili płonący domek
kempingowy,
• 24 kwietnia ugasili palący się dom w
Daszewicach,
• 25 kwietnia usuwali drzewo leżące na
drodze w kierunku Mosiny,
• 25 kwietnia gasili palącą się trawę w
Prusinowie,
• 27 kwietnia gasili pożar, który wybuchł w
bloku przy ulicy Leśnej w Dziećmierowie,

8 maja 2009 r.

• 28 kwietnia gasili palący się stóg siana w
Kamionkach,
• 29 kwietnia strażacy zabezpieczali miejsce wypadku na drodze pomiędzy Pierzchnem a Runowem.
Opr. Robert Wrzesiński

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO
STRAŻY MIEJSKIEJ
Ukarali za nieprawidłowe parkowanie
Od 1 do 27 kwietnia strażnicy miejscy
ukarali w Kórniku 52 kierowców za parkowanie w miejscach niedozwolonych.
Najczęściej niesforni kierowcy parkowali na
skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych
czy blokowali wyjazd z garażu.

INFORMACJE

REKLAMY

50

%

wyprzedzania doprowadził do zderzenia
z volvo.

Kronika
kryminalna

Zanieczyszczał miejsce publiczne
1 kwietnia w Kórniku, patrol SM ukarał
mandatem sprawcę zanieczyszczania
miejsca publicznego.
Interweniowali w Kamionkach
1 kwietnia w Kamionkach, strażnicy
miejscy interweniowali w opuszczonym
domu. Okazało się, że pozostawiono w nim
dwa psy. Na miejscu ustalono właściciela
posesji i czworonogów oraz osobę, która
będzie sprawować opiekę nad zwierzętami.
Pochwycili psa
3 kwietnia w Gądkach, strażnicy pochwycili i zaopiekowali się bezpańskim psem.
Ukarali za zbyt szybką jazdę
16 kwietnia w Kórniku, patrol mieszany
ukarał 6 kierowców pojazdów za jazdę
z nadmierną prędkością.
Mandat dla właścicielki czworonoga
17 kwietnia w Kórniku, patrol SM ukarał
mandatem właścicielkę psa za brak aktualnych szczepień, nie uiszczenie opłaty, brak
nadzoru nad trzymanym psem.
Akcja „Prędkość”
W dniach 18 i 19 kwietnia przeprowadzono na terenie Borówca, Kamionek
i Biernatek akcję „Prędkość”. W wyniku akcji
ukarano łącznie 25 kierowców pojazdów
za jazdę z nadmierną prędkością. Przeciw
jednemu został sporządzony wniosek
o ukaranie do sądu.
Ukarali za spalanie śmieci w ognisku
22 kwietnia, strażnicy ukarali mandatem
mieszkańca Biernatek za spalanie śmieci
i opon samochodowych w ognisku. Z kolei
23 kwietnia w Robakowie, patrol SM ukarał
mężczyznę za spalanie plastików i śmieci
w ognisku.
Interweniowali w Biernatkach
27 kwietnia w Biernatkach, strażnicy
miejscy interweniowali w związku z zajęciem pasa ruchu drogowego. Sprawę
wyjaśniono na miejscu.
Opr. BM
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ATRAKCYJNE KREDYTY
WYSOKIE KWOTY
SZYBKA DECYZJA
20 TYŚ NA OŚWIADCZENIE
KREDYT NA TEELFON

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

TEL. 664-031-212

Uwaga Praca !

Przyjmę do pracy
w sklepie spożywczym dziewczynę
uczącą się w wieku do 26 lat.
Sezon letni. Umowa zlecenie.
Praca w Radzewie.

Hotel Inter – Szablewski

mieszczący się w Dymaczewie Nowym koło Mosiny poszukuje:

- recepcjonistkę
- kelnerów
- pokojową
- kucharzy

Więcej informacji pod nr tel. 508-126-074

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

INSTALATORSTWO GAZOWE
wykonuje

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

KOMINKI

Z PŁASZCZEM WODNYM

sprzedaż - montaż

- kolektory słoneczne
- pompy ciepła

Poszukuję do wynajęcia
nieruchomość około 100 m²
z dojazdem,
na działalność związaną
z obsługą samochodów
tel.519-502-175

tel. 601 421 692
Mieczewo

Miejsce
na Twoją reklamę

IX KÓRNICKA LIGA
TENISA STOŁOWEGO 2009
(TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KÓRNIK)

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

UKS
„JEDYNKA KÓRNIK”
- SEKCJA TENISA
STOŁOWEGO
SKS „SOKÓŁ”
W RADZEWIE

OGŁOSZENIA

Marian Marcinkowski

10.05.2009

TURNIEJE BIAŁEJ DAMY
MISTRZOSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY KÓRNIK
W TENISIE STOŁOWYM,
STRZELECTWIE I RZUCIE LOTKĄ

PUCHAR BURMISTRZA KÓRNIKA
W RYWALIZACJI DRUŻYNOWEJ NA NAJBARDZIEJ
USPORTOWIONĄ MIEJSCOWÓŚĆ GMINY KÓRNIK
(olimpijska punktacja medalowa turniejów indywidualnych)
Zapisy w dniu turnieju KLTS – 2009 od godz. 8.15 - 8.45,
mężczyźni do 45 i powyżej 45 lat do godz. 10.30

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

W tych samych terminie, w godzinach 11.00 - 13.00 zmierzyć się
będzie można w turniejach strzelectwa sportowego i rzutu lotką

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

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

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

ZEGARY
Profesjonalna
naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

* Sprzedam przyczepę Autosan D-50 rocznik 1982 zarejestrowana z ważnym przeglądem technicznym. Stan bardzo dobry. Tel. 061 28 57 239
* Sprzedam spacerówkę QUINNY ZAPP, kolor malinowy, cena 250 zł. Tel. 600-275-200
* Sprzedam różne meble z likwidowanego mieszkania: kanapy, szafy, regały. Tel. 792-884-454
* Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 0618 190-587
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę. Tel. 601-308-880
* Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi. Wiek nieistotny. Posiadam referencje. Tel. 880-874-083
* Sprzedam części do Cinquecento. Tanio. Tel. 791-470-820
* Sprzątanie, usuwanie głębokich zabrudzeń, mycie okien, czyszczenie fug, grzejników, rolet. Tel. 601-182-511
* Sprzedam 2 sukienki komunijne i albę na wzrost 146cm. Tel. 519-680-090
* Atrakcyjne kredyty na telefon. Tel. 668-099-181
* Przyjmę emerytkę lub rencistkę do pracy w sklepiku szkolnym w Kórniku w niepełnym wymiarze godzin. Tel. 501-019-086
* Zaopiekuję się dzieckiem do 3 lat dwa razy w tygodniu, teren Kórnika, preferencje i doświadczenie. Tel. 604-917-282
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu. Tel. (061) 8 171-652
* Sprzedam działki budowlane. Tel. (061) 8 171-652
* Murowanie, układanie klinkieru i kostki brukowej, ocieplanie budynków. Tel. 692-241-023
* Sprzedam łóżko rehabilitacyjne dla chorego. Tel. 0618 171-255 lub 605-722-948
* Zatrudnię doświadczonego kierowcę na busa osobowego po kraju. Dyspozycyjny, najlepiej rencista z Kórnika. Wyjazdy okazjonalne. Tel. 662-441-353
* Murarz, płytkarz, tynkarz tel. 509-518-955
* Autoelektromechanik przyjmie uczni w zawodzie elektryk samochodowy. Tel. 603-802-553
* Skupujemy samochody powypadkowe oraz do kasacji. Nie wiesz jak się pozbyć wraka – zgłoś się do nas. Tel. 665-012-421
* Kupię gospodarstwo rolne, grunty rolne lub dużą działkę budowlaną na terenie gminy Kórnik lub gmin ościennych. Tel. 604-676-595
* Oddam w najem lokal użytkowy o powierzchni 70m². Tel. 606-461-245
* Sprzedam działkę budowlaną tel. 606-461-245
* Oddam w najem pomieszczenia o powierzchni ok. 40m² w Szczodrzykowie na gabinet, biuro, salon kosmetyczny lub inną działalność. Tel. 501-150-612
* Do wynajęcia lokal o powierzchni 35m² na działalność gospodarczą w Kórniku. Tel. 692-695-002
* Działki budowlane w Borówcu sprzedam. Super lokalizacja. Tel. 605-722-948
* Wynajmę pomieszczenie na warsztat samochodowy o powierzchni 70m² w Dziećmierowie, ul. Dworcowa 44. Tel. 0618 170-426

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

ROBOTY ZIEMNE

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

26

nr 9/2009

8 maja 2009 r.

27

Mijają cztery miesiące od rozpoczęcia
prac przy budowie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Kórniku. Wszyscy dookoła
podziwiają front robót i postępy prac przy
upragnionych obiektach.
Po pracach ziemnych: wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych (zniknęły słupy
naziemne), rozpoczęły się wykopy pod
fundamenty hali i basenu. Takiego tempa
robót dawno w okolicy nikt nie widział. Ciężki sprzęt budowlany m.in. dźwigi podziwiają
dzieci a brygada ludzi krążąca na budowie
daje nadzieję, że wkrótce oko kórniczan
będą cieszyć powstające budynki. Firma
„Skanska”, budująca centrum pomogła także pobliskiej szkole. Na boisku przesunęła
bramki znajdujące się przy płocie, zbudowała skocznię w dal, która uprzednio była

Mistrzostwo Polski
w taekwondo

W dniach 23-25 kwietnia 2009 r
Uczniowski Klub Sportowy „TKD- Kórnik”
brał udział w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Taekwondo Olimpijskim.
Tegoroczne mistrzostwa w sportach halowych odbyły się na Ziemi Świętokrzyskiej,
a zmagania w taekwondo miały miejsce w
miejscowości Końskie.
Klub z Kórnika reprezentowany był
przez dwóch zawodników: Dąbrówkę
Graczyk i Jana Gulczyńskiego. Najlepszy
wynik, złoty medal i Mistrzostwo Polski wywalczyła Dąbrówka Graczyk. Na wysokich
miejscach uplasowała się w konkurencjach
sprawnościowych, na 1, 2 i 3 miejscu. W
konkurencji walki stoczyła dwa pojedynki.
Pierwszy wygrała wysoko na punkty (9:2),
jednak w drugim starciu uległa przeciwniczce. Znacznie trudniejszą drogę do medalu
miał Jasiu Gulczyński, który musiał podjąć

na terenie dzisiejszego placu budowy. Widać, że firma jest życzliwa i rozumie potrzeby szkoły. Szkoda tylko, że gimnazjum nie
walczy również o podobne prace. Przecież
w jakimś miejscu uczniowie pobliskich szkół
muszą minimum przez dwa lata ćwiczyć na
lekcjach wychowania fizycznego. Brawa dla

„Skanskiej” za tempo robót i oby tak dalej.

Dzisiaj zaczynam wierzyć i nie tylko ja, że
być może w moim życiu zdążę się jeszcze
wykąpać w pobliskim basenie.

Mecze młodzików
i orlików

WOJEWÓDZKIE BIEGI
PRZEŁAJOWE

W sobotę 18 kwietnia 2009 roku na
Stadionie Miejskim w Kórniku odbyły się
dwa mecze ligowe młodzieżowych drużyn
Kotwicy Kórnik.
Pierwsi na boisko wybiegli chłopcy z
rocznika 1996/1997. Ich przeciwnikami byli
zawodnicy Jedynki Luboń. Od początku
drużyna z Kórnika,
prowadzona przez
duet trenerski Marcin
Drajer i Michał Rokicki, osiągnęła przewagę na boisku. Zawodnicy grali z fantazją
i widać było, że gra
sprawia im olbrzymią
radość. Kibice, którzy
przybyli na mecz byli
pod dużym wrażeniem płynności gry
oraz pomysłowego
rozegrania wielu akcji.
Pierwszą bramkę dla
gospodarzy strzelił Filip Graczyk po wspaniałej akcji całej drużyny. Drugą bramkę
jeszcze przed przerwą
strzelił Wojciech Krzak
z rzutu karnego. Po zmianie stron zawodnicy z Kórnika ruszyli do dalszych ataków,
co przyniosło trzecią bramkę autorstwa
Wojciecha Krzaka. Zawodnicy gości starali
się wyprowadzać groźne kontrataki jednak
świetnie spisywali się tego dnia obrońcy Kotwicy. Tylko raz nie upilnowali zawodnika z
Lubonia, który w bardzo ładnym stylu strzelił
jedyną tego dnia bramkę dla gości. Wynik
meczu na 4:1 ustalił Adam Gulczyński, który
strzałem z bliska nie dał szans bramkarzowi
Jedynki Luboń. Po meczu nie brakowało
pochwał dla młodych piłkarzy, którzy pokazali iż dysponują wielkim potencjałem
oraz dużym zaangażowaniem w to co robią.

Żerków gościł setki najlepszych uczniów
w każdej kategorii biegowej: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Najlepsi wyłonieni z zawodów
powiatowych startowali w indywidualnych
biegach przełajowych. Nieliczną grupę stanowili przedstawiciele naszej gminy. Dobrze
wypadli uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kórniku. Szymon Korcz w swojej
kategorii wiekowej zajął 11 miejsce, Nikola
Płosaj była 23., Rafał Kąkol z Gimnazjum
w Robakowie przybiegł na metę na pozycji
18. a jego kolega Szymon Kujawa był 36.
ARA

rywalizację wśród 18 kolegów w grupie. W
konkurencjach sprawnościowych zajmował
miejsca pod koniec pierwszej dziesiątki. By
znaleźć się na podium musiałby wygrać
walki. Niestety pierwszy pojedynek okazał
się ostatnim w turnieju.
W chwili obecnej cały klub przygotowuje
się do pokazów na dniach „Białej Damy”
oraz do zawodów w Jarocinie (I turniej cyklu
Wesołek CUP 2009).
Piotr Wesołek

XV BIEG Z „ BIAŁĄ DAMĄ”

Tego samego dnia o 13.00 młodsza
drużyna Kotwicy Kórnik, w skład której
wchodzą chłopcy urodzeni w latach 1998 –

2000 podejmowała na Kórnickich Błoniach
drużynę Clescevii Kleszczewo. Od samego
początku mecz był bardzo wyrównany
choć to goście mieli dogodniejsze okazje
do strzelenia pierwszej bramki. Na nasze
szczęście brakowało im spokoju i opanowania przy wykończeniu akcji pod bramką
Kotwicy. Co nie udało się zawodnikom z
Kleszczewa udało się gospodarzom. Po
ładnej akcji wynik spotkania otworzył Mateusz Ciapa, który ładną sztuczką techniczną
uwolnił się od przeciwnika i strzelił nie do
obrony. Bramka spowodowała, iż młodzi
chłopcy z Kórnika uwierzyli w siebie i po
chwili prowadzili już 2:0. Autorem gola

ponownie był Mateusz Ciapa. Prowadzenie 2:0 uśpiło nieco obrońców z Kórnika
co sprytnie wykorzystali goście strzelając
bramkę kontaktową. Do przerwy wynik
2:1 dla Kotwicy a po zmianie stron jeszcze
większe emocje za sprawą obrońcy Karola
Siejaka, który znalazł się pod bramką gości
i podwyższył wynik spotkania na 3:1. Clescevia nie poddawała się czego efektem
była bramka kontaktowa. Jednak kolejna
akcja i bramka Karola Siejaka uspokoiłą
grę miejscowych, którzy uwierzyli że w tym
spotkaniu nie może
im się już nic złego
przytrafić. Wynik spotkania na 5:2 po szybkiej akcji całej drużyny
Kotwicy ustalił… jeden
z obrońców z Kleszczewa, który próbując
przejąć podanie przeciwnika skierował piłkę do własnej bramki.
Kotwica: Surdyk K.
– Andrzejczak R., Siejak K., Pawłowski P. –
Kruk M., Tomczak J.,
Dembiński M. – Ciapa
M. Pozostali zawodnicy: Boguszyńska M.,
Ignaszak M., Kuźma
N., Siwiński D., Leski K., Grześkowiak K.,
Konował Ł. Bladocha R., Matuszewski M.
Najbliższy mecz drużyna Młodzików
rozegra w Kórniku 23 maja (sobota) o godzinie 11.00 a przeciwnikiem będzie zespół
Adalbertus Dalewo.
Natomiast drużyna Orlików swój mecz
rozegra w Kórniku 9 maja (sobota) o godzinie 13.00 a przeciwnikiem będzie Salos
Poznań.
Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców do odwiedzenia stadionu na Błoniach w
tych terminach i głośnego dopingu, który z
pewnością doda odwagi młodym piłkarzom.

Wyniki drużynowe Turnieju Rodzinnego w Szachach
w Kórniku 01.05.2009
Miejsce

T E R M I N - 23 maja 2009 (sobota) GODZ. 13.00
Z A P I S Y – od godz. 12.00 – 12.40 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kórniku na Błoniach.
O godz. 12.45 wyjazd autobusu na start wspólny wszystkich kategorii wiekowych do Bnina.
Start z ul. Zwierzynieckiej – bieg przez Zwierzyniec z metą na stadionie.
Przed startem będą oznaczane kartki startowe, które zawodnicy otrzymają
przy zapisach do biegu. (leg. szkolna lub dowód osobisty)
NAGRODY - Pamiątkowe znaczki, dyplomy dla najlepszych oraz dla 3 najlepszych
w każdej kategorii wiekowej nagrody rzeczowe.
Kategorie wiekowe: 1993 i starsi K. i M., 1994-1996 K. i M., 1997 i młodszych K. i M.
Specjalne nagrody dla najstarszych i najmłodszych mieszkańców gminy Kórnik. Ponadto wśród wszystkich uczestników,
którzy nie zdobyli nagród rozlosujemy 20 nagród pocieszenia.

Skład drużyny-pkt zdobyte

nr 9/2009

Suma pkt

1

Płończak Dominik 6,5

Płończak Mateusz 5

11,5

2

Kałużny Łukasz 6,5

Kałużny Jacek 4

10,5

3

Glapa Witold 4,5

Glapa Ania 4,5

4

Zgarda Jarek 3,5

Zgarda Jakub 5

8,5

5

Duszczak Dariusz 4,5

Duszczak Jerzy 4

8,5

6

Bartkowiak Marcin 3

Bartkowiak Marek 4

7

7

Kałużny Tomasz 4

Kałużny Jan 3

7

8

Niemczal Rafał 3

Niemczal Hubert 3

9

Szermer Ludwik 2

Szermer Roman 3,5

5,5

10

Robaszkiewicz Jakub 2,5

Robaszkiewicz Sara 2

4,5

11

Bartkowiak Karolina 1

Bartkowiak Zuzanna 2

3

Nagrody wręczono najlepszym zawodnikom i drużynom a najmłodszym wręczono dyplomy
oraz drobne upominki ufundowane ze środków Gminy Kórnik. Turniej przygotował
i przeprowadził Ryszard Bartkowiak – prezes MUKS „Wieża Kórnicka”.

START W BIEGU OSÓB BEZ PRZECIWSKAZAŃ LEKARSKICH !!!

28

Kotwica: Siejak F. – Sobkowiak B., Garbacz F., Niemier D., Kuberacki P. – Wąsowicz D., Szymański S., Siejak F., Marciniak
D. – Graczyk F., Krzak W. Pozostali zawodnicy: Pawlak I., Szałamacha P., Szafczyk
M., Konieczny Ł., Gulczyński A., Górski P.

SPORT

SPORT

INTENSYWNE PRACE NA
BUDOWIE CENTRUM

8 maja 2009 r.

9

6

Kacper Rajkowski

29

INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:

30

999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817-08-91
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

ZAPRASZAMY
1. Wszystkie dzieci w wieku 2-12 lat do udziału
w XXXIII Wielkim Festynie Rowerowym Dla Dzieci,
w którym każdy uczestnik otrzyma upominek.
2. Wszystkich sympatyków kolarstwa na:
XII Ogólnopolski Wyścig na Rowerach Górskich dziewcząt
i chłopców o Puchar Burmistrza gminy Kórnik.
Zawody odbędą się 17 maja 2009r.
na stadionie OSiR w Kórniku
Program zawodów :
13.00 – 14.30 zapisy dzieci na stadionie w obecności lub
opiekunów ( prosimy zabrać 4 agrafki )
15.00 start dzieci do lat 4 - dystans 100m
15.10 start dzieci do lat 6 - dystans 250m
15.20 start dzieci do lat 8 - dystans 400 m
15.30 start dzieci do lat 10 - dystans 800m
15.40 start dzieci do lat 12 - 1600m
15.50 start kat. Młodzik - 7,5 km (13-14 lat)
16.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe
Urząd Miejski w Kórniku
UKS Jedynka Kórnik
Wielkopolski Związek Kolarski
Sponsorzy:
Urząd Miejski w Kórniku, Starostwo Powiatowe
Firma LIMARO -- Mosina, B.C.M. „Nowatex – Puszczykowo”,
Firma OtoMoto, „auto Handel” R. Kolasa
Fundacja Zakłady Kórnickie, Hotel RODAN – Tenis&Spa
„SHIMANO”- R&P Pawlak, Firma „Rowery Antkowiak”, Firma TFP

V Jubileuszowy Maraton Lednicki
Trwają przygotowania do V Maratonu Lednickiego. Już po raz kolejny biegacze z Polski
i z całej Europy wyruszą z Poznania, by spotkać się z tysiącami młodzieży na Polach Lednickich 6 czerwca. Zapraszamy zainteresowanych do współtworzenia tego wspaniałego
przedsięwzięcia. Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem tel.: 0 604 640 306
lub drogą e-mail: izamoskal@wp.pl .Strona maratonu: www.maraton.lednica2000.pl

Następny numer Kórniczanina ukaże się
22-go maja 2009r.
Materiały prosimy dostarczać do 15-go maja 2009r.
nr 9/2009

