DWUTYGODNIK * ROK XXIII * 15 STYCZNIA 2010 * NR 1 (334) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,80 ZŁ

SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU

2010

Fot. Jarek Wojciechowski

W numerze także:
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Pomyślności
i spełnienia marzeń
w Nowym Roku 2010
wszystkim Pacjentom
życzy

Centrum Językowe TASK
zaprasza na
kursy języka angielskiego
Program kursów dopasowany jest do
wszystkich poziomów nauczania i
do wszystkich grup wiekowych.
Zajęcia prowadzone są w grupach
maksymalnie 8-osobowych.
Siedziba:
ul. Poznańska 18
62-035 Kórnik
Zapisy: Joanna Bartkowiak Tel. 696-734-511

Podsumowanie sezonu
15 grudnia w Domu Strażaka w Kórniku
odbyło się podsumowanie sezonu sekcji
kolarskiej, zorganizowane przez UKS
„Jedynka Limaro Kórnik”. W spotkaniu
uczestniczyli prezes UKS Jedynka - Seweryn Waligóra, kierownik sekcji kolarskiej - Robert Taciak, kolarze, ich rodzice,
obecni i byli trenerzy klubu, przewodnicząca
Komisji Oświaty - Małgorzata Walkowiak,
nauczyciele oraz samorząd kórnicki,
reprezentowany przez Irenę Kaczmarek
- przewodniczącą Rady Miejskiej, burmistrza Jerzego Lechnerowskiego i radnych
gminy. Na uroczystości wręczono puchary i
nagrody sportowcom zarówno z rąk samorządowców, jak i zarządu klubu.
Obrady pod patronatem WOKISS

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

KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

Zabawa Karnawałowa w „Nestorze”
06 lutego 2010r. - sobota

Podczas zjazdu Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych,
które odbyło się 17 grudnia w Rosnówku,
wiceburmistrz Hieronim Urbanek wziął
udział w dyskusji na temat kosztów wykupu gruntów pod drogi na terenach
podzielonych na działki budowlane. Z
inicjatywy Burmistrz Miasta Puszczykowa
Małgorzaty Ornych-Tabęckiej wypracowano
stanowisko krytykujące obecne rozwiązania
prawne. Wysokość odszkodowań za grunty
są poważnym obciążeniem dla budżetów
- szczególnie w Powiecie Poznańskim.
Najgorsza sytuacja jest w Puszczykowie,
gdzie kwoty te stanowią niemal połowę
budżetu.
Dyskutowano także o partnerstwie
publiczno-prywatnym w inwestycjach oraz
rewitalizacji miast.

Biznesu z Warszawy, wydawcę magazynu
„Europejska Firma” przy wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu. Podczas
konferencji sekretarz odebrał dyplom i nagrodę „Miasto przyjazne biznesowi”. Kórnik
znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce miast
w Polsce, w których inwestorzy najchęt-

Kombatanci wigilijnie
17 grudnia Zarząd Koła Związku Kombatantów RP i BWP w Kórniku zorganizował
spotkanie opłatkowe w kórnickim Domu
Strażaka. Na zaproszenie w uczestnictwie
odpowiedzieli burmistrz Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Hieronim Urbanek,
przewodnicząca Rady Miejskiej - Irena
Kaczmarek oraz radny Powiatu Poznańskiego - Marek Serwatkiewicz.
Siatkarze podsumowali rok

Motel Restauracja „Nestor”
Ul. Poznanska 34 62-035 Kórnik
Tel. 618 190-800 www.nestor-motel.pl

www.nestor-motel.pl

Tego samego dnia w restauracji „Casablanca” w Bninie odbyło się podsumowujące spotkanie Ligi Siatkówki, w którym
uczestniczył burmistrz Kórnika i radny
Powiatu - Marek Serwatkiewicz. Wręczono
puchary i nagrody
.
Kolejne wyróżnienie

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

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Także 17 grudnia sekretarz gminy
Leszek Książek wziął udział w Konferencji
Lokalnego Biznesu Wielkopolski, która
odbyła się w Poznaniu. Konferencja została
zorganizowana przez Instytut Lokalnego
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niej lokują siedziby swoich firm. Nagrodę
wręczał Jakub Jędrzejewski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu.
Z wicestarostą o inwestycjach
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek
spotkał się z wicestarostą Tomaszem
Łubińskim.
Omówiono inwestycję, polegającą na
budowie chodnika w miejscowości Prusinowo oraz finansowanie remontu ul. Poznańskiej w Borówcu, który ma się zacząć
po wybudowaniu kanalizacji wzdłuż tej
arterii. Dyskutowano także na temat remontu istniejącego odcinka drogi bitumicznej i
budowy nowej części ul. Mościenickiej w
Mościenicy. Inwestycja miała być realizowana w roku 2009, ale ze względu na brak
miejscowego planu zagospodarowania
(prace nad nim trwają już 6 lat) przezna-

czone na ten cel fundusze gmina musiała
zwrócić Powiatowi.
Hieronim Urbanek zaproponował by
Zarząd Powiatu wprowadził tę inwestycję
do budżetu na 2010 roku. Tomasz Łubiński
obiecał rozważenie takiej propozycji. Koszt
remontu i budowy oscyluje w okolicach
560 tys. zł.
Gmina Kórnik proponuje także powiatowi współpracę w budowie drogi i infrastruktury Alei Flensa. Samorząd Kórnika
zamierza starać się o środki z budżetu
Województwa Wielkopolskiego (w ramach
budowy tzw.„schetynówek”). Współpraca z
powiatem zwiększyłaby szansę otrzymania
funduszy. Gmina chciałby uzyskać środki
na wybudowanie kanalizacji deszczowej,
4 zatok autobusowych, chodników i ścieżki
rowerowej oraz nawierzchni bitumicznej.
Wnioski o dofinansowanie składane będą
pod koniec 2010 roku. Ewentualna realizacja miałaby miejsce w 2011 roku.
Wiceburmistrz poruszył także sprawę
budowy węzła na skrzyżowaniu autostrady A-2 i drogi krajowej S-5 na północ od
Kórnika.
Jak informowaliśmy Autostrada Wielkopolska proponuje rozwiązania techniczne
uniemożliwiające budowę łącznika trasą
klasy S pomiędzy autostradą a węzłem
Kórnik Północ. Trzy instytucje, do których
zwrócono się o opinie w tej sprawie: Zarząd
Województwa, Zarząd Powiatu oraz samorząd Kleszczewa negatywnie wypowiedziały się na temat ograniczeń komunikacyjnych
proponowanych przez Autostradę Wlkp.
ku czci Powstańców
Na Wieczornicy zorganizowanej w Zamku Kórnickim przez Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego burmistrz Jerzy
Lechnerowski wręczył kolejne Medale Pamiątkowe rodzinom Powstańców. Spotkanie uświetnił występem Chóru „Castellum
Cantans”.
Gwiazdy w Kórniku
W dniach 18-20 grudnia na kortach tenisowych Hotelu „Rodan” w Skrzynkach
(ciąg dalszy na str.4)
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Złożono kwiaty
27 grudnia, w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-19 przedstawiciele samorządu oraz innych instytucji
i stowarzyszeń złożyli wiązanki pod pomnikiem ku czci Powstańców Wielkopolskich
Wykupią grunt?
Burmistrz Jerzy Lechnerowski rozmawiał 5 stycznia z przedstawicielem właściciela części gruntów pomiędzy powstającą
pływalnią a nowo otwartym marketem.
Gmina jest zainteresowana wykupieniem
nieruchomości, którą można by przeznaczyć na potrzebną infrastrukturę.
Spotkanie w sprawie ratusza
Po raz kolejny dyskutowano na temat
bieżących prac w remontowanym bnińskim
ratuszu.
Spotkanie, które zorganizowano 6
stycznia prowadził wiceburmistrz Hieronim Urbanek. Obecny był burmistrz Jerzy
Lechnerowski, przedstawiciele Wydziału
Inwestycji UM Kórnik, projektant Stefan
Wojciechowski oraz radni z Bnina: Irena
Kaczmarek i Bogdan Wesołek.
Omówiono stan prac i powody opóźnień. Stefan Wojciechowski zaproponował
kolejne zmiany w projekcie. Zebrani zgodzili
się, że zmieni się przeznaczenie kilku pomieszczeń obiektu. Po remoncie do ratusza
nie wróci bnińska Filia Biblioteki Publicznej
oraz Redakcja Kórniczanina. Obie instytucje mają zostać w przyszłości ulokowane w
budynku przy ul. Rynek 16.

W pomieszczeniach ratusza, gdzie
funkcjonowała do niedawna biblioteka
usytuowane mają być pomieszczenia sali
reprezentacyjnej. Projektant zaproponował
zmiany w projekcie polegające na pozostawieniu odkrytych starych stropów i belek
stropowych, co ma na celu uwidocznienie
historycznych form architektury wnętrz. Powstaną też dwa kominki. Wymagać to jednak będzie ponowienia uzgodnień ze strażą
pożarną i konserwatorem zabytków.
Kolejne spotkanie odbędzie się 5 lutego.

10 grudnia w Radzewie odbyło się podsumowanie ligi tenisa stołowego, rzutu lotką
i strzelectwa. Burmistrz Jerzy Lechnerowski
oraz radny Seweryn Waligóra wręczyli
puchary zwycięzcom licznych klasyfikacji.
Wśród sołectw triumfowało Runowo, przed
Konarskim i Mościenicą. Nagrody pieniężne
(odpowiednio 1000, 600 i 400 zł) przeznaczono na stroje sportowe dla sportowców
reprezentujących sołectwa.

Wykupią świetlicę?

Po środki do WRPO

Podczas spotkania z przedstawicielem
firmy Elewarr - Leszkiem Kotapskim, wiceburmistrz Hieronim Urbanek zadeklarował
chęć wykupu od firmy, lokalu świetlicy
wiejskiej w Gądkach oraz położonego
przy niej gruntu. Po dokonaniu wyceny i
skompletowaniu dokumentacji dojdzie do
kolejnych negocjacji.

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek rozmawiał 11 stycznia z projektantami modernizacji ul. Staszica i Krasickiego oraz
przedstawicielami Wydziałów Eksploatacji
i Infrastruktury oraz Pozyskiwania Środków
Pozabudżetowych.
Przedyskutowano ewentualne zmiany
projektowe i w zakresie inwestycji pod kątem starania się o środki z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Inwestycja ma być realizowana w roku
bieżącym.

WIOŚ o składowisku
Na zaproszenie dyrektora Zdzisława
Krajewskiego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska gościł burmistrz
Jerzy Lechnerowski. Dyskutowano nad
możliwościami uregulowania sytuacji prawnej i faktycznej na składowisku odpadów
w Czmoniu.
Przypomnijmy, że mimo badań przeprowadzonych przez WIOŚ dowodzących
przekroczenie norm zanieczyszczeń w
odciekach z hałd, nadal nie ma konsensusu
w sprawie formy rekultywacji. Udziałowiec
większościowy proponuje gminie otwarcie
nowej kwatery i zwożenie nowych pokładów
śmieci komunalnych. Samorząd nie wyraża
zgody na rozszerzenie składowiska, deklarując samodzielne podjęcie się zadania
rekultywacji.
Trwają rozmowy na poziomie ministerialnym. W najbliższym czasie dojdzie
do wizyty dyrektora WIOŚu w Urzędzie
Miejskim, podczas której rozmowy będą
kontynuowane.

Podsumowanie lig

Nowa firma w gminie?
Przedstawiciele spółki Lider Nieruchomości Poznań spotkali się z wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem 11
stycznia w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
Spółka reprezentująca dużą firmę z branży motoryzacyjnej poszukuje terenu pod
budowę nowego zakładu. Nieruchomość
musi spełniać specjalne warunki (dostęp do
mediów o odpowiednich parametrach, tzw.
„przedoczyszczalnia” i inne) i pomieścić
musi około 26 tys. m² zabudowy halowej.
W chwili obecnej prowadzone są rozmowy
z 5 gminami.
Wiceburmistrz zaproponował 3 ewentualne lokalizacje. W przypadki wstępnej
akceptacji którejś z nich nastąpią dalsze
rozmowy. Na tym etapie rozmów inwestor
zastrzegł sobie anonimowość.
Opr. Iza Moskal i ŁG
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Rok ważnych wydarzeń - teraz ambitny budżet
Burmistrz Jerzy Lechnerowski podsumowuje rok 2009 i prezentuje założenia budzetowe na rok 2010

ŁG: Początek nowego roku skłania
do refleksji nad rokiem minionym. Jaki
był to rok dla Gminy Kórnik?
JL: Był to rok kilku ważnych wydarzeń
dla Gminy Kórnik. Najważniejszym było
otwarcie zmodernizowanej „trasy katowickiej” S-11, z węzłami komunikacyjnymi
Kórnik-Północ i Kórnik-Południe, z pięknym
obiektem inżynierskim, którym jest przejście
dla pieszych w Gądkach. Wybudowano
dwie ważne drogi: Kamionki- Koninko (II
etap) oraz Dachowa-Nowina. Oddano też
dwa boiska wielofunkcyjne „Orlik 2012” w
Kamionkach i w Kórniku. Ponadto rozpoczęto remont Ratusza w Bninie oraz długo
oczekiwane przez mieszkańców dwie inwestycje: Centrum Sportowo-Rekreacyjne
i promenadę nad Jeziorem Kórnickim.
W miesiącu styczniu ubiegłego roku
uruchomiono w Kórniku stację pogotowia
ratunkowego, co jest bardzo ważnym czynnikiem z punktu widzenia bezpieczeństwa
mieszkańców gminy.
Dużym sukcesem promocyjnym i
medialnym było uzyskanie przez Gminę
autoryzacji na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Te wydarzenia świadczą o tym, że Gmina nadal bardzo dynamicznie się rozwija.
Ma to odbicie także w różnych rankingach,
w których plasujemy się w pierwszej dziesiątce gmin najlepiej rozwijających się w
Polsce. Za największy sukces uważam
zajęcie czwartego miejsca w Polsce wg
poziomu zrównoważonego rozwoju w
kategorii gmin miejsko-wiejskich (na 800
gmin). Ta wysoka pozycja Gminy, to wynik
m.in. wielkich kwot przeznaczonych w 2009
roku na wydatki majątkowe (45 % budżetu,
tj. 39, 3 mln zł).
Złą informacją natomiast jest to, że
Gmina została pozwana przez PSE do
sądu o zapłatę 65 mln złotych z tytułu strat
spowodowanych - zdaniem PSE - przez
Gminę. Pierwsza rozprawa odbędzie się
27 stycznia 2010 roku.
ŁG: Jaki wpływ dla budżetu naszej
gminy miał światowy kryzys. Czy i na
tym, lokalnym poziomie odczuwalne były
jego skutki?
JL: Światowy kryzys miał wpływ również
na dochody samorządów. Naszą gminę też
niestety dotknął. W stosunku do założonego
rok temu planu, do gminy nie wpłynęło ok.
2 mln złotych. Na tę kwotę składały się
zasadniczo dwie pozycje: udział w podatku
dochodowym od osób fizycznych i podatku
od czynności cywilnoprawnych. To obniżenie wpływów spowodowało odłożenie
niektórych zadań na kolejne lata.
ŁG: Na ostatniej sesji RM przyjęto
budżet na rok 2010. Jakie są główne
jego założenia?

DYSTRYBUCJA I PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 10.00-14.00, tel. 0 663 579 924 (siedziba redakcji).

Dyżury redakcyjne: poniedziałek godz. 11.00-13.00, czwartek godz. 10.00-12.00 / tel. 0 663 579 924

4

nr 1/2010

WYWIAD

Z RATUSZA

(c.d. ze str. 3)
odbył się „Gwiazdkowy Turniej Gwiazd”, w
którym udział wzięło wielu naszych znanych
aktorów i sportowców. Turniej zorganizował
Zbigniew Górny i hotel „Rodan” przy udziale
Gminy Kórnik. Nagrody zwycięzcom wręczali starosta poznański Jan Grabkowski i
burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski. W
turnieju brali udział przedstawiciele Gminy
Kórnik: Kazimierz Kędziora oraz Izabella
Moskal.
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JL: Budżet po stronie dochodów wynosi 76,2 mln zł, a po stronie wydatków
90,2 mln zł. W stosunku do 2009 roku jest
to wzrost o 15,7 % po stronie dochodów
i o 5,2 % po stronie wydatków.
Najważniejszymi pozycjami w dochodach są:
-podatek od nieruchomości - 22,1 mln zł
(29% dochodów budżetowych),
-udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych - 18mln zł
(23,5%),
-sprzedaż mienia- 6 mln zł (8 %).
W wydatkach założono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2 % oraz
wzrost wynagrodzeń o 2 % (w oświacie 7
% od września br.).
Aż 44,7 % wydatków stanowią wydatki
majątkowe, wśród których największą
jest oczywiście budowa hali sportowej i
pływalni. Duże środki finansowe gmina
przeznacza na oświatę - 16 mln zł (przy
subwencji 8,7 mln zł) oraz na transport i
łączność - 10,5 mln zł.
Rok 2010 będzie pierwszym, w którym
funkcjonować będzie tzw. fundusz sołecki.
W ten sposób środki finansowe przeznaczone na sołectwa będą 2,5 razy większe
niż w latach poprzednich.
ŁG: Budżet inwestycyjny zdominuje
budowa hali i basenu. Na co jeszcze
uda się wygospodarować pieniądze?
JL: Budżet zakłada, podobnie jak w
2009 roku, bardzo duże kwoty na inwestycje. Oczywiście najważniejszą inwestycją
jest wspomniana hala sportowo-widowiskowa i pływalnia. Pochłonie ona w 2010
roku 31 mln złotych. Inwestycja zakończona zostanie w listopadzie tego roku.
Realizowane będą jednak również
inne ważne zadania, m. in. promenada, na
którą w 2010 roku przeznaczymy 800 tys.
zł. W połowie roku zakończony zostanie
remont ratusza w Bninie.
Rozpocznie się wreszcie budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
Borówcu (przy udziale Spółki Aquanet),
po czym zmodernizowana zostanie tam
ul. Poznańska. W naszym budżecie

przewidzieliśmy na ten cel 4 mln 71 tys.
zł. Ogółem w planie jest 29 inwestycji na
ogólną sumę 37,5 mln zł. Z tych 29 zadań
najważniejszym są, poza w/w.:
-budowa ul. Staszica w Kórniku (do ul.
Fredry) - 350 tys. zł.,
-budowa lokali socjalnych w Kórniku - 540
tys. zł.,
-dokończenie wodociągowania Czmońca
- 149 tys. zł.,
-budowa parkingu przy ośrodku zdrowia
- 80 tys. zł.,
-budowa chodnika z Dziećmierowa do
Kórnika - wartość ok. 1,2 mln zł (inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich, przy
udziale Gminy - 200 tys. zł)
ŁG: Wyemitowane obligacje pozwolą sfinansować ambitne plany.
Czy jednak zadłużenie pozostaje na
bezpiecznym poziomie?
JL: Nie da się realizować tak dużych
planów inwestycyjnych bez udziału środków zewnętrznych. 1 mln 950 tys. zł.
Gmina otrzyma z innych źródeł, w tym
1,3 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej, 0,5 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 150 tys.
zł z Funduszu Rozwoju Budownictwa
Mieszkaniowego.
Głównym jednak źródłem zewnętrznym
będą obligacje, które Gmina wyemituje w
wysokości 15,5 mln zł. Łącznie z tymi
wyemitowanymi w 2009 roku, obciążenie
budżetu Gminy będzie dość duże, bowiem
przekroczymy wskaźnik 50 % dochodów.
Nie jesteśmy gminą biedną i nie będziemy
mieć kłopotu ze spłatą tych „kredytów’.
Należy jednak powiedzieć, że najbliższe
2 lata (2010 i 2011) będą bardzo trudne
dla budżetu, jeżeli porównamy je z latami poprzednimi. Zadłużenie Gminy jest
bezpieczne i uważam, że Gmina bardzo
dobrze „zarządza długiem”, co umożliwia
prowadzenie ważnych dla Gminy zadań i
zapewnia jej zrównoważony rozwój.
ŁG: Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Łukasz Grzegorowski
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17 grudnia razem z burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim i wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem, Irena Kaczmarek uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym Zarządu
Kórnickiego Koła Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych.
18 grudnia przewodnicząca wraz z
burmistrzem uczestniczyli w imprezie
gwiazdkowej zorganizowanej przez Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
dla dzieci z naszej gminy.
18 grudnia Irena Kaczmarek gościła
w Szkole Podstawowej nr 2 na przedstawieniu jasełek pt. „Święta Noc” oraz w
Przedszkolu nr 2 na podobnej imprezie
zatytułowanej „Dnia jednego o północy”
oraz na spotkaniu wigilijnym.
Także 18 grudnia Przewodnicząca RM
uczestniczyła w koncercie i licytacji obrazów w Zamku Kórnickim.

19 grudnia Irena Kaczmarek reprezentowała Radę Miejską podczas spotkania
świątecznego Stowarzyszenia Byłych
Żołnierzy i Sympatyków 31. Kórnickiego
Dywizjonu Rakietowego.
Dzień później uczestniczyła w spotkaniu wigilijnym Koła Gospodyń Wiejskich
w Bninie.
21 grudnia po zakończeniu sesji budżetowej radni Rady Miejskiej w Kórniku zorganizowali spotkanie wigilijne kórnickiego
samorządu, w którym uczestniczyli księża
Eugeniusz Leosz, Grzegorz Gałkowski
oraz dyrektorzy szkół, sołtysi i kierownicy
wydziałów Urzędu Miejskiego.
23 grudnia wraz z burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim, przewodnicząca uczestniczyła
w 21. wieczerzy wigilijnej zorganizowanej dla osób starszych i samotnych przez
Polski Komitet Pomocy Społecznej.
24 grudnia także z burmistrzem uczestniczyła w Wigilii zorganizowanej przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku.
27 grudnia na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Tutti Santi” Irena

Kaczmarek uczestniczyła w koncercie
zorganizowanym w Kolegiacie Kórnickiej,
promującym nową płytę dziecięcego zespołu.
Tego samego dnia, w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918
przewodnicząca wraz z radnym Maciejem
Marciniakiem oraz z innymi delegacjami
składali wiązanki kwiatów pod pomnikiem
upamiętniającym Kompanię Kórnicką.
Radny Bogdan Wesołek wraz z małżonką złożyli w tym dniu wiązankę pod
umieszczoną na łomnickiej szkole tablicą
upamiętniającą czyn kórnickich powstańców.
3 stycznia wraz z burmistrzem przewodnicząca uczestniczyła w spotkaniu
noworocznym „Idzie styczeń niesie wiele
życzeń” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Klaudynka”.
6 stycznia na zaproszenie wiceburmistrza Hieronima Urbanka, radni z okręgu
bnińskiego uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym remontu ratusza w Bninie.
9 stycznia radni uczestniczyli w Koncercie Noworocznym.
Opr. red.

Sesja
budżetowa
XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku,
która odbyła się 21 grudnia 2009r. o godz.
11.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku, była
niezwykle rozbudowana i uroczysta.
Pierwszym niecodziennym wydarzeniem był występ laureatów zorganizowanego przez KTPS konkursu pt. „Młodzieżowy
Budżet Szkoła Obywateli”.
Uczniowie w dowcipny sposób parodiowali pracę radnych oraz w wypracowanej formie proponowali swoje pomysły
budżetowe.
Kolejnym wydarzeniem sesji było wręczenie nominacji członkom Kapituły Honorowego Obywatelstwa Kórnika.
W roboczej części dokonano ostatnich, w 2009 roku porządkujących zmian
w budżecie gminy. Określono także listę
zadań inwestycyjnych nie wygasających,
czyli takie, które znalazły się w budżecie
na 2009 rok ale z różnych powodów będą
kontynuowane w roku 2010.
1. wydatki przeznaczone na wniesienie
aportu pienie1nego do spółki Aquanet S.A.
w kwocie 1.000.000 zł,
2. wydatki przeznaczone na chodnik przy
drodze powiatowej w Radzewie w kwocie
75.000 zł,
3. wydatki przeznaczone na przebudowę i
modernizację chodnika w Czmoniu
ul. Strażacka w kwocie 87.600 zł,
4. wydatki przeznaczone na przebudowę ul.
Poznańskiej w Borówcu w tym budowa
kanalizacji deszczowej
w kwocie 156.814 zł,
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5. wydatki przeznaczone na projekt drogi ul.
W kolejnej części obrad przyjęto GminFlensa (+kanalizacja deszczowa) w kwocie ny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
80.000 zł,
Problemów Alkoholowych i Przemocy na
6. wydatki przeznaczone na kontynuacje 2010r.
chodnika ul. Śremska w kwocie 62.641 zł,
Założenia budżetu Gminy Kórnik na
7. wydatki przeznaczone na wykonanie 2010r. przedstawił burmistrz Jerzy Lechnenakładki i deszczówki ul. Poznańskiej w rowski. Opinię pozytywną Komisji Budżetu
Kórniku w kwocie 530.480 zł,
i Finansów Rady Miejskiej o projekcie
8. wydatki przeznaczone na budowę przedstawił kierujący pracami tejże komisji
promenady spacerowej wzdłu1 brzegu radny Seweryn Waligóra.
Jeziora
Po dyskusji, podczas której między
Kórnickiego w kwocie 228.874 zł
innymi radny Michał Stecki wskazał za właWidok powstającego
basenu
9. wydatki przeznaczone na centrum
rekre- ściwebudynku
finansowanie
kolejnych zadań gminy
acji i sportu z infrastruktura towarzyszącą z kredytów dopuki sytuacja kredytowa
w Kórniku w kwocie 2.407.612 zł
jest bezpieczna, natomiast radny Bogdan
10. wydatki przeznaczone na modernizacje Wesołek domagał się znalezienia źródeł
Ratusza w Bninie w kwocie 1.972.944 zł
finansowani rozbudowy SP w Bninie w roku
11. wydatki przeznaczone na monitoring 2010 przystąpiono do głosowania.
miasta w kwocie 50.000 zł
Jednomyślnie przyjęto założenia budże12. wydatki przeznaczone na projekt rozbu- tu na rok 2010.
dowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku
Po części oficjalnej odbyło się spotkanie
w kwocie 55.000 zł,.
opłatkowe samorządu.
ŁG

nr 1/2010

Niewielu pasażerów, mniej kursów
Zbyt małe zainteresowanie dojazdami do dworca PKS w Poznaniu wpłynie
na „okrojenie” kursów autobusów
kórnickiego przewoźnika do tego miejsca. Zmiany w rozkładach jazdy będą
obowiązywać od marca.
W październiku ubiegłego roku informowaliśmy, że niewielu pasażerów korzysta z
dojazdów autobusów KOMBUSu do dworca
PKS. Kórnicki przewoźnik nie krył
zaskoczenia
i obawiał się
czy połączenie to będzie
utrzymane.
Na możliwości dotarcia
do centrum
Poznania
zależało w
dużej mierze studentom, dlatego włączyli
się w monitorowanie ilości pasażerów. Jak
informuje Beata Urbaniak, prezes KOMBUS, na zlecenie spółki analizy dokonali
studenci Politechniki Poznańskiej. Badali
przepływy pasażerów na odcinkach
Kórnik - Poznań Dworzec Rataje - Poznań Dworzec PKS w okresie od połowy
października do połowy grudnia 2009 roku.
- Oprócz tego na bieżąco zbieraliśmy informacje od naszych kierowców – tłumaczy
pani prezes.
Wyniki nie były zadowalające dla kórnickiego przewoźnika. Okazuje się, że średnia
liczba pasażerów wysiadających na przystanku AWF to 7 osób, dojeżdżających
do dworca PKS to 5 osób, w przypadku
kierunku przeciwnego - średnia liczba
pasażerów wsiadających na Dworcu PKS
to 8 osób, wsiadających na przystanku
AWF - 3 osoby.
Mimo niezbyt korzystnych dla spółki
wyników analizy postanowiono utrzymać
połączenie.
Taką decyzję po konsultacjach ze
spółką podjął burmistrz Jerzy Lechnerowski. Jednak ze względu na małą liczbę
pasażerów i konieczność cięcia kosztów
w dobie kryzysu, liczba autobusów dojeżdżających do dworca PKS zostanie ograniczona. - Szczegółowe informacje na ten
temat przekażemy w terminie późniejszym,
gdyż zmiany te powodują konieczność
zmiany posiadanych zezwoleń i nowego
skoordynowania rozkładu jazdy, a na to
potrzeba czasu. Zakładamy, że mniejsza
częstotliwość wjazdów obowiązywać
będzie od 1 marca 2010 roku – informuje
Beata Urbaniak.
Jest dyrektywa unijna,
nie ma ustawy sejmu
Jesienią zeszłego roku, w prasie pojawiła się informacja o unijnej dyrektywie, która
zakładała, że podmiejscy przewoźnicy bez
stosownego porozumienia nie będą mogli
wyjeżdżać poza teren swojej gminy, czyli
w przypadku KOMBUSu komunikacja w
kierunku Poznania kończyłaby się w Ja-
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ryszkach.
Dyrektywa miała obowiązywać od 3
grudnia 2009 roku. Zgodnie z terminem,
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1370/2007 z dnia 23
grudnia 2007 roku dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego
transportu pasażerskiego weszło w życie.
Polski sejm nie przyjął jednak ustawy o
publicznym
transporcie
drogowym,
która miała określić
precyzyjniej
kwestie rozstrzygnięte
w rozporządzeniu oraz
wprowadzić
nowe zasady regulacji
komunikacji publicznej, odmienne od dotychczasowych.
Brak ustawy wywołuje szereg wątpliwości prawnych. - Projektów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym było wiele.
Trudno dzisiaj mówić co jeszcze zostanie
zmienione. Zmiany będą zasadnicze, ale
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
daje na wprowadzenie zmian 5-letni okres
przejściowy - tłumaczy Urbaniak. - Od
momentu powstania spółka ma podpisane
porozumienie na świadczenie usług z zakresu komunikacji i jest ono nadal wiążące
– dodaje pani prezes. Z tego wynika, że na
razie nie ma groźby zmniejszenia zasięgu
działalności podmiejskiego przewoźnika,
jakim jest przedsiębiorstwo KOMBUS.
Wspólna komunikacja i jeden bilet?
O wspólnej komunikacji i funkcjonowaniu jednego biletu na obszarze powiatu
poznańskiego, mówiło się jeszcze przed
formalnym utworzeniem Aglomeracji
Poznańskiej. Jak do tej pory, z rozmów
nic konkretnego nie wyniknęło. Kórnickie
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS,
mimo wielu wątpliwości, nie mówi „nie”
takiemu rozwiązaniu. – Jest to przyszłość,
przed którą moim zdaniem nie ma odwrotu – mówi Beata Urbaniak. - Wszystko się
zmienia, idzie do przodu a my chcemy być
nowoczesnym i przyjaznym pasażerowi
przewoźnikiem - tłumaczy. Pani prezes
zaznacza, że w tej kwestii jest jeszcze wiele
spraw do uzgodnienia i doprecyzowania,
jak choćby zasady wzajemnego rozliczania
za przejazd, szybka transmisja należnych
kwot na konto danego przewoźnika, ale
również konieczność zamontowania odpowiednich czytników w autobusach, co jest
kosztowne. - Jeżeli wszystkie nurtujące
nas wątpliwości zostaną rozwiane i wszyscy ościenni przewoźnicy wyrażą chęć
funkcjonowania we wspólnej komunikacji
to spółka KOMBUS na pewno nie wyłamie
się z szeregu – przyznaje.
Barbara Morasz

Remont jeszcze
potrwa

AKTUALNOŚCI
TYTUŁ

TYTUŁ
RADA MIEJSKA

Z KALENDARZA
PRZEWODNICZĄCEJ
RADY MIEJSKIEJ

O remoncie ratusza w Bninie rozmawiamy
z Bronisławem Dominiakiem kierującym
Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Kórniku
Kórniczanin: Remont bnińskiego ratusza to po budowie centrum sportowego
i basenu największa inwestycja gminy
w ostatnim roku. Już w momencie
przystępowania do robót budowlanych wiadomo było, że wstępne plany
dotyczące skali remontu oraz terminu
możliwego ukończenia są nierealne. Kolejne terminy ukończenia są odkładane.
Dlaczego?
Bronisaw Dominiak: Rzeczywiście pierwsze opóźnienia powstały na samym początku i związane były z procedurą odwoławczą
od rozstrzygnięcia przetargowego. Potem
okazało się, że więźba dachowa jest do wymiany w 100%, a nie jak wcześniej zakładał
projekt w około 15 %. Taka konieczność
wymagała przygotowania uzupełnionej
dokumentacji projektowej oraz ponownych
uzgodnień z konserwatorem zabytków. W
zasadzie na dobre prace rozpoczęto w
połowie lata. Kolejnym elementem powodującym pewne opóźnienia była konieczność
przygotowania dokumentacji projektowej
kominów, uwzględniającej aktualne potrzeby w zakresie wentylacji i kanałów
dymowych, spowodowana koniecznością
przemurowania kominów, z uwagi na ich
zły stan techniczny.
K: Jak wpływa to na koszty remontu?
BD: Koszty będą wyższe niż pierwotnie zakładano. Wymiana konstrukcji drewnianej
dachu wraz z wymianą belek stropowych
to koszt dodatkowy w wysokości około 220
tysięcy złotych. A to jeszcze nie wszystkie
prace dodatkowe (m.in. wymiana belek
stropowych nad parterem, przemurowanie kominów, tynki wewnętrzne, izolacje,
kominki itd.).
K:Na jakim etapie jest obecnie inwestycja?
BD: Wykonana została całkowita wymiana
więźby dachowej i belek stropowych, wykonano wieńce, częściowo zostały przemurowane kominy, wykonano szyb windowy,
część podłoży pod warstwy posadzkowe
na parterze. Trwały przygotowania do
montażu wieży, jednak niesprzyjające warunki atmosferyczne, jakie wystąpiły już w
połowie grudnia spowodowały przesunięcie
terminu tych prac. W dalszej kolejności,
jeżeli warunki pogodowe się poprawią, to
po wykonaniu montażu wieży i dokończeniu
przemurowania kominów planuje się rozpoczęcie krycia dachu dachówką karpiówką.
K: Na kiedy więc dzisiaj szacuje się
ukończenie prac?
BD: Zakończenie remontu planowane
jest w połowie 2010 roku. Potem jeszcze
czynności odbiorowe. Oczywiście wszystko
zależy od tego na jaki czas zima uniemożliwi nam prowadzenie robót.
K: Życzymy powodzenia
Rozmawiał
ŁG
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Na progu nowego roku zwykle podsumowuje się ubiegły rok. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu co wydarzyło
się przez ostatnie dwanaście miesięcy
w gminie Kórnik. Wybór tematów jest
subiektywny i powstał na podstawie
selekcji informacji opublikowanych w
naszym dwutygodniku. W tym numerze
prezentujemy podsumowanie pierwszej
połowy 2009 roku.
STYCZEŃ
•Otwarto wieżę widokową na Szlaku Bobrowym w Czmońcu. Z prawie 15-metrowej
wieży korzystają nie tylko szkolne wycieczki, ale także indywidualni turyści.
•Ponad 30 tysięcy złotych zebrano
podczas XVII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
•Karetka w Kórniku. W budynku starej
gazowni umiejscowiono zespół ratownictwa
medycznego. Przez 24h, 7 dni w tygodniu
na wezwanie oczekują ratownicy, którzy
udzielą pierwszej pomocy.
•Szok dla protestujących przeciwko
budowie linii mieszkańców Kamionek i
Daszewic. Wojewoda wielkopolski wydał na
mocy specustawy o organizacji EURO 2012
decyzje lokalizacyjną w sprawie budowy
czterotorowej linii energetycznej na terenie
gminy Kórnik. Decyzja ta umożliwiła PSE
budowę słupów po tzw. starym śladzie.
•9. miejsce w plebiscycie na Najlepszego Sportowca Wielkopolski zajął kórnicki
kolarz Mateusz Taciak.

LUT
•Rozstrzygnięto konkurs na hasło promujące gminę Kórnik. Wygrała Magdalena
Stołowska, która otrzymała nagrodę pieniężną. Zwycięskie hasło brzmi: „Kórnik –
nie ważne jakie U, ważne, że to tu”.
•Sesja Rady Miejskiej ze słupami w
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tle. Wobec groźby zapłaty 50-milionowego
odszkodowania przez gminę Polskim
Sieciom Elktroenergetycznym, burmistrz
próbował przeforsować projekt uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia planu dla
Kamionek, Borówca, Skrzynek w zakresie
wyznaczenia napowietrznej czterotorowej
linii elektroenergetycznej. Projekt zakładał
przebieg linii po tzw. starej trasie. Radni skutecznie zablokowali posunięcie burmistrza i
odrzucili uchwałę.
MARZEC
•Uruchomiono oddział przedszkolny w
Pierzchnie. To drugi już w naszej gminie
oddział, nad którym przez rok czasu pieczę
sprawuje Fundacja „Familijny Poznań”.
Po upływie 12 miesięcy placówkę przejmie gmina Kórnik.
•Pełną parą ruszyły prace przy budowie
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Kórniku. Inwestycja, która pochłonie ponad 50
milionów złotych zostanie ukończona pod
koniec 2010 roku.

•Biegacze wystartowali w II Nocnym
Półmaratonie Kórnickim im. Jana Pawła II.
W ten sposób uczczono czwarta rocznicę
śmierci Papieża Polaka.
•Wybuchł pożar w jednym z bloków
komunalnych w Dziećmierowie. Trzy zniszczone mieszkania na poddaszu i dziewięć
lokali zalanych – to bilans zdarzenia.
•Samorządowe Kolegium Odwoławcze
pozytywnie rozpatrzyło wniosek miejscowego przewoźnika – spółki KOMBUS. Dla
pasażerów oznaczało to tylko jedno – kórnickie autobusy będą mogły dojeżdżać do
centrum Poznania a konkretnie do dworca
PKS.
MAJ
•Po wielu perypetiach, związanych z
przetargiem i wyłonieniem wykonawcy rozpoczął się remont ratusza w Bninie.
•Kolejna edycja akcji „Polska biega”
nie ominęła Kórnika. Jedna ze sztafet,
która wyruszyła z samego środka Polski
– miejscowości Piątek w woj. łódzkim dotarła do naszej miejscowości. Gwiazdami
kórnickiego odcinka byli: Tomasz Kucharski,
dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie i
Paweł Januszewski, mistrz Europy w biegu
na 400m przez płotki. Na terenie OSIR, biegacze rozegrali mecz piłki nożnej z kórnicką
młodzieżą.
•Wmurowano kamień węgielny pod Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Kórniku.
•Już po raz szesnasty odbyły się Kórnickie Spotkania z Białą Damą. Na scenie
wystąpili m.in. poznańscy raperzy i orkiestra
pod dyrekcją Zbigniewa Górnego.

Gwiazdkowy
Turniej Gwiazd
w Kórniku
W dniach od 18 do 20 grudnia br. odwiedzili naszą gminę znani i lubiani muzycy,
aktorzy, ludzie Sztuki, Sportu i Biznesu
, którzy podobnie, jak w zeszłym roku,
przyjechali do Kórnika, aby wziąć udział w
koncercie charytatywnym,
połączonym z
licytacją obrazów i turnieju
tenisowym na
kortach Hotelu „Rodan” w
Skrzynkach.
Inicjatorem
turnieju, podobnie, jak w
zeszłym roku,
był Zbigniew
Górny. Honorowy Patronat
nad imprezą
objęli: Starosta Poznański Stanisław Grabkowski i
burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski.
Natomiast organizatorem imprezy był Hotel
Rodan, który gościł artystów.

Koncert
Noworoczny

z udziałem Grażyny Brodzińskiej

•Ponad 40 mieszkańców z Kamionek,
Skrzynek i Daszewic protestowało w
Warszawie m.in. przed budynkiem sejmu i
kancelarią premiera przeciwko przeprowadzeniu trasy czterotorowej linii elektroenergetycznej przez osiedla mieszkaniowe.
•Sejmik Województwa Wielkopolskiego
rozdzielił fundusze na budowę kompleksów
sportowych, zwanych „orlikami”. Gminie
Kórnik przyznano środki na budowę dwóch
„orlików”: w Kórniku na OSIRZe i w Kamionkach.
•Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Operator SA złożyły pozew do sądu przeciwko gminie Kórnik w sprawie zapłaty 65
milionów złotych odszkodowania.
•Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Kórniku świętowała 100-lecie
istnienia.
KWIECIEŃ
•Uruchomiono „jedno okienko” w kórnickim Urzędzie Miejskim. To w nim przyszły
przedsiębiorca załatwi większość formalności związanych z założeniem działalności
gospodarczej.

CZERWIEC
•Po kilkuletnim okresie modernizacji,
uroczyście oddano do użytku odcinek
krajowej drogi nr 11. Goście świętowali w
kórnickim zamku, gdzie jedną z atrakcji był
ogromny tort, przypominający kształtem
ekspresową „jedenastkę”.
•Zapanowała moda na festyny. Kolejna
Parafiada w Borówcu i w Kórniku, a także
festyny rodzinne organizowane przez szkoły i sołectwa przyciągnęły niemałą grupę
dzieci i dorosłych.
•120 uczestników z całego kraju i nie
tylko wzięło udział w V Jubileuszowym Maratonie Lednickim, którego organizatorem
było Stowarzyszenie Biegowe „Brylant” z
Kórnika.
Zebrała: Barbara Morasz
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Tradycją się stało, że na początku
stycznia za sprawą
burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego w
Zamku Kórnickim organizowany jest Koncert
Noworoczny. Tegoroczny koncert odbył się
w sobotę, 9 stycznia.
Na koncert zaproszeni
zostali przedstawiciele
władz samorządowych
powiatu i regionu, przedstawiciele firm współpracujących z władzami
lokalnymi, dyrektorzy
szkół, jak i przedstawiciele stowarzyszeń i
organizacji społecznych
działających na terenie gminy.
Jak co roku burmistrz podziękował
gościom za dotychczasową współpracę i
wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę.
Gwiazdą tegorocznego koncertu była
primadonna polskiej sceny operetkowej
i operowej Grażyna Brodzińska, która
zaśpiewała repertuar operetkowy, operowy, musicalowy i piosenki ze światowego
repertuaru. Grażyna Brodzińska potrafi
jak nikt inny wzruszać i bawić, ujmuje
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Rok 2009
w pigułce

Przez trzy dni na kortach Hotelu Rodan
W koncercie charytatywnym, który od- odbywał się turniej, w którym miłośnicy tenibył się w zamku kór- sa rozgrywali mecze ze znanymi artystami.
nickim, udział wzięli Tak więc udział w turnieju był nie tylko
m.in. Olga Bończyk, dobrą zabawą, ale również możliwością
Urszula Dudziak, Le- nawiązania sympatycznych kontaktów
szek Malinowski, Hen- towarzyskich.
W niedzielę, czyli w ostatnim dniu
ryk Sawka, Grzegorz
Poloczek, Tomasz turnieju, organizatorzy przygotowali dla
Stockinger, Krzesimir najmłodszych zabawy tenisowe i show z
Dębski, Robert Roz- udziałem Anny Jurksztowicz i clownów.
mus. Po koncercie W tym samym czasie, gdy dzieci świetnie
odbyła się licytacja bawiły się, na sąsiednim korcie rozgrywały
obrazów, z których się mecze półfinałowe i finałowe z udziałem
dochód przeznaczony aktorów, po zakończeniu których nastąpiło
został na rzecz dzieci z Domów Dziecka i wręczenie nagród przez starostę Stanisłatym razem, jak stwierdził Zbigniew Górny, wa Grabkowskiego i burmistrza Jerzego
Powstająca
nieckanie
basenu
głównego
akwenów
Lechnerowskiego.
ludzie
dobrego serca
zawiedli,
gdyż i mniejszych
widziane z góry
Wydział Promocji Gminy
udało się zebrać ponad 14 000 złotych.
nowoczesnością interpretacji i teatralną
prostotą, lecz kiedy trzeba, zniewala
należnym gatunkowi patosem. Podczas
zaledwie godzinnego koncertu Grażyna
Brodzińska trzykrotnie zmieniała stroje, a
jej piękne suknie wzbudzały podziw wśród
zaproszonych gości.

czy „Usta milczą dusza śpiewa” z operetki
Lehara „Wesoła wdówka”.
W koncercie wziął udział również Artur
Banaszkiewicz - skrzypek, kompozytor,
aranżer, który oprócz klasycznego repertuaru skrzypcowego zaprezentował publiczności własne, wirtuozowskie fantazje
i parafrazy znanych, chętnie słuchanych

utworów z różnych obszarów muzyki oraz
utwory inspirowane folklorem cygańskim i
Artystce partnerował Adam Szerszeń żydowskim.
(baryton), absolwent Państwowej Szkoły
Artystom akompaniował Mirosław FeldMuzycznej II st. im. Mieczysława
gebel podczas
- absolwent
Wydziału InstrumentalneWnętrzeKarłowihali sportowej
budowy
cza w Katowicach oraz Akademii Muzycznej go w klasie fortepianu oraz Wydziału Teorii,
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Kompozycji i Dyrygentury w Akademii
laureat wielu konkursów, który zaśpiewał Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
wraz z primadonną kilka najpiękniejszych Ceniony pianista i kameralista.
przebojów operowych i operetkowych,
Koncert w niezwykle oryginalny sposób
takich jak „Daj mi siebie” z opery „Upiór prowadził Ryszard Brodziński, prywatnie
w operze”, „To świt to zmrok” z musicalu brat primadonny Grażyny Brodzińskiej.
„Skrzypek na Dachu”, „Time To Say GoWydział Promocji Gminy
odbye” z repertuaru Andrea Bocelliego,
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Rewizja zatrzymanego i jego bagażu,
stosowanie paralizatorów, korzystanie
z koni przy przywracaniu porządku publicznego oraz z sygnałów dźwiękowych
i świetlnych – takie uprawnienia wprowadza ustawa o zmianie ustawy o strażach
gminnych, policji i prawie o ruchu drogowym, która weszła w życie przed końcem
roku. O nowych przywilejach, nie zawsze
przystających do lokalnej rzeczywistości
rozmawiamy z Markiem Kaczmarkiem,
komendantem Straży Miejskiej w Kórniku.

K: Pojazdy straży miejskiej od kilku
tygodni są pojazdami uprzywilejowanymi. Mogą używać sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Czy straż miejska
może korzystać z tego przywileju przy
wyjeździe na każdą interwencję?

Kórniczanin: Nowelizacja ustawy o
strażach gminnych, policji i ruchu drogowym (Dz. U. nr 97, poz. 803) wprowadza
nowe uprawnienia dla straży miejskiej.
Które z nich uważa Pan za najbardziej
przydatne w pracy strażnika?
Marek Kaczmarek: Jeżeli chodzi o
przydatność przepisów to moim zdaniem
nic nowego nie zostało wprowadzone.
Nowelizacja nie wprowadziła nowych obowiązków straży miejskich czy gminnych a
jedynie drobne udogodnienia. Przykładem
może być korzystanie z tzw. „kogutów”,
posiadanie i użytkowanie paralizatorów i
koni. Nie zawsze wszystkie te środki straż
wykorzystuje. Należy wziąć pod uwagę
uwarunkowania lokalne i specyfikę terenu,
na którym działa straż miejska czy gminna.
Straż Miejska w Kórniku nie może porównywać się z podobną jednostką w Warszawie,
Łodzi czy nawet Poznaniu. Duże miasto ma
zupełnie inne zapotrzebowania niż małe.
Gmina Kórnik przekształca się z gminy

Kronika
kryminalna
Nietrzeźwi rowerzyści
Od połowy grudnia do połowy stycznia
policjanci zatrzymali trzech pijanych rowerzystów.
16 grudnia w Pierzchnie zatrzymano
mężczyznę kierującego rowerem, który
miał 1,9‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. Kolejny „wpadł” po nowym roku.
4 stycznia w Kamionkach, funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali
rowerzystę, który miał 2,0‰. Z kolei 9
stycznia w Biernatkach, zatrzymany rowerzysta miał 2,26‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Zatrzymali nieletniego, który pomalował elewację
28 grudnia funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku zatrzymali osobę nieletnią, która pomalowała elewację jednego
z budynkow w Kórniku. Wartość strat to
500 zł.
Wymusił pierwszeństwo
28 grudnia w Kórniku, kierujący oplem
nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z pojazdem iveco.
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M.K: Straż Miejska w Kórniku nie ma
paralizatorów i mieć nie będzie. Istniejemy
już 11 lat w Kórniku. Przypadki użycia środków bezpośredniego przymusu np. chwytu
obezwładniającego czy pałki wielofunkcyjnej typu „tonfa” były naprawdę sporadyczne. Paralizatory to urządzenia drogie i jak
na razie na naszym terenie zbędne.

typowo rolniczej w gminę z molochami
magazynowymi i w sypialnię Poznania. Nie
widzę potrzeby, aby nasza straż miejska
miała na stanie i wykorzystywała do swojej
pracy np. konie.
K: Nowe przepisy dały strażnikom
prawo do przeszukiwania osoby lub
bagażu. Kiedy strażnik może dokonać
takiej kontroli?
M.K.: Znowelizowana ustawa mówi o
tym, że strażnik ma prawo przeprowadzenia rewizji. Należy jednak zwrócić uwagę na
to, że tylko wtedy, gdy zachodzi podejrzenie
popełnienia przestępstwa. W innym przypadku strażnik, jak nie miał tego prawa tak
Wjechali w wyrwę w jezdni
29 grudnia w Czmoniu, kierowca renault wjechał w wyrwę w jezdni i uszkodził
pojazd. Z kolei
5 stycznia w Borówcu, kierujący audi,
także uszkodził swój samochód wjeżdżając
w dziurę w jezdni.
Nie dostosowali prędkości do warunków na drodze
9 stycznia w Czołowie, kierowca renault
nie dostosował prędkości do warunków
ruchu i zderzył się z toyotą. Następnego
dnia w Skrzynkach, kierujący pojazdem fiat,
w wyniku jazdy ze zbyt dużą prędkością
uderzył w przydrożną barierę ochronną.
Jechał na „podwójnym gazie”
10 stycznia funkcjonariusze Oddziału
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu dokonali zatrzymania w Kórniku
mężczyzny, który kierował pojazdem, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Miał 1,78‰
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kradzieże, włamania, uszkodzenie
mienia
•15 grudnia zgłoszono kradzież w Kórniku
pojazdu marki volkswagen, a następnie
jego porzucenie w stanie uszkodzonym,
wartość strat to 5000 zł,
•17 grudnia doszło do kradzieży w Borów-

nie ma. Bardzo cienka jest granica między
wykroczeniem a przestępstwem. To strażnik podejmuje decyzję o tym, czy zachodzi
podejrzenie popełnienia przestępstwa czy
też nie. To na nim spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe rozpoznanie sytuacji, w
przeciwnym razie może zostać oskarżony o
przekroczenie uprawnień. Jesteśmy ostrożni jeśli chodzi o przeszukiwanie, ale może
zdarzyć się sytuacja, w której ten nadany
przywilej okaże się potrzebny.
K: Zgodnie z nowymi przepisami
strażnicy mogą stosować paralizatory.
Czy nasza miejscowa jednostka posiada
takie urządzenia?
(c.d. na str. obok)
cu metalowej furtki o wartości 976 zł,
•19 grudnia Komisariat Policji w Kórniku
powiadomiono o włamaniu do domu mieszkalnego w Robakowie i kradzieży z niego
różnego rodzaju przedmiotów w postaci
aparatu fotograficznego, telefonów komórkowych, nawigacji, pieniędzy w kwocie 200
euro, łączna wartość strat to 9 297 zł,
•26 grudnia skradziono w Borówcu pojazd fiat – kemping, wartość start to 101
365 zł,
•28 grudnia doszło do kradzieży z terenu
lasów w Kórniku drewna o wartości 350
zł,
•31 grudnia skradziono z terenu budowy
hali sportowej w Kórniku 3 sztuki przewodów elektrycznych o wartości 1300 zł,
•1 stycznia Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony o kradzieży z pojazdu
zaparkowanego w Kórniku radioodtwarzacza samochodowego o wartości 900 zł,
•2 stycznia doszło do włamania do domu
mieszkalnego w Kórniku i kradzieży z niego
odtwarzacza DVD, biżuterii damskiej, wartość strat to 3000 zł,
•6 stycznia nastąpiło włamanie do sklepu
spożywczego w miejscowości Żerniki i kradzież z niego pieniędzy w kwocie 2300 zł,
•7 stycznia zgłoszono uszkodzenie w
Gądkach dwóch kamer monitoringu o wartości 500 zł.
Opr. BM
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M.K: Poprawka w prawie o ruchu
drogowym daje nam takie uprawnienie.
Pojazd uprzywilejowany to taki, który ma
włączone co najmniej światła mijania,
sygnały błyskowe i sygnał dźwiękowy.
Należy mu ustąpić pierwszeństwa. Takie
pojazdy muszą jednak stosować się do
przepisów ruchu drogowego.
W 1999 roku, gdy powstawała straż
miejska, wystąpiliśmy do ministra spraw
wewnętrznych i administracji z prośbą o
zakwalifikowanie naszego radiowozu, a
był to wówczas polonez o uznanie go pojazdem uprzywilejowanym. Takie pozwolenie uzyskaliśmy. Polonez posiadał tzw.
koguty, z których korzystaliśmy zresztą
sporadycznie.
Sygnałów dźwiękowych i świetlnych
nie wolno używać, kiedy ma się na to
ochotę. Wolno tylko wtedy, gdy nastąpi
wezwanie do ratowania zdrowia lub życia
ludzkiego np. wypadek w którym są ranni,
w sytuacjach skrajnych, kryzysowych.
K: Jakie Pana zdaniem przepisy
zdecydowanie ułatwiłyby pracę straży
miejskiej?
M.K: Myślę, że korzystna dla nas
byłaby zmiana przepisów w zakresie
kontroli ruchu drogowego. Są sytuacje, w
których mamy „związane ręce”. Dotyczy
to zwłaszcza zatrzymywania pojazdów
(np. samochodów) w ruchu. Nie wolno
nam, mimo widocznego łamania przepisów drogowych np. wyprzedzania na
linii ciągłej, wjazdu pod zakaz zatrzymać
samochodu, który jest w ruchu. Dopiero,
gdy pojazd zatrzyma się, strażnik może
interweniować.
Mając na uwadze, właśnie tego typu
sytuacje uważam, że należałoby albo

usunąć kontrolę drogową z obowiązków
straży miejskiej albo wprowadzić nowe
przepisy, umożliwiające zatrzymywanie
pojazdu w ruchu, ale np. tylko w granicach
administracyjnych miasta, na terenie którego funkcjonuje dana jednostka.
K: Czy utworzenie posterunku straży miejskiej w Kamionkach okazało się
dobrym rozwiązaniem?
M.K: Było to dobre rozwiązanie.
Przede wszystkim wyszliśmy naprzeciw
zapotrzebowaniom samych mieszkańców
tamtego rejonu. Posterunek ten zakresem
działania obejmuje cztery wsie: Borówiec,
Kamionki, Szczytniki i Koninko. Do pracy
oddelegowanych jest tylko dwóch strażników, którzy pracują w systemie jednozmianowym – jeden tydzień do południa,
drugi po południu. Strażnicy z posterunku
w Kamionkach nacisk kładą na kontrolę gospodarki ściekowej i odpadowej,
czyli sprawdzają czy właściciele posesji
posiadają stosowne umowy. Sytuacja
w tym zakresie na tym terenie zaczyna
się normować. Wzrasta też świadomość
mieszkańców odnośnie ich obowiązków.
K: Jakie wykroczenia najczęściej
notuje straż miejska na terenie gminy
Kórnik?
M.K: Najczęściej są to wykroczenia
z zakresu ruchu drogowego, zarówno
kołowego, jak i pieszego oraz sprawy
porządkowe. Chodzi przede wszystkim o
nieprawidłowe parkowanie a tu fantazja
kierowców nie ma granic, przechodzenie
przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, zwłaszcza w dni, w które straż
miejska nie pracuje, ale oko kamery je
rejestruje. Nagminnie rowerzyści łamią
przepis o zakazie przejazdu rowerem
przez przejście dla pieszych. Prawidłowo
rowerzysta dojeżdżając do pasów, powinien zejść z roweru, przeprowadzić go
na drugą stronę jezdni i dopiero wtedy
ponownie wsiąść na swój pojazd. Inaczej
wygląda sytuacja, gdy wyznaczone są
ścieżki rowerowe i specjalne miejsca
do przejazdu dla rowerzystów, gdzie
rowerzysta może przejechać na rowerze
przez przejście. W Kórniku jednak takich
nie ma.
K: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Barbara Morasz

Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy wzięli udział w kilku akcjach:
•18 grudnia gasili pożar hali przy ulicy Romana Maya w Poznaniu,
•23 grudnia wypompowywali wodę z piwnicy w Robakowie,
•24 grudnia wypompowywali wodę z kanalizacji deszczowej na ulicy Poznańskiej w
Kórniku,
•30 grudnia zabezpieczali miejsce wypadku w Dziećmierowie na ulicy Dworcowej,
•6 stycznia usuwali z rynien na budynku Banku Spółdzileczego w Kórniku zagrażające
przechodniom sople lodu,
•8 stycznia zabezpieczali miejsce wypadku w Błażejewie.
Opr. Robert Wrzesiński
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Wieści
Sołeckie
CZMONIEC
Cztery osoby, które uczestniczyły w
spotkaniu w Poznaniu na zaproszenie
Wspólnoty z Taizé gościły u mieszkńców
z Czmońca. Po powrocie do domu, młodzi
ludzie przysłali do mieszkańców Czmońca zaproszenie do Bretanii – nad Ocean
Atlantycki.
Sołtys Zbigniew Tomaszewski poinformował, że w grudniu odbyło się zebranie
wiejskie, podsumowujące rok. Rada Sołecka przyjęła na nim uchwałę o przystąpieniu
do planu odnowy wsi na lata 2009-2016.

AKTUALNOSCI

INFORMACJE

Nowe uprawnienia a lokalna rzeczywistość

KONARSKIE
Sołtys Józef Bartkowiak poinformował,
że podczas zebrania wiejskiego, które
odbyło się 11 grudnia, Rada Sołecka przyjęła uchwałę o przyłączeniu się do planu
odnowy miejscowości w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach
2009-2016. Konarskie chce pozyskać pieniądze na budowę nowej świetlicy.
W niedzielę 3 stycznia, jak co roku,
mieszkańcy spotkali się na wspólnym
śpiewaniu kolęd, przygotowanym przez
Radę Sołecką. Ok. 50 dzieci, Gwiazdor
obdarował paczkami.
W sobotę 9 stycznia w świetlicy odbyło
się spotkanie integracyjne mieszkańców
przy wspólnym biesiadowaniu, śpiewaniu,
graniu.
Sołectwo planuje zorganizować kulig.
SKRZYNKI
Około 40 dzieci wzięło udział w przygotowanym przez Radę Sołecką spotkaniu z
Gwiazdorem, które odbyło się w piątek 18
grudnia. Młodzi ludzie śpiewali kolędy a od
Gwiazdora otrzymali prezenty.
W piątek 8 stycznia, powstałe w październiku Stowarzyszenie „Otwarte Skrzynki” wraz z Radą Sołecką zorganizowało
wspólne śpiewanie kolęd w salach Prywatnego Przedszkola „Śpiewające Włóczykije”.
Sołtys Beata Bruczyńska powiedziała, że
podczas tego spotkania jego uczestnicy
przy kawie i cieście mieli okazję poplotkować i porozmawiać o różnych sprawach.
SZCZODRZYKOWO
We wtorek 15 grudnia w Szczodrzykowie odbyło się przygotwane przez Radę
Sołecką spotkanie świąteczne. Dzieci
zaprezentowały przedstawienie, które
obejrzało wielu widzów. Gwiazdor około 80
najmłodszym wręczył paczki.
Sołtys Ireneusz Majchrzak poinformował, że w tym roku najważniejszymi inwestycjami w Szczodrzykowie będą: budowa
oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej
na terenie całej wsi, a także kanalizacji
deszczowej na ulicach Polnej i Leśnej.
Robert Wrzesiński
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W okresie od 1 do 31 marca br. prowadzone będą zapisy do placówek przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Kórnik.
Oddziały ‘0” w roku szkolnym 2010-2011
prowadzić będą następujące placówki :
Przedszkole w Szczodrzykowie
( 1 oddział 10 godzinny - 25 dzieci)
Przedszkole nr 1 w Kórniku
(1 oddział 5-godzinny – 16 dzieci),
a także:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie
Szkoła Podstawowa w Radzewie
Zapisy do klas „0” przy szkołach podstawowych odbywać się będą zgodnie
z miejscem zamieszkania dziecka., ich
organizacja zostanie ustalona po zatwierdzeniu arkusza pracy szkoły na rok szkolny
2010/2011.
Ponadto informuję, iż w roku szkolnym
2010-2011 oraz 2011-2012 na wniosek
rodziców, dziecko, które w danym roku
kalendarzowym kończy 6 lat, może zostać
objęte obowiązkiem szkolnym. Dyrektor
szkoły podstawowej w obwodzie której
dziecko mieszka, może przyjąć je do
klasy I , jeżeli dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, w którym ma
rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku gdy
dziecko posiada pozytywną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku
szkolnego.
Burmistrz Gminy
Jerzy Lechnerowski

Wyjazd do stolicy nagrodą w konkursie
Wycieczka do Warszawy była nagrodą w konkursie
na temat tworzenia
budżetu gminy, organizowanym przez
KTPS. Postanowiliśmy opisać nasz
pobyt w stolicy.
29 listopada zebraliśmy się przed
budynkiem Urzędu
Miejskiego i o godz.
10.00 wyruszyliśmy
do Warszawy. Droga
przebiegała smętnie,
jednak była niebywała.
Słychać było wciąż
rozmowy oraz śmiechy
starych i młodych.
Na horyzoncie pojawiła się stolica. W Domu Pielgrzyma
„Amicusa” wszystko się zaczyna!
Po zakwaterowaniu w pokojach oraz
smacznym obiedzie, podążyliśmy na
rozrywkę do Arkadii. Następnego dnia
wyruszyliśmy na Powązki i zwiedzaliśmy
z przewodnikiem Warszawę. Widzieliśmy
grób Niemena, pałac w Wilanowie, Łazienki. Kolejnym celem było Stare Miasto
z Placem Zamkowym, rynkiem, kolumną
Zygmunta. Na koniec zwiedziliśmy Nowe
Miasto i po niesamowitych wrażeniach
wróciliśmy na obiad do Domu Pielgrzyma.
Wieczorem udaliśmy się na zakupy do
Centrum Złote Tarasy, gdzie każdy mógł
kupić sobie coś na pamiątkę ze stolicy.
Wcześnie rano we wtorek wyruszyliśmy do
pałacu prezydenckiego, gdzie zwiedzaliśmy
piękne pomieszczenia m.in. jadalnie, gdzie
pozwolono nam zasiąść do stołu, przy którym prezydent podejmuje obiadem ważne
osobistości. Na pamiątkę wycieczki po
pałacu prezydenckim otrzymaliśmy od pani
z kancelarii zdjęcie Lecha Kaczyńskiego z
podpisem.

Na turystycznym szlaku znalazły się

tel. 509-515-554
N I E RU C HO M OŚ C I

Kupno, sprzedaż, wynajem
oferuje agent
działający na terenie Kórnika i okolic
tel. 601-713-458 lub 605-624-272
kornik.nieruchomosci@op.pl

Działalność na podstawie licencji zawodowego
pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8250

także sejm i senat. Mieliśmy okazję przez
chwilę posłuchać obrad. Byliśmy też w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie z trzydziestego
piętra podziwialiśmy panoramę Warszawy.
Następnie metrem pojechaliśmy do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
gdzie mogliśmy zobaczyć jak wyglądają
przygotowania do kolejnego finału.
Ostatniego dnia wyruszyliśmy do
Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie
poznaliśmy historię jego życia i złożyliśmy
kwiaty na grobie. Po zwiedzeniu muzeum,
wyjechaliśmy na Grób Nieznanego Żołnierza, który był ostatnim punktem naszej
wycieczki. Pożegnaliśmy się z Warszawą i
wróciliśmy do Kórnika.
Zadowoleni z wycieczki, przywieźliśmy
niesamowite wrażenia, których z pewnością
nie zapomnimy. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować organizatorom za pomysł
na konkurs i tak wspaniałą nagrodę.
Larysa Jankowska
Joanna Rakoniewska
Monika Walkowiak

Zerówki przeniosły się do „jedynki”
Od kilku tygodni, dwa oddziały klas
„0” korzystają z wyremontowanych sal
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku.
Przeniosły się do nich z tymczasowo zajmowanych podczas remontu pomieszczeń w Domu Parafialnym i Zakładzie
Doświadczalnym PAN.
Do bocznego skrzydła szkoły, w którym
znajdują się odnowione sale prowadzi specjalny podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Jeden z oddziałów umieszczono na parterze, a drugi na piętrze. Dodatkowo złagodzono kąt nachylenia schodów. Ściany sal
pomalowano w „żywych” barwach. Dzieci
korzystają z nowych mebli i wyposażenia.
Przy każdej z sal znajdują się niewielkie
szatnie i sanitariaty.
Szkoła uzyskała wszelkie niezbędne
pozwolenia, które umożliwiają użytkowanie
tego miejsca.
BM
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Do wynajęcia pomieszczenie
handlowo-magazynowe
wraz z zapleczem biurowym
o powierzchni 154,44m²

MARKIZY ROLETY
ROLETKI MATERIAŁOWE
Moskitiery (rolowane, ramkowe), bramy, napędy
PPHU JUNI TECH
Jerzy Niemier

tel. (fax.) 0618 190-291 lub 0 604-457-724

Pielęgnacja
Pa z n o k c i
i Dłoni

REKLAMY

OŚWIATA

Komunikat dla
rodziców
dzieci 6-letnich

- przedłużanie paznokci
- manicure
Salon VIVA
ul. Działyńskich 4 w Kórniku
tel. 0 696-625-804

www.restauracja-casablanca.pl

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

Absolwentka
Goethe Institut Berlin

LEKCJE JĘZYKA
NIEMIECKIEGO
Tel. 695-191-800

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

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

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Kórniku
posiada wolne lokale:
- sklep przy ul. Staszica 4 o pow. 65m²,
- sklep w Radzewie o pow. 186m²
Informacje: Rafał Bałęczny
Tel. 618 170-299 wew.34

TOFIK

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

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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

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

Tel. 609 152 586

nr 1/2010
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13:30 – powrót i obiad
Koszt: 14 zł/osoby
Piątek 22.01.2010
8:30 - śniadanie
9:00 – 9:45 - gry i zabawy oraz zajęcia
sportowe w grupach
9;45 -10:00 – przejazd do Śremu na lodowisko
10:30 - 11:15 – gry i zabawy na lodowisku (dzieci zabierają swoje łyżwy lub
wypożyczają je na lodowisku – koszt 5 zł
od pary)
11:30 – 13:00 – zajęcia warsztatowe w Muzeum Ziemi Śremskiej ,,Flagi zwierząt”
13:30 - powrót i obiad
Koszt: 9 zł/osoby
Całkowity koszt zimowiska 64 zł (pięć wyjazdów). Dzieci zapisują się na dowolnie
wybrany dzień zimowiska i uczestniczą
w zajęciach zgodnie z zapisami. Każde
dziecko może też zapisać się na obiad w
dowolnie wybranym dniu (koszt obiadu 4
zł). Na śniadanie dzieci przynoszą własne
kanapki, szkoła dostarcza bezpłatnie ciepły
napój.
Zapisy na zimowisko przyjmuje sekretariat
szkoły, a na obiady podczas zimowiska
świetlica szkolna. Ilość miejsc ograniczona – obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy do udziału w konkursie
„Europejska nagroda młodzieżowa” organizowanym co dwa lata przez partnerską
gminę Königstein w Niemczech. Konkurs
adresowany jest dla dzieci i młodzieży z
gminy Königstein oraz jej gmin partnerskich.
Tegoroczny temat konkursu brzmi:
„Alkohol w życiu codziennym - spożywanie
alkoholu w krajach europejskich”
Na konkurs można zgłosić:
- prace pisemne w języku niemieckim
(wypracowania szkolne nie będą brane
pod uwagę);
- krótkie filmy i prezentacje (do 15 minut)

na płytach CD, DVD;
- prace plastyczne (technika dowolna)
- prace fotograficzne;
- prace muzyczne;
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
1.
od 6 do 9 lat
2.
od 10 do 13 lat
3.
od 14 do 17 lat
4.
od 18 do 21 lat
Nagroda główna wynosi 1 500.00 euro.
(Nagrodę może otrzymać jedna osoba
lub zespół, a także może być podzielona
między kilku uczestników). Przewidywane
są również nagrody pocieszenia.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZODRZYKOWIE
Świetlicowe i sportowe zajęcia dla dzieci
przewidziano w pierwszym tygodniu ferii
od 18 do 22 stycznia w godz. 9.00 do 13.00.
Śniadanie we własnym zakresie. Dostępna
będzie herbata.
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZEWIE
Zajęcia dla dzieci odbędą się w pierwszym tygodniu ferii od 18 do 22 stycznia
w godz. 9.00 do 13.00. Dla uczniów z klas
1-3 przewidziano zabawy plastyczne, gry,
zajęcia muzyczne.
Dla pozostałych dostępna będzie sala
komputerowa.
Oprócz tego w poniedziałek 18 stycznia,
uczniowie z Radzewa wyjadą na Turniej
Piłki Halowej do Robakowa, w środę 20
stycznia w Radzewie odbędą się turnieje
piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, unihokeja, w czwartek 21 stycznia turniej tenisa
stołowego a w piątek 22 stycznia turniej
szachowy.

GIMNAZJUM W ROBAKOWIE
W poniedziałek 18 stycznia 2010 roku w
Gimnazjum w Robakowie odbędzie się IX
edycja Turnieju w Piłce Halowej Chłopców. Turniej zostanie rozegrany w dwóch
kategoriach wiekowych:
- chłopcy rocznik 1997 i młodsi (Szkoły
Podstawowe),
- chłopcy rocznik 1994 i młodsi (Gimnazja).
Forma rozgrywek uzależniona będzie
od ilości zgłoszonych drużyn. Drużyna
może liczyć max. 5 osób (gramy 2 + bramkarz). Zwycięzcy i pozostali uczestnicy
otrzymają puchary i dyplomy oraz skromny
poczęstunek.
Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu szkoły: tel. 061-8-171-172 do godziny
8:30 w dniu rozpoczęcia turnieju.

Konwój Muszkieterów
dotarł do kórnickiego gimnazjum

3 tysiące złotych i warsztaty teatralne
prowadzone przez poznańskich aktorów
z Teatru Wariaté to prezenty, jakie otrzymało Gimnazjum w Kórniku w ramach
akcji charytatywnej „Konwój Musz-

Cyris z Teatru Wariaté.
Skorzystali z nich uczniowie z gimnazjalnego koła teatralnego. Aktorzy zaproponowali młodzieży ćwiczenia oswajające z
teatrem i kontaktem z ludźmi. Początkowo
nieśmiali gimnazjaliści, z każdym kolejnym

KÓRNICKI OŚRODEK KULTURY
Szanowni Państwo!
W okresie ferii zimowych Kórnicki Ośrodek Kultury organizuje warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży gminy Kórnik. Wierzymy, że spotkania z artystami z różnych
dziedzin sztuki pozwolą uczestnikom na
odkrycie własnych talentów rzeźbiarskich,
tanecznych, muzycznych i teatralnych.
Szczegóły na plakatach umieszczonych
na stronach dwutygodnika „Kórniczanin”.
Sławek Animucki, Piotr Mastalerz
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KÓRNIKU
Biblioteka w Kórniku zaprasza w czasie
ferii we wtorki i czwartki w godz. 11.30 do
13.00 na wspólne spotkania z książką, gry
i zabawy.
FILIA BIBLIOTEKI W BNINIE
Biblioteka w Bninie zaprasza dzieci na
zimowe zajęcia w czasie ferii. W programie:
spotkania z książką, zajęcia plastyczne, zabawy zręcznościowe, zagadki, kalambury.
Spotkania odbędą się:
25.01.2010 (poniedziałek) - 9.00 -11.00
26.01.2010 (wtorek) - 9.00 - 11.00
28.01.2010 (czwartek) - 11.00 - 13.00
29.01.2010 (piątek) - 9.00- 11.00
Zebrała: Barbara Morasz
Prace prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim
w Kórniku do dnia 01.03.2010 roku. Przy
składaniu prac prosimy o wypełnienie karty
zgłoszeniowej.
Po wstępnej weryfikacji prac przez specjalnie powołaną Komisję najlepsze z nich
zostaną przesłane do Urzędu Miejskiego
w Königstein.
Uroczystość rozdania nagród odbędzie
się 9 maja 2010 roku w Königstein.
Jerzy Lechnerowski
Burmistrz Gminy Kórnik
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kieterów”, organizowanej
przez Fundację
Muszkieterów,
zrzeszającą
przedsiębiorców prowadzących sklepy
Intermarche i
Bricomarche w
całej Polsce.
Od 2001
roku, kiedy
pierwszy konwój z darami
wyruszył w podróż po kraju, prawie 1100
placówek otrzymało wsparcie o wartości
przekraczającej 5,1 mln zł. Tym razem
właściciele sklepów typowali placówki,
które dostawały fundusze w wysokości
3000 zł.
Witold Tumielewicz, właściciel sklepu
Intermarche w Kórniku wybrał Gimnazjum
im. Władysława hr. Zamoyskiego. Szkoła
otrzymała symboliczny czek na wymienianą
wcześniej kwotę. Dodatkowym prezentem
były warsztaty teatralne, przeprowadzone
8 stycznia w szkole przez Sylwię i Marka

ćwiczeniem
coraz aktywniej uczestniczyli w warsztatach. Zabawa w oklaski
i umiejętne
zaprezentowanie swojej osoby i
kolejnych z
utworzonego
kręgu były
sprawdzianem umiejętności związanych z pamięcią i koncentracją. Ćwiczenie „wirtualna szyba”
wprowadzało w świat pantomimy a zmiana
wizerunku za pomocą peruki w świat ruchu
scenicznego, zależnego od granej roli.
Przyszli aktorzy z uwagą przyjmowali
cenne wskazówki od zawodowców.
Spotkanie z artystami możliwe było
dzięki organizowanej już po raz dziewiąty w
Polsce charytatywnej akcji Muszkieterów.
Barbara Morasz

Składam serdeczne podziękowanie Organizatorom koncertu pt. „80 mieć lat to nie grzech”, a w
szczególności Panu Bogdanowi Wesołkowi Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej oraz koleżankom z Koła Emerytów i Rencistów PKPS za okazane serce.

Genowefa Bobrowska
15 stycznia 2010 r.

RECENZJE
KSIĄŻEK
Pozycje książkowe dostępne są Filii
Biblioteki Publicznej w Bninie

KULTURA

OŚWIATA
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Ferie bez nudy, czyli propozycje na wolne dni
Hurra! Rozpoczęły się ferie zimowe.
Książki i zeszyty na dwa tygodnie lądują
w kąt.
Warto jednak te kilkanaście dni spędzić nie tylko na błogim lenistwie, ale
skorzystać z oferty zajęć, jakie przygotowały szkoły, Kórnicki Ośrodek Kultury
czy Biblioteka Publiczna w Kórniku.
Propozycje przedstawiamy na naszych
łamach.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W KÓRNIKU-BNINIE
Zimowisko przewidziano od 18 do 22 stycznia 2010 roku.
Poniedziałek 18.01.2010
9:00 – śniadanie
9:30 – gry i zabawy oraz zajęcia sportowe
w grupach
11:00 – wyjazd na basen do Koziegłów
12:00 - 13:30 zajęcia na basenie, po nich
możliwość krótkiego pobytu w Mc Donalds
(zakupy indywidualne)
15:00 – powrót i obiad
Koszt: 9 zł/osoby
Wtorek 19.01.2010
8:45 – zbiórka uczestników
9:00 – wyjazd do kina Kinepolis w Poznaniu
10:00 – 11.35 - projekcja filmu ,,Artur i zemsta Maltazara” (dialogi w języku polskim),
a po niej zwiedzanie kina, dla uczestników
przewidziano niespodzianki
13:30 – powrót i obiad
Koszt: 14 zł/osoby
Środa 20.01.2010
8:30 – wyjazd do muzeum w Koszutach
9:00 – 10:00 - zwiedzanie muzeum
10:00 – 10:30 – przejazd do stadniny koni
w Młodzikowie
10:30 – 13:00 – kulig w Młodzikowie – 30
minut na sankach (do dyspozycji dzieci
duże i małe sanie), ognisko, pieczenie
kiełbasek
13:30 – powrót i obiad
Koszt: 18 zł/osoby
Czwartek 21.01.2010
8:45 – zbiórka uczestników
9:00 – wyjazd do kina Kinepolis w Poznaniu
10:00 – 13:00 - dla dzieci do wyboru projekcja filmów:
I. ,,Księżniczka i żaba” (bez ograniczeń wiekowych) + pobyt w ,,Magicznym kąciku”
II. ,,Avatar” – dla dzieci od 12 lat

DLA DOROSŁYCH
D. ZAWDZKA, I. STANISŁAWSKA
„MOJE DZIECKO. JAK MĄDRZE KOCHAĆ I DOBRZE WYCHOWAĆ”
W książce tej
Dorota Zawadzka,
najbardziej znana i
uznana specjalistka od wychowania
najmłodszych, odpowiada na pytania
zadawane jej najczęściej przez rodziców.
Każdy rozdział zawiera analizę tego,
co można, powinno się, trzeba zrobić,
aby ułatwić prawidłowy rozwój swojemu
dziecku. Ale nie tylko. Zawadzka mówi
też, jak czerpać radość z macierzyństwa,
jak przez pierwsze lata życia dziecka
pielęgnować i rozwijać nasze z nim relacje. Uczy, jak się z małym człowiekiem
dogadać, porozumieć na jego poziomie,
w jego świecie.
DLA MŁODZIEŻY
M. FOX „KAROLINA XL”
Kolejna powieść
autorki młodzieżowych bestsellerów
wprowadza w świat
wrażliwej młodzieży, tęskniącej za
przyjaźnią, akceptacją, miłością. Tym
razem rzecz o Karolinie XL i jej nastoletnich problemach,
wynikających nie
tylko z nadwagi. Odważna, momentami
ostra, ale i ciepła opowieść o dziewczynie,
walczącej o własną godność, poszukującej akceptacji dla inności, o dojrzewaniu w
dobie kultu ciała i o tym, jak trudno i pięknie szukać miejsca w życiu, gdzie każdy
chciałby zabłysnąć i odnieść sukces.
DLA DZIECI
P. D ’AGOSTINO
„DINOZAURY OD A DO Z”
Dinozaury od A
do Z” to obszerny
przewodnik encyklopedyczny, który
dostarcza gruntownych aktualnych informacji oraz podaje
wiele ciekawostek o
dinozaurach. Dzięki
niemu poznajemy te
fascynujące zwierzęta, które panowały
na Ziemi przed milionami lat. W książce
znajduje się: 130 opisów dinozaurów, 260
kolorowych rysunków, 180 fotografii, 8
tabel z zestawieniami informacji, ponad
200 ciekawostek.
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Długo zastanawiałam się w jaki
sposób opisać ostatnie dni starego i
pierwsze dni nowego roku. Tyle różnych
zdarzeń, emocji i wspomnień chodzi mi
po głowie. A wszystko za sprawą 32.
Europejskiego Spotkania Młodych organizowanego przez wspólnotę braci z
Taize, które miało miejsce w Poznaniu.

Od 29 grudnia do 2 stycznia miałam
okazję przebywać z ludźmi z wielu krajów
europejskich i nie tylko, którzy przyjechali
do stolicy Wielkopolski,
aby wspólnie się modlić
i wzajemnie poznawać.
Nasza parafia również
zaangażowała się w to
dzieło. Mimo, że spotkanie odbyło się dopiero na
przełomie roku, to już od
połowy września, co piątek w Kolegiacie Kórnickiej odbywały się modlitwy
z kanonami z Taize, a po
nich spotkania organizacyjne grupy koordynującej
przyjęcie pielgrzymów.
Najtrudniejszym dniem
dla nas jako organizatorów, był z pewnością 29
grudnia, dzień przyjazdu
gości. Prawie setka osób z m.in. z Portugalii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii,
Rumunii i Polski zjawiła się w
Domu Parafialnym w Kórniku, gdzie
została przywitana gorącą herbatą, kanapkami i ciastem. Następnie odbyło się
krótkie spotkanie, na którym każdy pielgrzym otrzymał rozkład jazdy autobusów,
został przydzielony do małej grupy oraz
dowiedział się, gdzie będzie w najbliższym
czasie mieszkać. Tego dnia ogromną
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i praca zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po spotkaniach, w miarę wolnego
czasu, goście zwiedzali Kórnik. Stosun-

kowo wcześnie, bo już o godzinie 11 wyjeżdżali do Poznania. Do naszego miasta
wracali dopiero wieczorem, specjalnie na
tę okazję wynajętymi autobusami. Młodzi
ludzie w drodze powrotnej bardzo często
wspólnie śpiewali, żartowali albo dyskutowali. Była to zazwyczaj bardzo wesoła
podróż. Również pogoda przysporzyła
wszystkim wiele radości. Szczególnie Portugalczykom, którzy bardzo entuzjastycznie reagowali na śnieg.

Sylwestrową noc rozpoczęliśmy o
godzinie 23 wspólną modlitwą o pokój, po
której przeszliśmy do strażnicy gdzie odbywało się Święto Narodów. Na początku
każda narodowość musiała przedstawić
krótki program artystyczny. Były to przede
wszystkim tradycyjne śpiewy i tańce.
Wszyscy bawili się bardzo dobrze. Następnego dnia goście wzięli udział we Mszy
Świętej, po której był czas na dłuższe spotkanie z goszczącą ich rodziną. Tego dnia
z Kórnika wyjechali Portugalczycy, których

czekała bardzo długa podróż autobusem
do domu. Ostatni dzień spotkania jak
zwykle rozpoczął się wspólną modlitwą,
po której wszyscy udali
się do domu parafialnego, gdzie czekały na nich
małe upominki od Urzędu
Miasta.
Czas Europejskiego
Spotkania Młodych za
nami. W przyszłym roku
odbywać się będzie w
Holandii. Mam nadzieję,
że tegoroczne spotkanie
pozostawi w pamięci tylko
dobre wspomnienia. Mimo
wielu przeciwności myślę,
że nie był to stracony
czas.
Bardzo chciałabym
podziękować wszystkim
tym, którzy znaleźli zapał i
chęci do pomocy. Szczególnie chciałabym
podziękować rodzinom, które otworzyły
swoje domy dla młodych i pokazały tradycyjną polską gościnność. Pielgrzymi,
którzy mieszkali w Kórniku nie mogli wyjść
z podziwu dla serdeczności i opiekuńczości, z jaką się tutaj zetknęli. Wielu z nich
mówiło, że czuło się tu jak w domu.
Agata Kiełpińska
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Noworoczne
Spotkanie
„Klaudynki”
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka” zorganizowało
kolejne Spotkanie
Noworoczne „Idzie
styczeń, niesie wiele życzeń”. Tradycyjnie odbyło się w
w restauracji „Biała
Dama” w Kórniku
w niedzielę 3 stycznia. Bawili się na
nim podopieczni, ich
rodzice, opiekunowie i wolontariusze
„Klaudynki”.
Prezes Anetta
Szarzyńska powitała przybyłych,
wśród których byli:
przewodnicząca
Rady Miejskiej –
Irena Kaczmarek,
burmistrz Jerzy
Lechnerowski, Siostra Miłosierdzia
– Urszula, Gminny
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Anita
Wachowiak.
W imieniu Zarządu „Klaudynki” złożyła
życzenia dla kórnickiego samorządu. Wspomniała o mającej rozpocząć działalność
placówce dla podopiecznych „Klaudynki”.
Anetta Szarzyńska podziękowała kierownik

Prawdziwy
„Śpiewający Włóczykij”
Pod koniec roku do
naszego przedszkola
„Śpiewający Włóczykije” zaprosiliśmy ciekawą
postać: Jerzego Kostrzewę, jednego z najbardziej
znanych polskich podróżników. Choć wszystko
działo się w murach przedszkola, to jednak nie było
skierowane do dzieci.
Tym razem zaprosiliśmy rodziców przedszkolaków oraz naszych
przyjaciół, którzy kochają
wędrowanie.
Jerzy Kostrzewa, taternik i alpinista, a także
bard piosenki wędrownej,
o swoich podróżach opowiadał i wyśpiewywał. Oglądając slajdy, usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, „kulisy” jego wejścia na najwyższe
wzniesienie Australii i Oceanii( Piramida Carstensza), znajdujące się na Nowej Gwinei w
granicach administracyjnych Indonezji. Choć
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„Białej Damy” – Annie Dłużewskiej za to, że
od 2004 roku odbywają się tu noworoczne
spotkania. Słowa podziękowania padły pod
adresem Aliny Stanieckiej-Wilczak, która
przygotowała niespodziankę. Anetta Szarzyńska wyraziła wdzięczność sponsorom.
Dzięki akcji charytatywnej, zorganizowanej
przez holenderskich przejaciół można było
przygotować „Kramik różności”, z którego
pochodzily pieniądze na paczki. Wiele słów
wdzięczności padło pod adresem członków
Centrum Wolontariatu. Anetta Szarzyńska

podkreśliła ogromną rolę wolontariuszy.
Raz w miesiącu oraz raz w roku nagradzany jest najlepszy wolontariusz. Wolontariuszem grudnia została Paula Jasek, która
otrzymała dyplom.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski zwrócił
uwagę na to, że uczestnicy spotkania z
sama wyprawa miała miejsce kilka lat temu,
relacja z niej była bardzo ciekawa i porywająca. Podobnie, jak opisująca tę wyprawę
książka Kostrzewy pt. „Niedostępna góra
Papuasów”, była to nie tylko historia wejścia
na górę, ale barwna opowieść o Indonezji,

o historii, kulturze, obyczajach, spotkanych
ludziach, także Papuasach. Rzecz jasna,
opowieść pełna przygód…
Jerzy Kostrzewa, laureat nagrody
„Podróżnik roku 2001” w kategorii świat,
przyznawanej przez magazyn „Podróże”,

trudem zmieścili się w w „Białej Damie”.
Wyraził zadowolenie, iż „Klaudynka” prężnie działa. Otrzymuje zatem pieniądze od
władz samorządowych.
Wspomnmiał także o placówce „Klaudynki”. Powiedział, że początkowo nie będzie to Środowiskowy Dom Samopomocy.
Podkreślił, że podopieczni „Klaudynki” będą
mieć w nowym miejscu lepsze warunki niż
dotychczas w szkole.
Przwodnicząca Rady Miejskej – Irena
Kaczmarek złożyła życzenia cytując słowa:
„Prawdziwa miłość
nigdy się nie wyczerpuje. Im więcej
dajesz, tym więcej
ci jej zostaje”.
Niespodzianką
Aliny StanieckiejWilczak był występ
zespołu harmonijek ustnych „Ala
Silvaro”, w skład
którego wchodzą:
pani Alina, Roman
Szkudlarek (żołnierz zawodowy z
Krzesin), Sylwester
Dudziak i Waldemar
Skrzypczak ze Śremu. Zespół wykonał
zarówno kolędy, jak
i inne piosenki.
Podopieczni
„Klaudynki” wzięli
udział we wspaniałej zabawie. Dotarł też
Gwiazdor, który przy pomocy wolontariuszek przekazał paczki podopiecznym
„Klaudynki” i osobom pracującym na rzecz
stowarzyszenia.
Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński
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Taize
w Kórniku

pomoc udzielili harcerze, którzy bardzo
ochoczo zaprowadzali gości do rodzin.
Około godziny 16 pielgrzymi wyjechali
na hale Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Kolejne dni, prócz Nowego Roku,
rozpoczynaliśmy wspólną modlitwą w
kościele, po której odbywały się spotkania
w małych grupach. Tematem przewodnim
była wolność. W tym czasie również goście
mieli okazję poznać wolontariuszki z „Klaudynki”, które opowiedziały o swojej pracy
z niepełnosprawnymi. Ich zaangażowanie

zwiedził 60 krajów na pięciu kontynentach.
Wspinał się w Tatrach, Alpach, Himalajach,
górach Afryki, obu Ameryk, Azji i Oceanii.
Zdobywa najwyższe szczyty kontynentów,
tzw. Koronę Ziemi. Co popycha go na „koniec świata” i pozwala budować tak bogaty
i ciekawy podróżniczy
życiorys? Jak sam mówi,
wszystko, co osiągnął, co
zobaczył i doświadczył, nie
byłoby możliwe, gdyby nie
przeogromna ciekawość
świata, pasja poznawania
tego, co nas otacza, choćby wydawało się odległe i
niedostępne…
Na rozpoczęty Nowy
Rok, naszym przedszkolakom i absolwentom, a
także ich Rodzinom, oraz
wszystkim sympatykom
naszej działalności, także
tej pozaprzedszkolnej,
życzymy wiary we własne
możliwości i wytrwałości w realizacji swoich
pasji…
Ewa i Dariusz Ziętek,
z Ignacym i Kajetanem.
www.spiewajacywloczykije.pl
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Kórniczanie nie zawiedli! Mimo
trudnych warunków pogodowych - silnego wiatru, mrozu i prawie nieustannie
sypiącego śniegu udało się zebrać
niemałą sumę pieniędzy, która wesprze
konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Już po raz osiemnasty
zagrała w całym kraju i poza
jego granicami WOŚP. Orkiestrowe granie nie ominęło
także Kórnika.
Kiedy o godz. 9.00 Jurek
Owsiak otwierał kolejny finał
w Poznaniu, na ulice Kórnika
wyruszyło 80 wolontariuszy.
Byli to przede wszystkim
uczniowie kórnickich szkół.
Już po kilkunastu minutach
przekonali się, że kwestowanie w tym roku nie będzie
łatwe, choćby ze względu
na pogodę. Mimo niesprzyjającej aury, wolontariusze
dzielnie maszerowali ulicami
miasta.

poszło pod młotek było złote serduszko.
Zapłacono za nie 600zł. Licytowano nie tylko przedmioty, takie, jak: kalendarze, kubki,
plakaty, płyty czy albumy, ale również usługi
komunalne (wywóz śmieci), kosmetyczne
(pakiet usług u profesjonalnej kosmetyczki)

Wyróżniono wspierających Orkiestrę
Podczas tegorocznego
finału nagrodzono firmy,
które od dłuższego czasu
wspierają finansowo organizację WOŚP w naszym
mieście. Na wniosek sztabu w Kórniku Jerzy Owsiak
wyróżnił tytułem „Przyjaciela Orkiestry”: Lucjanę
Kuźnicką-Tylendę, prezes
Zarządu TFP Dziećmierowo, Beatę Urbaniak, prezes
KPA „Kombus” Kórnik, Katarzynę Zimniak,
prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w
Kórniku, Joannę Jaśkowiak, prowadzącą
Kancelarię Notarialną w Kórniku, Włodzimierza Matuszaka, prezesa Wodociągów
Kórnickich i Usług Komunalnych „WODKOM” w Kórniku, Mariana Maciejewskiego,
prezesa GS „S.Ch” Kórnik oraz Danutę
i Henryka Wlazły, prowadzących Dom
Gościnny HEDAN w Trzebisławkach.
Wyróżnieni otrzymali dyplomy, kwiaty i
miniaturową orkiestrową skarbonkę.

Zagrali w strażnicy
Orkiestrową scenę usytuowano w tym
roku nie na kórnickim rynku a w sali Domu
Strażaka przy ulicy Steckiego w Kórniku. Po
14.00, pod strażnicę dotarł sznur samochodów terenowych, biorących udział w Rajdzie Wielkiego Serca. Tu mieli swój punkt
kontrolny po zaliczeniu, którego wyruszyli
dalej, by dotrzeć do Książa Wlkp.
Wielkie granie w strażnicy rozpoczęło
się po godz. 16.00. Finał w Kórniku otwarli
burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z Krystyną Janicką, szefową kórnickiego sztabu
WOŚP.
Na scenie, jako pierwszy wystąpił zespół „Prosto z Chile”, który dostarczył sporą
dawkę wrażeń amatorom mocnego rockowego brzmienia. Zespół
powstał w 2007 roku w Kostrzynie Wlkp. Na koncie ma
już dwie płyty. Z minuty na
minutę, strażnica wypełniała
się ludźmi. Po rockowych
klimatach przyszedł czas na
wolniejsze, ale i taneczne
kawałki w wykonaniu Wioli
Kaźmierczak i piosenki dla
dzieci śpiewane przez Patrycję Walczak.
Gwoździem orkiestrowego programu był koncert
Marka Siwka, artysty, który
mimo przeciwności losu i
niepełnosprawności śpiewa
i koncertuje. W jego repertuarze znajdują się złote przeboje lat osiemdziesiątych.
Poszły pod młotek
Występy przeplatano licytacjami. Jednym z pierwszych przedmiotów, które
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200zł, serce z kryształu Swarovskiego za
100zł, zabawka rowerek elektryczny za
70 zł czy kolacja w „Nestorze” za 50zł. Z
licytacji uzyskano w sumie 2 776zł.
Zbiórkę dla WOŚP wsparli również
wychowankowie Domu Dziecka w Bninie,
przekazując własnoręcznie wykonane przedmioty
ze szkła i drewna. Dochód
z ich sprzedaży to 499 zł.

O godz. 20.00 oczy wszystkich skierowały się w górę, gdzie rozbłysło tradycyjne
orkiestrowe „światełko do nieba”.
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Kórnicka orkiestra serc

Zebraliśmy ponad 25 tysięcy złotych
Mimo, że w tym roku zebraliśmy o kilka
tysięcy złotych mniej niż w ubiegłym, to i tak
powinniśmy się cieszyć z całkiem niezłego
wyniku. Po podliczeniu okazało się, że na
orkiestrowe konto z Kórnika trafi 25 360
zł, 45 euro i 1 dolar. Najwięcej do puszki
zebrała Żaneta Michalska, gimnazjalistka
z Kórnika. W jej skarbonce znalazło się
716 zł 95gr. Kórniczanie okazali się być
bardzo hojni. Z puszek wyjmowano, nawet
najwyższe nominały, czyli banknoty 200
złotowe. Całkiem sporo było też monet o
najniższym nominale. Jedno groszówek
zebrano aż 13 446 sztuk.
Krystyna Janicka, szefowa kórnickiego
sztabu WOŚP poinformowała nas, że finał u
nas przebiegał bez żadnych zakłóceń. Nie
zanotowano żadnego przypadku kradzieży
puszki czy napadu na wolontariusza.
Dochód z tegorocznego finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy przeznaczony zostanie na zakup specjalistycznego
sprzętu, ratującego życie dzieci na oddziałach onkologicznych.
Kolejny, tym razem 19. finał już za rok!
Barbara Morasz

Nie tylko muzyczne występy

a także gastronomiczne (kolacje dla dwojga
w miejscowych restauracjach). Album o
Kórniku z pięknymi fotografiami sprzedano za 300zł, możliwość zaprezentowania
się na okładce naszego dwutygodnika za

Finał Orkiestry to nie tylko niedzielny
koncert. Dla przykładu przedszkolaki ze
Szczodrzykowa miały orkiestrową imprezę
juz w piątek 8 stycznia. Opiekunowie opowiedzieli maluchom o idei
propagowanej przez Jurka
Owsiaka. Dobra zabawa
przy muzyce i lizaki z serduszkiem były nagrodą za
groszaki ofiarowane przez
dzieci.
W trakcie finału w Kórniku, uczennice z klasy
policyjnej z Zespołu Szkół
Handlowych w Poznaniu
dały pokaz ratownictwa
medycznego. Szczegółowo
omówiły zasady pierwszej
pomocy przy omdleniu i
krwotoku. Zademonstrowały za pomocą fantomu, jak
prawidłowo należy wykonać
resuscytację, popularnie
nazywaną „sztucznym oddychaniem”.
Radna Małgorzata Walkowiak, z zawodu
pielęgniarka badała poziom cukru we krwi.
Chętnych nie brakowało. Na uczestników
czekała też pyszna grochówka i żurek.
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Serdeczne podziękowania kieruję do
wszystkich wolontariuszy - młodzieży gimnazjalnej i licealnej, ZHP i OSP,
do firm, przedsiębiorców i instytucji za
ogromną pomoc w organizacji Finału.
Dziękuję sponsorom za wsparcie finansowe oraz ofiarodawcom za przekazane przedmioty na licytację.
Dziękuję służbom porządkowym: Policji, Straży Miejskiej i członkom OSP
za pracę.
Krystyna Janicka
- szef sztabu WOŚP w Kórniku
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Zgodnie z tradycją, Zarząd MiejskoGminny Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Kórniku - Koło Emerytów
i Rencistów zorganizował Wigilię dla
około 120 osób starszych
i samotnych. Po raz drugi,
odbyła się ona w zajeździe
„Hedan” w Trzebisławkach
w środę 23 grudnia.
Jak zawsze, spotkanie
wigilijne przebiegło w ciepłej,
rodzinnej atmosferze. Na początku Alina Staniecka-Wilczak, prowadząca Klub Miłośników Piosenki Biesiadnej w
Kórniku zachęciła zebranych
do wspólnego śpiewania
kolęd. W prowadzeniu tego
śpiewu pomagała jej Maria
Pawłowicz.
Prezes ZM-G PKPS –
Bogdan Wesołek podkreślił,
że opłatek jest symbolem
przynależności do wspólnoty chrześcijańskiej. Opłatek to chleb, a chleb to życie.
Bogdan Wesołek odwołał się do słów ks.
Jana Twardowskiego, że święta są po to,
aby nauczyć się miłości do Pana Jezusa.

I WYKOŃCZENIOWE
„KURAŚ”

O
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-

R Y N N Y,
SYSTEMY DOCIEPLEŃ,
P ŁY T Y G I P S O W E ,
P A P Y,
C E M E N T,
WA P N O,
WEŁNA MINERALNA,
STYROPIAN,
KLEJE,
F A R B Y,
SIPOREX,
BLOCZKI M6

Z A P E W N I A M Y

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

T R A N S P O R T

ul. Armii Krajowej 40a
62-035 Kórnik-Bnin
tel./fax. (061)8 171-766

TOMINET SERWIS KOMPUTEROWY
TOMASZ NIEMIER

•Naprawa komputerów, notebooków
•Diagnoza, konserwacja, modernizacja
•Instalacja sieci LAN, WIFI –konfiguracja Internetu
•Dojazd do klienta – GRATIS!
serwis czynny pon-pt od 10:00 do 18:00
w sobotę od 9:00 do 14:00
zapraszamy na ul. Piaskową 3, tel.602431976

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

Kupię mieszkanie
w granicach administracyjnych miasta Kórnik,

mieszczące się na parterze lub I piętrze,
o powierzchni ok. 70m²,
z uregulowaną sytuacją prawną,
posiadające wszystkie media
tel. 507-127-770

Miejsce
na
Twoją
reklamę

TYNKI
MASZYNOWE

Tel.

603 613 479
20
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Bogdan Wesołek zaznczyl, że są one po to,
by wszyscy chwycili się za ręce, wzajmenie miłowali, przebaczali. Złożył życzenia
zebranym i ich rodzinom.

Powitał gości biorących udział w tej
Wigilii: przewodniczącą Rady Miejskiej
w Kórniku Irenę Kaczmarek i burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego. Burmistrz podziękował za to, że po raz kolejny został

Wigilia Wspólnoty Burego Misia
Podobnie, jak w ubiegłych latach,
przed Świętami Bożego Narodzenia na
Wigilię do Kamionek przybyła w sobotę
19 grudnia II grupa Wspólnoty Burego
Misia.
W sumie z opiekunami uczestniczyło w
tym wigilijnym spotkaniu około 80 osób.
Gniewomir Kujawa – kleryk III roku
ASD w Poznaniu,
będący Burym
Niedźwiedziem,
zaintonował kolędę „Dzisiaj w
Betlejem”. Radek
Sip odczytał fragment Ewangelii
o narodzinach
Jazusa. Liderka
II grupy – Anna
Kujawa powitała
Bure Misie i Bure
Niedźwiedzie. Zebrani podzielili się
opłatkiem. Rozpoczęła się wieczerza wigilijna.
Bure Niedźwiedzie zaprezentowały
jasełka, które podobaly się widowni. Bure
Misie śpiewały kolędy. Wśród wykonawców była Sandra Paetz. Po raz pierwszy
uczestniczyła w Wigilii w Kamionkach. Na
tym spotkaniu poznała swojego Burego
Niedźwiedzia – Ewę, studentkę pedagogiki
specjalnej.
W imieniu rodziców Burych Misiów
wystąpił Henryk Frąckowiak, który złożył podziękowania sołtys Małgorzacie Walkowiak,
prezesowi OSP Kamionki – Leszkowi Wal-
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kowiakowi, Halinie Szczepaniak i jej córce,
nazywając ich ludźmi „złotego serca”. Sołtys
Małgorzata Walkowiak wyraziła radość, że
Bure Misie i Niedźwiedzie przyjeżdżają do
Kamionek.
Oczywiście nie zabrakło Gwiazdora,
który wręczył prezenty, a odbierający je
śpiewali, recytowali wiersze, chwalili się
swoimi osiągnięciami.

Tradycyjnie już gospodarzami Wiglii byli:
OSP Kamionki i Rada Sołecka. Sponsorem
był Ireneusz Poduszczak, prowadzący firmę
„Irmal” w Trzykolnych Młynach.
W przeprowadzeniu imprezy obok Burych Niedźwiedzi pomagało 4 uczestników
zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej z
Rogoźna. Nie zabrakło także Justyny Walkowiak, inicjatorki przyjazdów Wspólnoty
do Kamionek.
Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

zaproszony na to spotkanie. Zwrócił uwagę
na słowa „Jest taki dzień”, w którym sobie
przebaczamy i wybiegamy w przyszłość.
Wyraził zadowolenie, że zebrała się taka
duża grupa osób. Życzył,
aby rok 2010 był szczęśliwy
i by dopisywało seniorom
zdrowie.
Przewodncząca Rady
Miejskiej Irena Kaczmarek
stwierdziła, że opłatek jest
symbolem milości opartej
na prawdzie, życzliwości i
wzjemnym zaufaniu. Przekazała Bogdanowi Wesołkowi
stroik. Zebrani przełamali
się opłatkiem i zasiedli do
wieczerzy wigilijnej.
Alina Staniecka-Wilczak
podczas tej uroczystości grała na instrumencie melodica
oraz akordeonie.
Bogdan Wesołek wyraził
wdzięczność sposnorom, dzięki którym
odbyła się ta Wigilia.
Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

KULTURA

REKLAMY

Seniorzy na wspólnej Wigilii

M AT E R I A ŁY B U D O W L A N E

Biblioteka Publiczna w Kórniku i
Filia w Bninie zaprasza
Babcie i Dziadków
w środę 20 stycznia 2010 roku
na spotkanie do biblioteki.
Czekają na Was niezapomniane
chwile przy wspólnej zabawie
i słodkim poczęstunku.
Zapraszamy :
•na godz. 10.00 do Biblioteki Publicznej w Kórniku (ul. Poznańska
65),
•na godz. 15.00 do Filii w Bninie
(ul. Rynek 3).
Koniecznie zabierzcie ze sobą
Wnuka, Wnuczkę!

Biblioteka Publiczna w Kórniku
oraz Kórnicki Ośrodek Kultury
zapraszają na
spotkanie z Emilią Krakowską, aktorką teatralną,
filmową i telewizyjną.
Spotkanie odbędzie się w dniu 26
stycznia 2010 roku (wtorek) o godz.
17.00 w
Kórnickim Ośrodku Kultury, przy
ul. Prowent 6.
Wstęp wolny.

Filia Biblioteki Publicznej w Bninie
zaprasza 27 stycznia (środa) o godz.
16.30
na wieczór z poezją ks. Jana Twardowskiego.
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w Kórniku
oraz Rada Rodziców
mają zaszczyt zaprosić na:

BAL

50

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

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

UWAGI: Oto przykład nowoczesnej,
abstrakcyjnej gry planszowej. Proste
rekwizyty (w tym modna dziś plansza sześciokątna), nieskomplikowane reguły, za to
strategia i taktyka – dokładnie odwrotnie.
Grając po raz pierwszy w aboyne, mamy

który odbędzie się
dnia 6 lutego 2010 roku
w Restauracji
„PODRÓŻNIK” w Koszutach
Bilety w cenie 150zł od pary
do nabycia
w sekretariacie szkoły.

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
• Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:
- termin składania wniosków: 30 grudnia 2009r– 28 stycznia 2010r.
- limit dostępnych środków: 5.055.164 zł
• Operacje które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
tzw. „małych projektów”
- termin składania wniosków: 30 grudnia 2009r– 28 stycznia 2010r
- limit dostępnych środków: 424 479,42 zł
Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Lider Zielone Wielkopolski” w Środzie Wielkopolskiej, ul. Berwińskiego 1, 63- 000 Środa
Wlkp. Biuro LDG, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem
wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD
www.liderzielonejwielkopolski.pl
oraz w biurze LGD
Dodatkowo informacji udzielają:
Marta Mańkowska- Specjalista ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. (061) 285 20 66
mankowska@liderzielonejwielkopolski.pl
Marta Mazurek- Specjalista ds. Rozwoju Społecznego i Kulturalnego tel. (061) 285 20 66
mazurek@liderzielonejwielkopolski.pl
Wniosek należy składać bezpośrednio w biurze LGD Lider Zielonej Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze wraz z formularzami wniosków o przyznanie pomocy znajduje się również na stronie internetowej Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - www.prow.umww.pl
Projekt współfinansowany ze środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działania 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
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ZAGRAJMY
W ABOYNE

KARNAWAŁOWY

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

KLUB MIŁOŚNIKÓW
GIER LOGICZNYCH
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wrażenie jakbyśmy poruszali się w zupełnie nieznanej nam krainie – nie za bardzo
wiadomo, którędy iść i w jaki sposób.
Tą niewątpliwie ciekawą propozycję
adresuję raczej do wielbicieli solidnego
łamania głowy. Autorem gry jest Paul
Sijben.
GRACZE: Dwie osoby.
REKWIZYTY: Plansza heksagonalna o boku 5 heksów (czyli pól sześciokątnych) oraz 2 różniące się barwą
zestawy po 9 pionów dla każdego z
graczy. Planszę i startowe rozmieszczenie bierek ilustruje diagram 1.
Bierki w polach narożnych przypominające wieżyczki nie są pionami
– oznaczają one jedynie pola bazowe
graczy. W oryginale pola te różnią
się jedynie kolorem, ale ponieważ ta
sama plansza może posłużyć do wielu
innych gier (gdzie takich pól bazowych
nie ma), proponuję posłużyć się tym prostym rozwiązaniem.
ZASADY: Rozpoczynającego ustalamy
przez losowanie. Gracze wykonują ruchy
na zmianę. Są one obowiązkowe. Ruch
polega na przesunięciu swego, dowolnie
wybranego piona na sąsiednie wolne pole
w 6 kierunkach – czyli do przodu, na boki
i do tyłu. Można też przeskoczyć jeden lub
więcej własnych (i tylko własnych!) pionów
stojących w jednej, nieprzerwanej linii,
z pola przyległego na drugą stronę tego
piona lub linii. Skoki wykonuje się zawsze
wzdłuż prostej na pole leżące bezpośrednio
za przeskakiwanym obiektem. Jeżeli na
polu tym stoi wrogi pion, ulega on zbiciu
i zostaje wycofany z gry. Bić wolno tylko
w wyniku skoku – nigdy zaś przesunięcia
piona. Serie skoków (na wzór halmy czy
warcabów) są niedozwolone.
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Wszelkie ruchy wolno wykonywać
tylko pionami wolnymi. Wolny jest każdy
pion, które nie sąsiadują bezpośrednio
z pionem (lub pionami) przeciwnika. Tak
więc 2 wrogie bierki stojące obok siebie
na polach przyległych, unieruchamiają się
wzajemnie. W trakcie gry mogą powstać
całe grupy pionów, które aby odzyskać
zdolność poruszania się muszą czekać, aż
przybyła z zewnątrz bierka wykona jakieś
bicie likwidujące wzajemne związania.
Teraz już wiemy, dlaczego nie można
bić w wyniku przesunięcia piona
– przecież on nie ma w ogóle
prawa ruchu. Nie wolno też
wchodzić pionem do własnych
pól bazowych. Wygrywa gracz,
który zdobędzie bazę przeciwnika, czyli po prostu wejdzie lub
wskoczy do niej swoją bierką.
Można też wygrać doprowadzając do sytuacji, w której
kontrpartner nie będzie mógł
wykonać ruchu, gdyż wszystkie
jego piony zostaną albo zbite,
albo związane.
Ewentualne wątpliwości
powinien ostatecznie rozwiać
następny rozdział.
PRZYKŁADY: Spójrzmy na
Diagram 1
diagram 2, który przedstawia
tylko pewien wycinek planszy.
Zastosowane tu małe, drobne żetony służą

tym pionem oznaczyłem małymi, ciemnymi
żetonami).
Diagram 3 ilustruje z kolei końcówkę
partii. Także i tutaj widzimy tylko wycinek
planszy, ale zakładamy, że na jej pozostałej
części nie ma już pionów.
W powyższej sytuacji białe mają już
wygraną partię, ale muszą uważać. Gdyby
przesunęły swego wolnego piona na pole
4 z zamiarem zdobycia bazy, to czarne
weszłyby swoim na pole 3 i nagle okazałoby się, że to białe przegrały, bo nie mają
ruchu. Niczego nie daje też wejście na
pole 5 z powodu identycznej odpowiedzi
czarnych. Właściwe zagranie białych to
ruch na pole 6. Czarne muszą wycofać się
na pole 1, gdyż wejście do swojej bazy jest
zabronione, a ruchy na pola 2 i 3 to oczywiste samobójstwo. Teraz białe wchodząc
na pole 5 zapewniają sobie zwycięstwo.
Grożą zbiciem czarnego związanego piona
lub szybkim dojściem do bazy. Czarne nie
mają ratunku – ich ostatni pion zostanie
albo zbity, albo złapany, a próba dotarcia
do bazy przeciwnika nie ma szans powodzenia – białe będą pierwsze.
WARIANTY: Oczywiście można doszukiwać się gier pokrewnych – czy to z
powodu planszy, czy zasad ruchu pionami,
czy też choćby samego celu gry. Jednak
idea pionów wolnych i związanych czyni
z aboyne grę wyjątkową. Podobnej nie
znam.

Diagram 2

jedynie jako wskaźniki możliwych ruchów.
Górny czarny pion, jak i sąsiadujący z nim biały, nie mają
prawa ruchu wiążąc się nawzajem. Możliwe ruchy czarnym
środkowym pionem wskazują
małe, jasne żetony. Jak widzimy, pion ten może przesunąć
się o jedno pole na boki lub
wykonać skoki: zarówno na dół
jak i do góry. W tym ostatnim
przypadku zbija on stojącego
tam piona białego (przy okazji
uwalniając też swego „kolegę”,
przez którego przeskoczył). Z
kolei pion czarny stojący na
dole, może oprócz posunięć na
boki i w dół skoczyć też do góry
przez 2 bratnie piony i również
wykonać zbicie (możliwe ruchy

GRY LOGOICZNE

REKLAMY

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1

Spieszę poinformować, że właśnie dzisiaj (piątek, 15 bm. godz.
16.00), odwiedzi nasz Klub Gier
Logicznych (KOK ul. Prowent 6)
członek Polskiej Federacji Othello,
znakomity i doświadczony zawodnik,
Mariusz Torous. Udzieli on nam wielu
bezcennych rad z zakresu taktyki i
strategii gry w othello. Przypominam,
że polscy gracze w tej dyscyplinie to
ścisła czołówka światowa! Zapraszam
więc wszystkich: młodych, starszych,
stałych bywalców, rzadkich, tych co
kiedyś przychodzili i tych co jeszcze
do nas nie zawitali... Doprawdy, to
niepowtarzalna okazja, aby poznać
tajniki tej świetnej gry. Tego nie wolno
przegapić!!!
Zygmunt Szram

Diagram 3
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• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

O F E R U J E :

Bnin, ul. Topolowa 6

-OPAŁ, NAWOZY, MATERIAŁY BUDOWLANE

tel. 607 706 477

-EKO-GROSZEK OD 675 ZŁ

(TONA)

-EKO-GROSZEK (WORKI) OD 740 ZŁ
-WĘGIEL GRUBY OD 740 ZŁ

TEL. 604-676-595
PRALEK

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI
i SPRZĘT AGD

BLACHY NA DACHY
- blachodachówka
od 17,99 brutto/m²
- trapez
od 16,50 brutto/m²

Produkcja - montaż

BRAMY
SŁUPKI
AKCESORIA
ul. Błażejewska 14a,
Kórnik-Bnin
tel. 507-226-483
618 171-811

wykonuje

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

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK

SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
KÓRNIK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
TEL. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

Informacje pod nr tel. 618 179-100
Poszukuję osoby chętnej do rozdawania ulotek
przed marketami na terenie 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

Czołowo, ul. Kórnicka 3

- mechanika maszyn-narzędziowca,
- mechanika maszyn- elektryka

Kontakt tel. 606-288-241
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INSTALATORSTWO GAZOWE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

EURO - ASTAR PPHU

(TONA)

do odwołania transport opału
na terenie gminy Kórnik od 2 ton gratis

pilnie zatrudni

www.euro-profil.com.pl

(TONA)

OFERUJEMY TRANSPORT TOWARU
UWAGA – PROMOCJA!

Gminna Spółdzielnia „S.Ch.” w Kórniku
wydzierżawi lokal
z przeznaczeniem na biuro
o powierzchni 74m² w Kórniku
przy Pl. Niepodległości 32 (I piętro)
Informacje pod nr tel. 0618 170-299

tel. 500-256-513 lub
693-341-838

Miejsce
na Twoją reklamę

(TONA)

-BRYKIET KOMINKOWY OD 585 ZŁ

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

OGRODZENIA Z SIATKI

(TONA)

-BRYKIET KOMINKOWY(WORKI)OD 620 ZŁ

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

NAPRAWA

(TONA)

-WĘGIEL DROBNY OD 600 ZŁ
-MIAŁ OD 420 ZŁ

(TONA)

(TONA)

-WĘGIEL ORZECH OD 670 ZŁ

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

tel. /61/897-11-74
/61/ 830-03-59
601-75-91-75

OGŁOSZENIA/ REKLAMA

Gminna Spółdzielnia „S.Ch.”
w Kórniku, ul. Średzka 17

Marian Marcinkowski

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

nr 1/2010

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE
618170299 wew. 21

UWAGA ROLNIKU!

NIŻSZE CENY NAWOZÓW.
SALETRA AMONOWA 900 zł (TONA)
MOCZNIK 1300 zł (TONA)

*Zaopiekuję się dzieckiem. posiadam Doświadczenie. Wiek dziecka nieistotny. Tel. 601 674 477
*Sprzedam drewno opałowe liściaste i iglaste. Tel. 604 696 326
*Sprzedam suczkę rasy Beagle. Cena 250 zł do negocjacji. Tel. 609 398 362
*Mam do wydzierżawienia pomieszczenie na cele gospodarcze (biuro, gabinety), Środa Wlkp. tel. 0612 854-576 lub 501-074-900
*Sprzedam dom 140m² do całorocznego zamieszkania wraz z ogrodem 1400m², Zaniemyśl – Zwola tel. 728-301-899
*Sprzedam dom w Borówcu, 124/530, DEWLOP + INSTALACJE, 520 tys. zł. tel. 792-884-454
*Angielski i hiszpański! Studentka udzieli korepetycji tel. 695-453-450
*Oddam w najem pomieszczenie o pow. 35m² z przeznaczeniem na biuro w centrum Kórnika tel. 517-767-870
*Oddam w najem pomieszczenia na zakład fryzjerski, gabinet masażu lub inną działalność, Szczodrzykowo tel. 501-150-612
*Oddam w najem mieszkanie dwupokojowe 55m² w Szczodrzykowie tel. 501-150-612
*Pilnie poszukuję opiekunki do dziecka tel. 797-199-939
*Angielski – dzieci, maturzyści, konwersacje. Dojeżdżam tel. 661-448-944
*Zatrudnię cieślę tel. 609-755-702
*Kupię piec węglowy (kaflowy) tel. 609-755-702
*Kupię lub wydzierżawię grunt inwestycyjny o powierzchni od 400 do 5000m² tel. 509-750 734
*Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 58m² w centrum Nowej Soli tel. 601-591-509
*Sprzedam działkę 1700 lub 3400m² tel. 515-463-026
*Do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 70m² tel. 606-461-245
*Przyjmę kierowców na wspólne pokoje z łazienką i zapleczem kuchennym tel. 505-423-592 lub 511-323-679
*Poszukuję do pracy na okres wiosenno-letni złotej rączki do prac w ogrodzie tel. 660-719-402
*Oddam w najem mieszkanie dwupokojowe 55m² w Szczodrzykowie tel. 501-150-612
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę tel. 601-308-880
*Oddam w najem mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu tel. 0618 171-652
*Sprzedam działkę budowlaną tel. 0618 171-652
*Sprzedam działkę budowlaną w Jeziorach Wielkich o powierzchni 500m² tel. 600-260-731
*Do wynajęcia dwupokojowe umeblowane mieszkanie 50m² w Kórniku tel.692-695-002
*Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 69,2m² w Kórniku-Bninie tel. 600-386-076
*Poszukujemy pracowników do nowo otwartej stacji paliw w okolicy Pokrzywna, adres e-mail: stacja.praca@o2.pl
*Sprzedam samochód marki Rover 416 Si, 1996r, benzyna 1,6, bogate wyposażenie, tel. 601-766-612 (po 16.00)
*Do wynajęcia mieszkanie za odstępne, 50m², 2 pokoje, okolice Kórnika tel. 691-981-753
*Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem (dziećmi). Wiek nieistotny. Posiadam referencje tel. 519-554-039
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ROBOTY ZIEMNE
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Wypełniając pokoleniowy obowiązek
pamięci i wdzięczności wobec Powstańców Wielkopolskich, Kórnickie Koło
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego zorganizowało uroczystą
wieczornicę.

utworów. Najlepszym podziękowaniem dla
chóru były gromkie oklaski.
W kolejnej części spotkania wręczono
trzem rodzinom powstańczym „Pamiątkowe
Krzyże Powstańcze”. Na potwierdzenie i w
uznaniu zasług swoich dziadków otrzymali

W mroźny wieczór 19 grudnia w murach
Zamku Kórnickiego spotkali się sympatycy i
członkowie koła, by w 91-szą rocznicę wybuchu zrywu niepodległościowego Wielkopolan
uczcić pamięć i oddać hołd bohaterom
tamtych lat.
Punktualnie o 16:00 prezes koła Julian
Serba powitał gości. W krótkim wystąpieniu
nawiązał do czynu powstańczego, dzięki
któremu dziś posługujemy się językiem
polskim.
Hymnem „Gaude Mater Polonia” swój
występ rozpoczął chór Castellum Cantans
pod dyrekcją prof. Marka Gandeckiego. W
krótkim koncercie zespół wykonał wiązankę
utworów o tematyce patriotycznej, między
innymi do tekstów Cypriana Kamila Norwida
i Jana Pawła II. Prof. Władysław Chałupka
wzbogacił występ narracją nawiązującą do

je potomni Jana i Walentego Olejników
z Dziećmierowa, którzy uczestniczyli w
walkach na przedpolach Leszna, a wykorzystując swoje doświadczenia nabyte przy
budowie linii kolejowej Poznań Kluczbork
przyczynili się do wykolejenia niemieckiego
pociągu pancernego zmierzającego z odsieczą do Poznania.
Krzyże odebrali wnukowie: Marek i Paweł Olejnikowie.
Kolejnym powstańcem którego wspominano był Ludwik Głuszak z Krzykos. Wybuch
powstania zastał go w niemieckiej armii. Z
karabinem, bagnetem i pełnymi ładownicami
przedostał się do Środy Wlkp. Ponieważ lokalna jednostka powstańcza udała się już na
pole walki, idąc za radą kapelana powstania
ks. Kegla dołączył do kórnickich powstańców
pod wodzą p.por. S. Gawrycha.

91-sza Rocznica
W niedzielę 27 grudnia br., w 91
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w całej Wielkopolsce odbywały
się uroczystości związane z tym wydarzeniem patriotycznym.
W Kórniku obchody 91 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły
się o godz. 11.30 przy Pomniku Powstańców Wlkp., który został odsłonięty dokładnie
rok temu, w 90 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przed pomnikiem
wartę honorową zaciągnęli
członkowie Stowarzyszenia Kawaleryjskie im. 7 Pułku Strzelców Konnych
Wielkopolskich, Poznańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Warta” oraz kórniccy
harcerze.
Uroczystość otworzył burmistrz Jerzy
Lechnerowski, który przybliżył zebranym
fakty historyczne, dotyczące Powstania
Wielkopolskiego i udziału Kórniczan w
powstaniu. Po wysłuchaniu hymnu państwowego delegacje przedstawicieli kom-

28

batantów, władz samorządowych, szkół,
organizacji społecznych, kórnickich firm
i środowisk w asyście werbli złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców

Po powstaniu Ludwik Głuszak wojował
z bolszewikami a następnie został funkcjonariuszem Korpusu Ochrony Pogranicza w
Grodnie. Po tułaczce w ZSRR razem z Armią
gen Andersa przeszedł cały szlak bojowy z
Monte Cassino. Koniec wojny zastał go w
Londynie. Tam też, nie mogąc wcześniej
wrócić umarł. Jego prochy spoczęły ostatecznie na lubelskiej ziemi. Krzyż za jego
zasługi odebrał Andrzej Głuszak z Lublina.
Kolejny Krzyż trafił do Biblioteki Kórnickiej PAN w podzięce za przyczynienie się
do uświetnienia 90-tej rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego oraz zorganizowanie w murach zamku wystawy muzealiów
powstańczych.
Pamiątkowe Krzyże Powstańcze wręczył
burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz wiceprezes Kórnickiego Koła Towarzystwa Pamięci
Powstania Wlkp. Dorota Przybylska.
Przy okazji burmistrz przypomniał historię
i cel ustanowienia Krzyża Pamiątkowego.
Kolejnym punktem wieczornicy była
prelekcja prof. Władysława Chałupki, który
przypomniał kalendarium obchodów 90-tej
rocznicy Powstania Wlkp. aż do powstania
Kórnickiego Koła Towarzystwa Pamięci.
W dalszej części profesor wskazał na
rolę Roty Marii Konopnickiej przed i podczas
powstania. O dzisiejszym spychaniu tej podniosłej pieśni na margines świadczy puszczanie podczas rocznicowych uroczystości
„Pierwszej Brygady” lub „Ody do Radości”
nijak się mających do tradycji Powstania
Wielkopolskiego.
Na zakończenie prowadzący uroczystość prezes Julian Serba zaapelował o
godne uczczenie 91 rocznicy wybuchu
jedynego zwycięskiego powstania przez
wywieszenie flag państwowych w dniu 27
grudnia, aż do 31 grudnia. Dziękując za
udział w uroczystości zaintonował Rotę.
Nie wszyscy mogli śpiewać. Łzy wzruszenia
odbierały głos.
Uczestnik
Wlkp. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem roty.
MMB

NIEZAPOMNIANE POWSTANIE
27 grudnia 1918 roku mieszkańcy
Wielkopolski rozpoczęli największy
zryw niepodległościowy w historii
Polski zakończony sukcesem. Cześć
ich pamięci.
Setki zniczy zapłonęły na grobach,
przy pomnikach i przy tablicach upamiętniających Powstanie Wielkopolskie.
Wszystko to ramach akcji Stowarzyszenia Wiara Lecha - „Wielkopolanie Powstańcom”. Kibice posprzątali groby
oraz inne miejsca
pamięci powstania i
zapalili na nich znicze. W większych
miastach Wielkopolski zawisły też
bannery.
Kibice bnińskiego fan clubu uczcili
miejsca pamięci na
swoim terenie w następujących miejscach:
1. Na frontowej
ścianie kościoła parafialnego (poewangelickiego) przy ul.
Jeziornej, na prawo
od wejścia widnieje
marmurowa tablica.
2. Po południowej stronie placu

przy ul. Kościelnej, na którym dawniej
stał kościół parafialny znajduje się neoklasyczny grobowiec rodziny Celichowskich. Wśród tablic umieszczonych na
jego ścianie frontowej widnieje epitafium
dr. Stanisława Celichowskiego (1885 –
1947) dowódcy kompani kórnickiej w
Powstaniu Wielkopolskim.
3. Cmentarz parafialny blisko wejścia
po lewej stronie znajduje się zbiorowy
grób poległych za ojczyznę

VI LIGA TENISA STOàOWEGO
POWIATU POZNAēSKIEGO 2010
(TURNIEJE OTWARTE)

STAROSTWO POWIATOWE
W POZNANIU
SZKOàA
PODSTAWOWA
W RADZEWIE
SK LOK
W RADZEWIE

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

TERMINARZ TURNIEJÓW NA ROK 2010
1.
2.
3.
4.

17.01.2010 – TURNIEJ MEMORIAàOWY 27 XII 1918
28.03.2010 – TURNIEJ WIOSNY
12.09.2010 – TURNIEJ MEMORIAàOWY
WOJNY OBRONNEJ 1939
07.11.2010 – TURNIEJ NIEPODLEGàOĝCI
OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
POWIATU POZNAēSKIEGO

25.04.2010 – ĝWIĄTECZNY TURNIEJ MAJOWY

OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU POZNAēSKIEGO
W DEBLU KOBIET I MĉĩCZYZN ORAZ MIKĝCIE
TENISA STOàOWEGO

Zapisy w dniu turniejów LTSPP– 2010 od godz. 8.15 - 8.45,
mĊĪczyĨni do 45 i powyĪej 45 lat do godz. 11.30

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

W tych samych terminach, (z wyjątkiem 25 04 2010)
w godzinach 11.00 - 13.00 rywalizowaü bĊdzie moĪna w turniejach:

VI LIGI STRZELECKIEJ POWIATU POZNAēSKIEGO
i VI LIGI RZUTU LOTKĄ POWIATU POZNAēSKIEGO
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RADZEWA
Za O r g a n i z a t o r ó w
Marek Serwatkiewicz

nr 1/2010

15 stycznia 2010 r.

Kibice Lecha po raz kolejny pokazali, że obchodzi ich nie tylko sport, po
ostatnich akcjach związanych z akcją
mikołajkową teraz z akcją powstańczą
nie zamierzają na tym zaprzestać.
Zamierzają zadbać o bezpieczeństwo
dzieci z przedszkoli.
Z poważaniem
Prezes FC BNIN
Paweł Bukczyński.

TYTUŁ

TYTUŁ

Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim

X KÓRNICKA LIGA
TENISA STOàOWEGO 2010
(TYLKO DLA MIESZKAēCÓW GMINY KÓRNIK)

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

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

TERMINARZ TURNIEJÓW NA ROK 2010
1. 10.01.2010 – TURNIEJ WYZWOLENIA KÓRNIKA
2. 09.05.2010 – TURNIEJ BIAàEJ DAMY
MISTRZOSTWA MIESZKAēCÓW GMINY KÓRNIK

3. 17.10.2010 – TURNIEJ MEMORIAàOWY 20.X.1939
4. 28.11.2010 – TURNIEJ MIKOàAJKOWY
5.12.2010 – TURNIEJ MEMORIAàOWY POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO 1918/19
MISTRZOSTWA MIESZKAēCÓW GMINY KÓRNIK
W DEBLU KOBIET I MĉĩCZYZN ORAZ MIKĝCIE
TENISA STOàOWEGO

Zapisy w dniu turniejów KLTS – 2010 od godz. 8.15 - 8.45,
mĊĪczyĨni do 45 i powyĪej 45 lat do godz. 10.30

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

W tych samych terminach, (z wyjątkiem 5 12 2010)
w godzinach 11.00 - 13.00 zmierzyü siĊ bĊdzie moĪna w turniejach:

IX KÓRNICKIEJ LIGI STRZELECKIEJ 2010
i VII KÓRNICKIEJ LIGI RZUTU LOTKĄ 2010

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

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

Rejestracja lekarzy ogólnych
(neurolog, lekarz rodzinny,
chirurg, medycyna pracy,
dermatolog w soboty)
czynne:
00

00

00

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

Krawiectwo
DOROTA
Dziećmierowo
Ul. Główna 7a

Możliwy dojazd do klienta

tel. 0512 152 134

Tel. 602 65 16 35

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski
ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp.
poszukuje firmy do obsługi księgowej Stowarzyszenia
od dnia 1 lutego 2010 r.

Wymagane udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu księgowości
organizacji pozarządowych.
Oferty zawierające cenę za 1 miesiąc obsługi, kwalifikacje oraz doświadczenie
oferenta należy składać do siedziby Stowarzyszenia w zamkniętych kopertach
do dnia 25.01.2009 r.

Bliższych informacji udziela Skarbnik tel. 501-109-575

Usługi instalacyjne

pn. - pt. 8 -20 , sob. 8 -14
00

ZEGARY

Profesjonalna
naprawa
i sprzedaż starych
zegarów

Miejsce
na Twoją reklamę

Gwiazdka KTPSU

Tradycyjnie już Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej zorganizowało spotkanie gwiazdkowe dla dzieci ze szkół, do których
uczęszczają mieszkańcy naszej gminy. Jak zwykle zabawa była wyborna, na stołach wiele słodkości a Gwiazdor przyniósł dzieciakom
wory pełne upominków. Oto kilka zdjęć dokumentujących radość podopiecznych KTPSu.

GRY LOGICZNE

REKLAMY

Miejsce na Twoją reklamę

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

wod-kan, c.o., gaz

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

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

garnitury damskie i męskie, płaszcze, sukienki wieczorowe.

Pogotowie krawieckie.

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

NAPRAWA
PRALEK I LODÓWEK
tel. 601 84 39 88

piątki 17:00-18:00

Kiermasz
Świąteczny

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

13 grudnia w namiocie postawionym
wzdłuż ul. Kolegiackiej odbył się kiermasz
świateczny na rzecz wychowanków Domu
Pokoju na Górze oliwnej. Mieszkańcy
Kórnika mogli zakupić pamiatki z ziemi
świętej, wyroby rękodzieła artystycznego,
płyty lokalnych chórów, stroiki lub posilić
się specjałami kuchni polskiej na słotko
lub na gorąco.
Uwieńczeniem imprezy był koncert
zespołu Bartka Jaskota, który odbył się w
Kolegiacie Kórnickiej.
Wielce udana inicjatywa zgromadziła
wielu mieszkańców gminy- nie tylko parafian kórnickiej wspólnoty.
Miejmy nadzieje, że podobny kiermasz
odbywać się będzie teraz już co roku.
ŁG

Miejsce
na
Twoją
reklamę
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DOMINIK MISTRZEM WIELKOPOLSKI
W SZACHACH
W grudniu 2009 odbyły się Indywidualne
Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego
w szachach. Startowali także uczniowie
naszych szkół, którzy wywalczyli awans z
zawodów powiatowych.
W Koninie grali uczniowie szkół po-

nadgimnazjalnych. Sukces odniósł uczeń
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku Dominik Płończak, który wśród 54 szachistów z
całej Wielkopolski, zajmując pierwsze miejsce wywalczył tytuł mistrza województwa
SZS. Ponadto w grupie chłopców Mateusz
Wesołek był 49. Startowały także licealistki.
Karolina Piechowiak na 45 startujących
szachistek zajęła bardzo dobre 16. miejsce,
Małgorzata Rozmiarek zajęła także dobre,
bo 25. miejsce a Paulina Koralewska 44.
W Poznaniu startowali uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów. Tutaj bardzo
dobre, bo 16. miejsce zajęła szachistka z
Gimnazjum w Kórniku Zuzanna Zięta (53
osoby) a jej kolega Wiktor Ptak był 27.
(59 startujących) . Najmłodsza z naszych
szachistek Bogumiła Sibilska ze Szkoły Podstawowej w Kórniku, w swoim debiutanckim
występie na mistrzostwach zajęła wśród 57
szachistek 39. miejsce.
W punktacji zespołowej najwyżej w województwie zostało sklasyfikowane Liceum
Ogólnokształcące w Kórniku, które zajęło
czwarte miejsce.
UNIHOKEJ WYMAGA KONDYCJI
Unihokej to gra rozgrywana w halach
sportowych. Nasi uczniowie grali w uproszczonej formie w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Bninie (bez bramkarza, z
małą bramką i 4 zawodnikami). Gra się 3
tercje: 1- jeden zespół, 2- drugi zespół a w
3 – wybrani zawodnicy. Gospodarz zawodów - Małgorzata Iszkuło przygotowała na
sali tzw. bandy (kartonowe) ograniczające
boisko, by uczniowie mogli swobodnie grać
hokejem i poruszać się z piłką.
W mistrzostwach gminy szkół podstawowych brały udział wszystkie nasze szkoły
a mistrzem w kategorii dziewcząt została
Szkoła Podstawowa w Kórniku.
Zespół z Kórnika grał w składzie: Weronika Kuberacka, Sylwia Jakubowska,
Weronika Karpińska, Ewelina Piasecka,
Sandra Nowak, Agnieszka Błaszkowiak, Kinga Kondracka, Aleksandra Pawlak, Karolina
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Tomczak i Sandra Frąckowiak. Dziewczęta
pokonały koleżanki z Szczodrzykowa 6:0, z
Bnina 5:1 i zremisowały z Radzewem 3:3.
Szkoła Podstawowa w Bninie po wygraniu
dwóch meczy z Szczodrzykowem 4:2 i
z Radzewem 4:3 zajęła drugie miejsce.
Dziewczęta z Radzewa wygrały mecz z
Szczodrzykowem 2:1 i uplasowały się na
trzecim miejscu.
Za najlepszą zawodniczkę turnieju
uznano Agnieszkę Błaszkowiak z Kórnika. W mistrzostwach chłopców
bezkonkurencyjnym zespołem
byli chłopcy z Radzewa. Wygrali
wszystkie mecze: z Kórnikiem
5:2, z Szczodrzykowem 6:1 i
z Bninem 4:2. Drużyna z Radzewa grała w składzie: Daniel
Ratajczak, Arkadiusz Laszewicz,
Arkadiusz Tomaszewski, Karol
Siejak, Oskar Wachowiak, Maciej
Kazyaka, Patryk Szulda, Dawid
Matuszewski, Patryk Rozmiarek
i Mateusz Radziejewski. Zespół Adama Nowickiego będzie
reprezentował naszą gminę w
lutowych zawodach powiatowych. Drugie
miejsce wywalczyła SP 1 Kórnik po wygraniu meczu z Bninem 3:2 i remisie z szkołą z
Szczodrzykowa. Trzecie miejsce zajęła SP
Bnin, która w całym turnieju wygrała mecz
z SP Szczodrzykowo 7:2 a Szczodrzykowo
przy jednym remisie zajęło czwarte miejsce. Fundatorami nagród byli: anonimowy
sponsor z Dziećmierowa dla dziewcząt oraz
dla chłopców Sznura - Surówki z Biernatek. Sponsor z Biernatek wraz z dyr. Zofią
Talarczyk obserwowali mecze i wręczali
puchary, plakietki, medale. Gospodarz ugościł uczestników drożdżówkami i napojami.
Zawody sędziowali nauczyciele z szkół
uczestniczących w mistrzostwach.
PÓŁMETEK WSPÓŁZAWODNICTWA
GMINNEGO
Wraz z końcem pierwszego semestru
nauki w szkołach, dobiegł półmetek współzawodnictwa gminnego „ Na najbardziej
usportowioną szkołę” o puchar Burmistrza.
Po rozegraniu 12 imprez gminnych i 9
mistrzostw powiatowych w konkursie prowadzi Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku
gromadząc 100 pkt. Drugie miejsce z 87
punktami zajmuje Szkoła Podstawowa w
Szczodrzykowie, trzecie – Szkoła Podstawowa w Radzewie 78 pkt. i czwarte z ilością 56
pkt. Szkoła Podstawowa w Kórniku-Bninie.
W gimnazjach Kórnik zgromadził 97 pkt. a
Robakowo-72,5 pkt. (bez pow. siatkówki
chł.) Gimnazjaliści rozegrali dotychczas 9
meczy na szczeblu gminnym i uczestniczyli
w 9 imprezach powiatowych.
Przed feriami kórniccy licealiści w siatkówce a dziewczęta z liceum w koszykówce
będą rozgrywać mecze na szczeblu rejonu
oraz chłopcy z Gimnazjum w Robakowie w
półfinałach mistrzostw powiatu w siatkówce. W lutym odbędą się dla szkół zawody
gminne w koszykówce a nasze najlepsze
szkoły będą uczestniczyć w zawodach
powiatowych w siatkówce, w unihokeju i w
koszykówce.
ARA

KOLARSTWO

NA POCZĄTEK TRZY MEDALE
MISTRZOSTW POLSKI DLA
KÓRNIKA

Doskonale rozpoczęli nowy sezon zawodnicy i zawodniczki UKS Jedynka Limaro
Kórnik. Minęło dopiero dziesięć dni Nowego
Roku, a Kórnik ma już w swojej kolekcji
trzy medale z Mistrzostw Polski. Podczas
rozegranych w Szczekocinach (woj. śląskie)
mistrzostw kraju w kolarstwie przełajowym,
na trzecim stopniu podium stawali juniorka
młodsza Alicja Ratajczak, juniorka Paula
Fronczak i junior Daniel Horyza. Każdy z
nich zasługuje na szczególne uznanie, gdyż
tegoroczne mistrzostwa odbywały się w
ekstremalnych warunkach (śnieg, deszcz,
lód itp.) a oprócz umiejętności potrzebne
było jeszcze trochę szczęścia. Najmniej go
miała najmłodsza Alicja Ratajczak. Jadąc na
ostatnim okrążeniu na drugiej pozycji traciła
do liderki Alicji Pyrgies z Żywca zaledwie 8
sek. i wtedy wszystko było jeszcze możliwe,
ale na ostatnim, bardzo sztywnym podbiegu był już taki lód, że nasza słaba jeszcze
fizycznie zawodniczka trzykrotnie zjechała
po lodzie z rowerem na sam dół. Zaczął się
ogromny dramat tej niezwykle utalentowanej
dziewczyny. Gdy zjechała z oblodzonej góry
po raz drugi dogoniła ją jadąca blisko 30
sek. za nią Biedrzycka z Ełku i wyprzedziła,
gdyż jej udało się podbiec za pierwszym
razem. Wtedy zdesperowana i ogromnie
zdenerwowana Alicja zjechała po lodzie po
raz trzeci. Za czwartym razem dosłownie po
kolanach ciągnąc za sobą rower udało jej się
wdrapać na tą górkę, ale na plecach czuła
już oddech czwartej zawodniczki Izy Wasiuk
z Ełku. Praktycznie pewien medal zaczął się
wymykać z rąk, ale wtedy Alicja pokazała
ogromny charakter i determinację. Do mety
było jeszcze ok. 1km, a finisz Alicji był tak
doskonały, że Wasiuk na mecie straciła
do niej ok. 100m. Trochę szkoda, bo przy
takim finiszu, gdyby kórniczanka wbiegła za
pierwszym razem pod górę byłaby w stanie
powalczyć jeszcze nawet o złoty medal.
Jednak nie ulega wątpliwości, że sukces
jest ogromny. Ratajczak została najmłodszą
medalistką Mistrzostw Polski. Jeszcze w
październiku startowała w kategorii młodzik,
a tuż po zmianie kategorii wiekowej zdobyła
od razu medal.
Druga nasza medalistka Paula Fronczak
nie przeżywała takiego stresu i spokojnie
wywalczyła swój pierwszy medal w kolarskich przełajach. Paula jest już wielokrotną
medalistką Mistrzostw Polski na szosie (Mistrzyni Polski 2007) i na torze, a przygodę w
przełajach zaczęła w listopadzie. Wspólnie
z trenerem Taciakiem podjęła decyzję, że
spróbuje swych sił w tej odmianie kolarstwa.
Celem tej decyzji nie było zdobywanie medali, lecz jak najlepsze przygotowanie się
do sezonu letniego. Tym bardziej zdobycie
medalu przez Paulę jest podwójnie cenne.
Nasza zawodniczka w połowie wyścigu
wyszła nawet na prowadzenie, ale bardziej
doświadczone rywalki specjalizujące się w
przełajach zdołały ją później wyprzedzić,
(c.d. na stronie obok)
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głównie na stromych i śliskich zjazdach
oraz podbiegach. Zwyciężyła Marta Turoboś
ze Sławna. Natomiast czwarta na mecie,
jedna z faworytek Katarzyna Wilkos z Rzeszowa straciła do Pauli blisko 1 min.
Trzeci medal dla Kórnika, również
brązowy zdobył Daniel Horyza w kategorii
juniorów, przegrywając tylko ze specjalistami
kolarstwa przełajowego w Polsce Januszem
Lesnauem ze Strzelec Krajeńskich i Bartoszem Pilisem z Częstochowy. Czwarty
na mecie Arkadiusz Nowacki ze Złotowa
stracił do Daniela aż 1min 20 sek. Dziewiąte
miejsce w wyścigu juniorów zajął inny nasz
reprezentant Adam Piasecki, natomiast jadący bardzo dobrze Kacper Burchacki miał
szansę uplasować się w pierwszej szóstce
mistrzostw, lecz w pewnym momencie tak
mocno upadł na bardzo oblodzonym odcinku
w lesie i potłuczony z urazami twarzy i kolana
musiał się wycofać.
Bardzo dobrze wypadli nasi młodzi zawodnicy w najliczniej obsadzonym wyścigu
(blisko 60 zawodników) juniorów młodszych,
Adam Radzicki i Szymon Rozmiarek, którzy
zajęli kolejno miejsca 13 i 14. Podobnie jak
Alicja Ratajczak, ci młodzi chłopcy jeszcze w
październiku startowali w kategorii młodzik.
Duży wpływ na to, że nie udało się żadnemu
z nich uplasować się w pierwszej dziesiątce
mistrzostw (o czym bardzo marzyli) miało to,
że nie startowali we wszystkich Pucharach
Polski i rzadko zdobywali potrzebne punkty
(miejsca w pierwszej dziesiątce) dające
ustawianie na starcie na Mistrzostwach
Polski. W przełaju ogromne znaczenie ma
ustawienie na starcie, ponieważ później na
wąskich ścieżkach trzeba się w tłoku przebijać do przodu, gdy czołówka niezagrożenie
odjeżdża rywalom. Zarówno Radzicki, jak i
Rozmiarek stali na starcie dopiero w czwartym rzędzie i wjechali w ścieżki pomiędzy 30
a 40 miejscem. Przez cały wyścig przebijali
się do przodu, ale na minięcie kolejnych
rywali zabrakło już czasu.
O dużym pechu może mówić startujący w
kategorii młodzików Patryk Rajkowski, który
był pewnym kandydatem do podium. Młodzicy startowali na początku, a duży błąd popełnili sędziowie, gdyż źle obliczyli dystans dla
tej kategorii wiekowej. Nie wzięli pod uwagę,
że trasa nie była rozjechana i młodzikom
przyszło przez ponad pół dystansu biegać
w dużym śniegu z rowerem, zamiast na nim
jechać. Młodzik powinien jechać ok. 20 min
a jechał (biegał) ponad 33 min. Patryk jest
kolarzem szosowym i torowym, a przełaje
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traktuje, jak wszyscy kolarze Limaro, jako
przygotowania do sezonu letniego. Nie jest
przygotowany biegowo, jak lekkoatleta a do
połowy dystansu dotrzymywał kroku liderowi
i późniejszemu zwycięzcy z Bytowa. Gdyby
wyścig trwał zgodnie z przepisami, Patryk
stanąłby na trzecim miejscu podium, ale nieoczekiwane bieganie i przedłużenie wyścigu
kosztowało naszego zawodnika niezmierną
utratę sił i ostatecznie uplasował się on na
dziewiątej pozycji.
Na zakończenie jeszcze dwa słowa o
naszym młodzieżowcu do lat 23 Piotrze Antkowiaku, który w swoim wyścigu jechał na
bardzo dobrym piątym miejscu. Niestety na
dwa okrążenia przed metą urwał przerzutkę
i musiał biec do boksu ponad 1km. Po kilkuset metrach jednak się poddał i ostatecznie
wycofał się z wyścigu.
W najbliższy weekend w Kórniku na
stadionie OSiR (Błonie), odbędą się Mistrzostwa Polski LZS (sobota) i finał Pucharu
Polski (niedziela), w których wystartuje cała
krajowa czołówka, zarówno kobiet jak i
mężczyzn, gdyż po tych wyścigach zostanie
ogłoszony skład na Mistrzostwa Świata,
które odbędą się w czeskim Taborze (30-31
stycznia). Wszystkich kibiców, jak i sympatyków sportu, zawodnicy i działacze Limaro
Kórnik serdecznie zapraszają i obiecują
duże emocje.
DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI KOLARSKIEJ
UKS „JEDYNKA-LIMARO” KÓRNIK
W SEZONIE 2009
Podsumowana
15 grudnia w kórnickiej Strażnicy OSP podsumowano sezon kolarzy Jedynki Limaro
Kórnik. Poza lokalnymi samorzadowcami
i działaczami w spotkaniu uczestniczyli goście: wiceprezes Wielkopolskiego Związku
Kolaarskiego - Jacek Kasprzak, redaktor
s.24 - Cyryl Szweda, redaktor Głosu Wlkp
- Piotr Kurek, byli kolarze - czterokrotny
uczestnik Wyścigu Pokoju - Andrzej Kaczmarek, założyciel sekcji kolarskiej w Kórniku
przed 30 laty wychowawca R. Taciaka - Kazimierz Gogolewski, Przedstawiciel Firmy
Shimano na Polskę - Ryszard Pawlak,
Trener Kadry Polski przełajowców - Jan
Antkowiak.
ŁG
Zacytujmy wypowiedź trenera Roberta
Taciaka:
Zawodnicy sekcji kolarskiej w sezonie
2009 zdobyli łącznie piętnaście medali

Mistrzostw Polski oraz jedenaście medali
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.
W klubie szkolonych było 38 zawodników, z
czego aż 18 zdobywało punkty do rywalizacji
dzieci i młodzieży. W roku 2009 w rywalizacji
tej zajęliśmy drugie miejsce w Wielkopolsce,
a dziewiąte w Polsce w całym kolarstwie
z dorobkiem 128 pkt. Od kilku sezonów
UKS Jedynka jest najlepszym kolarskim
Uczniowskim Klubem Sportowym w kraju
zdobywając najwięcej punktów we współzawodnictwie sportu młodzieżowego. W 2009
roku Katarzyna Pawłowska zakwalifikowała
się do Kadry Narodowej na Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym, gdzie zajęła 5 i
10 miejsce. Kadra szkoleniowa naszej sekcji
to: Robert Taciak, Paweł Marciniak.

SPORT

SPORT

sport szkolny

Zawodnicy UKS Jedynka Limaro Kórnik
w 2009 roku startowali w ponad dziewięćdziesięciu imprezach w całym kraju i nie
tylko. Do największych osiągnięć zawodników UKS Jedynka w sezonie 2009 można
zaliczyć 4 tytuły Mistrza Polski Katarzyny
Pawłowskiej, drugie miejsce 14-latka Szymona Rozmiarka w Mini Tour De Pologne,
który jest zarazem finałem Pucharu Nadziei
Olimpijskich na szosie, zwycięstwo Adama
Radzickiego w Finale Nadziei Olimpijskich
na torze oraz udział naszego wychowanka
Mateusza Taciaka w reprezentacji Polski
w 66. Tour De Pologne. Zawodnicy UKS
Jedynka Kórnik zostali również drużynowym
Mistrzem Polski w Kolarstwie PrzełajowymSekcja kolarska UKS Jedynka zorganizowała w 2009 roku na terenie Kórnika cztery
imprezy ogólnopolskie, tj. Puchar Polski w
Kolarstwie Przełajowym, XII Ogólnopolski
Wyścig o Puchar Burmistrza w Kolarstwie
Górskim, XII Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza, które było zarazem
Memoriałem znanego trenera Franciszka
Przecinkowskiego i Zbigniewa Jędrzejczaka
oraz wielkopolską próbę kolarską dla najmłodszych. Zorganizowaliśmy również dwa
(33 i 34 z kolei) Wielkie Festyny Rowerowe
dla Dzieci. Co roku w Kórniku odbywają się
również Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego
w kolarstwie górskim i szosowym. Łącznie
podczas tych imprez udział wzięło ponad
700 uczestników. W dniach 16–17 stycznia
2010 odbędą się w Kórniku dwie imprezy
na zakończenie sezonu przełajowego,
będą to Mistrzostwa Polski zrzeszenia
LZS oraz Finał Puchar Polski w kolarstwie
przełajowym.
Robert Taciak
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Telefony alarmowe:
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999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
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) 8 413 030 (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)
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 061 8 971-357 lub 0503-067-690
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
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
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 NA:

MISTRZOSTWA POLSKI ZRZESZENIA LZS
oraz FINAŁ PUCHARU POLSKI
W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM

LUKSUS DOM
UL.ŚREMSKA 7b
ZBRUDZEWO
63-100 ŚREM

KÓRNIK 16 – 17 styczeń 2010
Wykładziny PCV
Szerokość 4 3,5 3 2,5 2 1,5m

tel./fax. 061 28-28-690
www.luksusdom.pl

Panele podłogowe i ścienne

sklep@luksusdom.pl
GODZINY OTWARCIA
Pn.- pt. 10.00-18.00
Wykładziny dywanowe
Szerokość 5 4 3 2m

Sob. 9.00-13.00
Karnisze i rolety

Program zawodów:

16.01.2010 r. (sobota)
11.45
12.00
12.35
13.15
14.15
15.40

-

Uroczyste Otwarcie Mistrzostw Polski LZS
start młodzik+młodziczka+juniorka mł. 20 min.
start junior mł.+kobiety-Juniorki i P-23 30 min.
start junior 40 min.
start kat. Orlik 50 min.
zakończenie pierwszego dnia wyścigu
wręczenie pucharów i medali

Dywany i chodniki

17.01.2010 r. (niedziela)
8.00-9.30 - przyjmowanie zawodników
10.00 - start młodzik+juniorka młodsza - 20 min.
10.35 - start junior młodszy+kobiety OPEN - 30 min.
11.15 - start junior - 40 min.
12.10 - start elita (orlik, senior, masters) - 55 min.
- masters do 40 lat i powyżej - 40min., 30 min.
13.20 - uroczyste zakończenie Pucharu Polski
oraz wręczenie nagród
Organizatorzy
- Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
- Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
- Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu
- Urząd Gminy w Kórniku
- Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Kórnik
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku
- Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu
Współorganizatorzy
- Ośrodek Szkoleniowo-wypoczynkowy Błażejewko
- Hotel Rodan
®

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 15 stycznia 2010 r.
do 5 lutego 2010 r., wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:
-1 działki nr 104 położonej w miejscowości Robakowo,
-4 działek nr 509/2, 510/3, 526/8, 547 położonych w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
-3 działek nr 180/5, 180/6, 180/7 położonych w miejscowości Czmoniec,
-1 działki nr 151 położonej w miejscowości Dębiec – przeznaczonej na cele sołeckie,
-część działki nr 164 położonej w miejscowości Dębiec - przeznaczonej na cele sołeckie,
-1 działki nr 112 położonej w miejscowości Czołowo - przeznaczonej na cele sołeckie,-1
działki nr 41 położonej w miejscowości Dziećmierowo - przeznaczonej na cele sołeckie.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
29-go stycznia 2010r.
Materiały prosimy dostarczać do 22-go stycznia 2010 r.
nr 1/2010
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Artykuły pościelowe

Bank Spóádzielczy w Kórniku
Juİ od 11 stycznia 2010 roku bĐdzie moİna zakâadaþ:
Promocyjnċ lokatĐ na 6 miesiĐcy!!!
Do wygrania atrakcyjne nagrody!!!
Nagroda gâówna samochód marki BMW!!!
Jak zapewniþ sobie udziaâ w losowaniu nagród?
Zaâoİyþ w okresie promocji tj. od 11.01.2010 do 07.04.2010 promocyjnċ
„LokatĐ terminowċ (6M)” na minimum 500,00 zâotych
o zmiennym oprocentowaniu 2,5% w stosunku rocznym,
na okres 6 miesiĐcy.

Jeszcze do 31 stycznia 2010 roku moİna ubiegaþ siĐ o:

Od 01 stycznia 2010 roku

nowe oprocentowanie kredytu mieszkaniowego!!!

O szczegóây prosimy pytaþ w placówkach Banku!!!
Oddziaá w ZaniemyĞlu
63-020 ZaniemyĞl, ul. RaczyĔskiego 22
tel./fax (61) 285 70 14

Filia w Borówcu
62-023 Gądki, ul. PoznaĔska 38
tel. (61) 819 90 33

Centrala: Kórnik, Plac NiepodlegáoĞci 31, tel./fax (61) 817 04 01
Strona internetowa: www.bs.kornik.sgb.pl
e-mail: bs.kornik@alfa.cop.pl
e-mail: biuro@bs.kornik.sgb.pl e-mail: sekretariat.bs@neostrada.pl

Filia w Bninie
62-035 Kórnik, Bnin, Rynek 2
tel. (61) 898 01 60

e-mail: marketing.kornik@bs.horyzont.net

