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Uroczystości ku czci
ofiar Katynia
w cieniu
smoleńskiej tragedii

W numerze także:
- Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kórnik’09
- Pierwsze informacje o Kórnickich Spotkaniach z Białą Damą
- Listy do Redakcji
- Sprawozdanie z Grand Prix w Othello

Sławomira Skrzypka

Prezesa Narodowego Banku Polskiego
oraz
Przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kórniku
Poruszeni wiadomością o śmierci

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego
i Jego Małżonki Marii,
a także Innych Osób towarzyszących
prezydenckiej delegacji
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinom i Bliskim
Ofiar katastrofy
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kórniku

Nie ma Go z nami
ale pozostanie zawsze
w naszych myślach.

ŚP
prof. dr
Tadeusz
Przybylski
od 1992 roku członek KTPS,
od 1996 roku
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej.
W Zmarłym tracimy lubianego
i szanowanego Kolegę.
Żonie oraz Najbliższym
śp. Tadeusza
wyrazy szczerego współczucia
składają
przyjaciele z zarządu
Kórnickiego Towarzystwa
Pomocy Społecznej

PROSTO Z RATUSZA
Zebranie w Prusinowie
7 kwietnia zorganizowano zebranie
wiejskie w Prusinowie, na które z ramienia
Urzędu Miejskiego w Kórniku przybyli burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Antoni Kalisz. Po podsumowaniu ubiegłego
roku, omówiono plany na rok bieżący. Dyskutowano między innymi na temat remontu
świetlicy. W roku ubiegłym udało się wspólnie z GS Kórnik wyremontować dach. W
tym roku w pomieszczeniach użytkowanych
na potrzeby sołectwa (piętro) wymienione
będą okna.
Część dyskusji dotyczyła także zaplanowanej budowy fragmentu chodnika wzdłuż
drogi powiatowej. Powiat Poznański planuje
wykonać w tym roku 725m chodnika za
ponad 700 tys. zł.
Zebranie w Robakowie
8 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie
we wsi Robakowo Osiedle, w którym uczestniczyli radni Andrzej Surdyk i Przemysław
Pacholski oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski i Anna Biernacka, kierująca Wydziałem
Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.
Dyskutowano między innymi o modernizacji ul. Dworcowej oraz inwestycjach,
jakie mieszkańcy proponują do wykonania
w najbliższym czasie. Anna Biernacka
przedstawiła zasady opracowywania planu
odnowy miejscowości. Dokument taki ma
powstać dla Robakowa Wsi i Robakowa
Osiedla i na jego podstawie będzie można
starać się o dodatkowe środki. Mieszkańcy
dyskutowali także z obecnym na spotkaniu
przedsiębiorcą na temat uciążliwości działalności jednej z firm.
Mniej wsi w aglomeracji
Na zaproszenie spółki Aquanet, burmistrz Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz
Hieronim Urbanek oraz kierownik Wydziału
Inwestycji Bronisław Dominiak spotkali się
9 kwietnia w Poznaniu z przedstawicielami
spółki, odpowiedzialnymi za inwestycje.
Dyskusja dotyczyła wsi z naszej gminy, zgłoszonych do Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dotychczas zgłoszonych do Programu było 10
wsi z naszej gminy, część tzw. Aglomeracji
Kórnik. Były to Borówiec, Kamionki, Szczytniki, Koninko, Mościenica, Skrzynki, Błażejewo, Błażejewko, Biernatki i Prusinowo.
„Krajowy program oczyszczania ścieków
komunalnych” (KPOŚK) został po raz pierwszy zatwierdzony przez rząd 16 grudnia
2003 r. Określa on, zgodnie z wymogiem
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne,
„przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji zbiorczych sieci
kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków
komunalnych, a także terminy ich realizacji
niezbędne dla realizacji zapisów Traktatu
Akcesyjnego”. Program daje szansę po-
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zyskiwania środków pozabudżetowych.
Jednak niewykonanie zawartych w programie zadań, w tym przypadku niewykonanie
kanalizacji wymienionych wsi do 2015 roku
spowoduje spore kary.
Ponieważ do roku 2015 najprawdopodobniej nie uda się sfinansować inwestycji
na taką skalę, Aquanet zaproponował pozostawienie w składzie Aglomeracji Kórnik ...
tylko Borówca. Po dyskusji, zdecydowano
pozostawienie także Kamionek. Przedstawiciele Aquanetu na sesji Rady Miejskiej 28
kwietnia mają przedstawić radnym informacje i argumenty decydujące o konieczności
ograniczenia obszaru Aglomeracji.
Remont ul. Szerokiej
Tego samego dnia wiceburmistrz Hieronim Urbanek wraz z kierującą Wydziałem
Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej Elżbietą Krakowską, spotkali się z dyrektorem
do spraw technicznych PKP SA Markiem
Kaszubskim. Dyskutowano na temat zakresu niezbędnych prac przy przejeździe
kolejowym na ul. Szerokiej w Robakowie, w
związku z planami modernizacji tej drogi.
Współpraca przy planowaniu zadania
wiąże się z ewentualnym staraniem się o
środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (środki UE).
12 kwietnia doszło do wizji lokalnej na
przejeździe i drodze. Trwa uzupełnianie
materiałów projektowych.
Zebranie w Biernatkach
12 kwietnia z inicjatywy burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego zorganizowano
zebranie wiejskie w Biernatkach. Dwóch
przedsiębiorców zaproponowało Gminie
zamianę gruntów. Przedsiębiorcy oddaliby
działkę położoną w sąsiedztwie świetlicy
wiejskiej w zamian za grunt gminny sąsiadujący z gruntem należącym do jednego
z nich.
Problemem w dokonaniu transakcji była
planowana budowa infrastruktury sportoworekreacyjnej na gminnej działce. Fundusze
ma przeznaczyć samorząd województwa.
Ostatecznie zaproponowano, by poczekać
z zamianą gruntów. Po wybudowaniu i rozliczeniu budowy placu zabaw będzie można
przenieść wybudowane elementy na nową
działkę i dokonać wymiany.
Takie rozwiązanie zostało zaakceptowane w głosowaniu przez zdecydowaną
większość uczestników zebrania.
Przystanek na Magazynowej
Także 12 kwietnia Wiceburmistrz Hieronim Urbanek dyskutował z przedstawicielem
poznańskiego oddziału Panattoni Maciejem
Stachą na temat budowy zatoki autobusowej przy ul. Magazynowej w Gądkach.
Inwestycję przeprowadzić ma Panattoni, a
dzięki temu rozwiązaniu, pracownicy około
20 firm usytuowanych w halach tej firmy
mogliby korzystać z bezpiecznego i bardziej

Z RATUSZA

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
tragicznie zmarłego

komfortowego miejsca oczekiwania na dojazd. Prace projektowe zostały rozpoczęte.
W najbliższym czasie dojdzie do kolejnego
spotkania, na którym temat zostanie uszczegółowiony.
Dyskusja o składowisku w
Czmoniu
Dzień później w Czmoniu dyskutowano
na temat rekultywacji składowiska odpadów
komunalnych. Przedstawiciele Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska zaprosili
projektantów z firmy Wasa, którzy przedstawili cztery propozycje (o których szerzej
pisaliśmy w numerze 5/2010 na stronie
5). Oprócz dużej grupy mieszkańców w
spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
firmy Sater, a także radni: Julia Bartkowiak,
Magdalena Kosakowska, Jerzy Rozmiarek,
burmistrz Jerzy Lechnerowski i kierownik
Antoni Kalisz.
Mieszkańcy opowiedzieli się za 4 wariantem rekultywacji. Przypomnijmy, że wariant
czwarty to projekt wybudowania szczelnej
ścianki na zewnątrz składowiska, jak również na zewnątrz wypchniętych odpadów.
Zakłada on zaprojektowanie pionowego,
szczelnego ekranu eliminującego przenikanie odcieków do środowiska wodno-gruntowego. W tym wariancie przewiduje się
odprowadzanie wód opadowych i wycieków
do oczyszczalni, aż do momentu, gdy wody
osiągną parametry wody czystej. Koszt tego
wariantu to około 25 milionów.
Rozmowy o parkingu
Także 13 kwietnia przedstawiciel Berlin
Group SA Adam Puk rozmawiał z wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem na temat
realizacji parkingu za starą gazownią (u
zbiegu ul. Woźniaka i obwodnicy). W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel projektanta Tomasz Szabelski. Ustalono zakres
prac projektowych. Termin rozpoczęcia prac
wykonawczych zaplanowano na sierpień
2010 roku.
Spotkanie z dyrektorami
14 kwietnia burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z dyrektorami kórnickich
placówek oświatowych. Dyskutowano na
temat logistyki dowozów uczniów do szkół
od nowego roku szkolnego oraz związanych
z tym arkuszy organizacyjnych. Anna Biernacka omówiła możliwości pozyskiwania
przez szkoły środków pozabudżetowych.
W spotkaniu udział wzięli także: przewodnicząca RM Irena Kaczmarek, przewodnicząca Komisji Oświaty RM Małgorzata
Walkowiak, kierownik Wydziału Oświaty
Ewa Madalińska–Soczyńska oraz sekretarz
Leszek Książek.
PSE się odwołuje
14 kwietnia do Sądu Okręgowego w
Poznaniu dotarła apelacja (cd na str 4)
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Zebranie w Szczodrzykowie
Zebranie wiejskie w Szczodrzykowie
odbyło się 15 kwietnia. Głównym tematem
dyskusji była budowa lokalnej oczyszczalni
ścieków. Na zebraniu gościli: burmistrz Jerzy Lechnerowski, radny Roman Genstwa
a także przedstawiciel inwestora oczyszczalni, spółki Wody Polskie (szczegółowo
o zebraniu informujemy na łamach „Kórniczanina”).
dofinansowanie
16 kwietnia burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz Skarbnik Gminy Kórnik Katarzyna

Szamałek podpisali umowę w sprawie dofinansowania dla zadania zatytułowanego
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Kórnika poprzez budowę promenady nad
Jeziorem Kórnickim oraz ścieżki turystyczno-edukacyjnej „Drzewa Świata” w Arboretum Kórnickim”. O środki z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
z działania 6.1 (Turystyka) Gmina Kórnik
starała się razem z Instytutem Dendrologii
PAN w Kórniku.
Obie instytucje otrzymały ponad 2,25
miliona złotych na zadania, których koszt
przed przetargami ocenia się na niemal 3,5
miliona. Odcinek promenady (1,5km od ul.
Jeziornej do ul. Zamkowej) już powstaje.
W Arboretum zmodernizowane będą alejki
na długości 3,5km, usytuowane będzie 50
ławeczek oraz inne elementy małej architektury, w tym tablice informacyjne o cennych i
ciekawych gatunkach drzew.

Sesja Absolutoryjna

Dofinansowanie dla każdego z zadań
sięgać będzie 65% całkowitego kosztu.
O wodociągu
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek rozmawiał 20 kwietnia z przedstawicielami spółki
Aquanet na temat budowy magistrali wodociągowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Mosina
- Kórnik oraz budowy kanału deszczowego
w drodze powiatowej na ul. Poznańskiej w
Borówcu
Nowa firma w Gądkach

21 kwietnia o godz. 13.00 w Sali Domu
Strażaka w Kórniku odbyła się absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Kórniku. Obrady
rozpoczęto chwilą ciszy, którą uczczono
ofiary tragedii pod Smoleńskiem, gdzie w
katastrofy lotniczej zginęła polska delegacja
z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i
Jego Małżonka na czele.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski przedstawił „Sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2009r”, Które obszernie cytujemy
poniżej. Zaprezentowano także pozytywną

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu na temat wykonania budżetu
Gminy Kórnik za 2009r.
W kolejnej części radni i goście wysłuchali sprawozdania burmistrza z wykonania
uchwał Rady Miejskiej w Kórniku podjętych
w 2009r., oraz ze sposobu realizacji strategii
rozwoju gminy Kórnik.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z
prac nad wykonaniem budżetu za rok 2009
odczytał przewodniczący tej komisji Bogdan
Wesołek.

Po odczytaniu Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Gminy Kórnik
za 2009r. oraz przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
na temat wniosku wszyscy obecni radni
zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
Na zakończenie sesji wyróżniono sołtysa Czmońca Zbigniewa Tomaszewskiego,
który otrzymał niedawno wyróżnienie w
konkursie Sołtys Roku
ŁG

Sprawozdanie burmistrza z wykonania
Budżetu Gminy Kórnik za rok 2009

-4,44% - zwrot podatku VAT 2.940.147 zł
-3,44% - podatek od środków transportowych 2.283.402,37 zł, (było 2.297.632 zł)
-2,64% - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.749.019,20 zł, (było 3.084.573
zł)
-8,07% - pozostałe
Gmina Kórnik otrzymała dotacje:
-z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom w kwocie 4.008.287,30
zł
-z budżetu państwa na dofinansowanie
bieżących własnych zadań gmin w kwocie
402.656,59 zł
-z budżetu państwa oraz ze środków unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gmin w łącznej kwocie
2.997.722,49 zł, w tym z tytułu dotacji
w wysokości 2.331.722,49 zł w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004-2006, dot.
zadania: ”Budowa przedszkola dla 150
dzieci w Kórniku przy ul. Prof. Zbigniewa
Steckiego” (zadanie zakończone w 2005
roku) oraz dotację na budowę boisk w Kamionkach i Kórniku w kwocie 666.000 zł
-na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w kwocie 478.553,93 zł
-z funduszy celowych na realizację zadań
majątkowych w kwocie 243.934,43 zł
-w postaci pomocy finansowej na zadania
bieżące i majątkowe udzielane między
jednostkami samorządu terytorialnego w
kwocie 676.000 zł.
W stosunku do planu dochodów pierwotnej uchwały budżetowej uchwalonej
w grudniu 2008r. dochody wzrosły o
4.332.176 zł.
Poniżej zakładanych dochodów wykonano: udział w podatku dochodowym,
podatek od czynności cywilnoprawnych.
Są jednak zaległości w poszczególnych
grupach dochodów, przede wszystkim z
powodu niepłacenia podatków lokalnych
(od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego).
Podatnicy nie wpłacili do budżetu
gminy kwoty 3.774.147 zł (w 2008r.
3.072.888 zł).
Na kwotę 1.583.988 zł w ciągu roku wysłano 3.191 upomnień (na pozostałą kwotę
były upomnienia w latach poprzednich).
Na kwotę 945.467 zł skierowano 1.433
tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych. Nie jest możliwe prowadzenie
egzekucji kwoty 1.926.371 zł, z powodu
upadłości podatnika.
(c.d. str 6)

SPRAWOZDANIE

RADA MIEJSKA / Z RATUSZA

(cd ze str 3) Polskich Sieci Elektroenergetycznych od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 3 lutego w sprawie odszkodowania,
jakiego żąda PSE od Gminy Kórnik.

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek wziął
udział w otwarciu firmy Hermes Polska, która
zainaugurowała swoją działalność na terenie
naszej gminy, w Gądkach 22 kwietnia .
Opr. ŁG

Z kalendarza Przewodniczącej RM
8 kwietnia uczestniczyłam w spotkaniu,
dotyczącym remontu ratusza bnińskiego.
Wiele problemów zostało pozytywnie
rozwiązanych, prace prowadzone są w
szerszym zakresie, zgodnie z przyjętymi
założeniami.
10 kwietnia w SP w Radzewie
uczestniczyłam w podsumowaniu
IV Rajdu z cyklu „Poznajmy Naszą
Gminę” pod hasłem „Śladami Jana
Wójkiewicza” Uczestnikami rajdu
były delegacje uczniów ze szkół
Gminy Kórnik.
13 kwietnia razem z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim i
radnymi Małgorzatą Walkowiak,
Bogdanem Wesołkiem i Sewerynem Waligórą uczestniczyliśmy w
„Kórnickich obchodach 70. rocznicy
Zbrodni Katyńskiej”.
W klimacie powagi i pełnej zadumy uczestniczyliśmy w pięknej patriotycznej lekcji historii połączonej
z wystąpieniami gości, inscenizacją słownomuzyczną uczniów, wystawą okolicznościową i posadzeniem „dębu katyńskiego”. Przeżycia związane z tą uroczystością pozostaną
na długo w naszej pamięci.
14 kwietnia razem z przewodniczącą
Komisji Oświaty i Polityki Społecznej

Małgorzatą Walkowiak brałyśmy udział w
naradzie dyrektorów placówek oświatowych
naszej gminy. Omawiano tematy związane z
pozyskiwaniem środków pozabudżetowych,
problemami ze zmianą planów finansowych
w trakcie roku szkolnego, wynikami naucza-

nia w szkołach, dowozami uczniów.
Tego samego dnia spotkałam się z grupą
inicjatorów akcji utworzenia samorządowej
jednostki pomocniczej Kórnik-Bnin.
W spotkaniu z ramienia samorządu brał
udział burmistrz Jerzy Lechnerowski, radni
Małgorzata Walkowiak, Julia Bartkowiak,

Bogdan Wesołek, Seweryn Waligóra, Maciej
Marciniak, Andrzej Regulski i radca prawny
UM w Kórniku Przemysław Barczyński.
Grupa inicjatywna przedstawiła idee jakie legły u podstaw ich propozycji. Procedury
niezbędne do utworzenia takiej jednostki
omówił radca prawny. Ustalono,
że na kolejnym spotkaniu poruszony zostanie temat konsultacji
społecznych.
17 kwietnia z sekretarzem
Leszkiem Książkiem oraz radnym
Bogdanem Wesołkiem - prezesem
PKPS oraz grupą emerytów i rencistów gościliśmy w Łomnicy. W
związku z trwającym miesiącem pamięci narodowej uczestniczyliśmy w
uroczystej mszy świętej, i ceremonii
złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą kórnickich powstańców
poległych pod Łomnicą.
Spotkaliśmy się z miejscowymi
władzami samorządowymi oraz
seniorami. Po części oficjalnej odbyło się
spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Seniora”.
Irena Kaczmarek
Przewodnicząca RM w Kórniku
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Dochody
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w
Kórniku z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie
budżetu Gminy Kórnik na rok 2009 plan
dochodów w 2009r. wynosił 66.250.492 zł,
uzyskano natomiast dochody w wysokości
66.284.861,73 zł tj. 100,05%.
W stosunku do 2008r. dochody gminy
zwiększyły się o 5.451.302 zł (o 9%).
Struktura dochodów przedstawia się
następująco:
-29,52% - podatek od nieruchomości od
osób fizycznych i prawnych 19.569.652 zł,
(wzrost o 15,33% w stosunku do 2008r.)
-26,26% - udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych i prawnych 17.409.587zł,
(wzrost o 8,16% w stosunku do 2008r.)
-13,29% - dotacje w łącznej kwocie
8.807.155 zł, (wzrost o 47,7% w stosunku
do 2008r.)
-12,34% - subwencje (część oświatowa,
wyrównawcza) 8.176.927 zł, (wzrost o 8,1%
w stosunku do 2008r.)
Łącznie te cztery pozycje w dochodach
stanowią kwotę 53.963.321 zł, tj. 81,41%
wykonanych ogółem dochodów.
W dalszej kolejności są:
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WYDATKI
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w
Kórniku z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie
budżetu Gminy Kórnik na rok 2009 plan
wydatków na 2009 rok wynosił 86.136.481
zł natomiast wykonanie wydatków wynosiło
83.790.679 zł, co stanowi 97,28% planu.
W 2008r. wykonano wydatki w kwocie
62.675.884 zł
W stosunku do 2008r. wydatki wzrosły
o 34% (o 21.114.795 zł).
Struktura wydatków przedstawia się
następująco:
-24,30 % - turystyka - 20.364.000 zł (wzrost
o 13,95 mln zł w stosunku do 2008r.)
19,08 % - transport i łączność - 15.985.154
zł (wzrost o 600 tys. zł w stosunku do
2008r.)
-17,38 % - oświata i wychowanie 14.564.775 zł (wzrost o 1 mln zł w stosunku
do 2008r.)
-10,91 % - administracja publiczna -
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9.138.547 mln zł (wzrost o 2,8 mln zł w
stosunku do 2008r.)
-6,94 % - opieka społeczna - 5.814.872
zł (spadek o 234 tys. zł w stosunku do
2008r.)
Razem 5 działów to 78,61% całego
budżetu.
-5,03 % - gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – 4.212.807 zł (spadek o 437
tys. zł w stosunku do 2008r.)
-3,39 % - kultura fizyczna i sport 2.842.473 zł
(wzrost o 2,1 mln zł w stosunku do 2008r.)
-3,01 % - gospodarka mieszkaniowa 2.525.857 zł (wzrost o 907 tys. zł w stosunku
do 2008r.)
-2,73% - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.287.559 zł (wzrost o 1,070 mln
zł w stosunku do 2008r.)
-2,31 % - rolnictwo i łowiectwo – 1.935.492 zł
(wzrost o 427 tys. zł w stosunku do 2008r.)
Pozostałe wydatki są poniżej 2%, a są
wśród nich:
-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.405.919 zł (1,68%)
-obsługa długu publicznego (spłata odsetek
od kredytów, pożyczek, obligacji) 548.343
zł (0,65%)
W ogólnej kwocie wydatków zawarte są
również wydatki niewygasające z upływem
roku budżetowego, na kwotę 6.706.965 zł.
Na ww. kwotę składają się głównie następujące zadania inwestycyjne:
- wykonanie nakładki i deszczówki ul. Poznańskiej w Kórniku w kwocie 530.480 zł,
- budowa promenady spacerowej wzdłuż
brzegu Jeziora Kórnickiego w kwocie
228.874 zł,
- centrum rekreacji i sportu z infrastrukturą
towarzyszącą w Kórniku w kwocie 2.407.612
zł,
- modernizacja Ratusza w Bninie w kwocie
1.972.944 zł
oraz
- wniesienie aportu pieniężnego do spółki
Aquanet S.A. w kwocie 1.000.000 zł.
Wyjątkowo dużą pozycją w wydatkach
były w 2009r. wydatki majątkowe.
Stanowiły one 46,31% wydatków (w
2008r. było to 28,3%).
Wykonano inwestycje o wartości
38.800.610 zł.
W stosunku do planu (39.328.135 zł),
inwestycje zostały wykonane w 98,66%.
Wpływ na to niższe wykonanie miały
m.in. następujące pozycje:
- ul. Mościenicka w Mościenicy - nie zrealizowano z powodu nieuchwalenia planu
zagospodarowania przestrzennego
- pobocze w Biernatach - nie wykonano z
powodu braku uzgodnień z ZDP
- inne zadania wykonano za mniejszą kwotę
niż zapisano w budżecie.
Ogółem w 2009r. wykonano 66 zadań,
z których najważniejszymi były:
- centrum sportowo-rekreacyjne z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 19.343.999,71 zł
w tym 2.407.612 zł jako wydatki niewygasające, zadanie w trakcie realizacji
- modernizacja Ratusza w Bninie w kwocie
2.249.999,36 zł, w tym wydatki niewygasające 1.972.944 zł – zadanie w trakcie

realizacji, przesunięcie terminu nastąpiło z
powodu konieczności zwiększenia zakresu
robót dotyczących konstrukcji drewnianej
dachu oraz stropów, w stosunku do założeń
projektowych
- budowa drogi gminnej Robakowo-Dachowa Nowina-Szczodrzykowo i ul.Szerokiej w
Robakowie w kwocie 3.205.427,30 zł
- modernizacja ul. Mostowej w Kamionkach
w kwocie 749.983,42 zł
- budowa ul. Asnyka w kwocie 1.004.817,85
zł
- zagospodarowanie terenu przy ogródku jordanowskim w Kórniku w kwocie 133.503 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie
OSiR w Kórniku– kwota 1.121.223,86 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi
Kamionki – kwota 1.072.671,82 zł
- mini centrum kulturalno-rekreacyjne w
Borówcu– kwota 636.143,92 zł
- mini centrum kulturalno-rekreacyjne w
Runowie – kwota 369.952,48 zł
- budowa promenady spacerowej wzdłuż
brzegu Jeziora Kórnickiego – wydatkowano
1.019.999,85 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 228.874 zł – rozstrzygnięto
przetarg i podpisano umowę we wrześniu
na wykonanie pracy. Termin zakończenia
został przesunięty z uwagi na przedłużenie
procedury przetargowej oraz problemy z
udostępnieniem terenu pod budowę promenady (zadanie dwuletnie)
- budowa kanalizacji deszczowej w Gądkach
ul. Akacjowa, Brzozowa i Kwiatowa – kwota
424.795,45 zł
- budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazowych w Czmoniu - kwota 431.978,53 zł
- budowa drogi Świerkowej w Czmoniu w
kwocie 251.507,86 zł
- budowa drogi dojazdowej do KOK na Prowencie w kwocie 249.788,01 zł
- budowa chodników: w Kromolicach, Radzewie, w Kórniku ul. Średzka, Śremska w
łącznej kwocie 477.096,97 zł
- budowa oświetlenia: na os. Owocowe
Wzgórze w Dziećmierowie, przy ul. Wierzbowej w Mościenicy, przy ul. Zapomnianej w
Borówcu, w Błażejewku, przy ul. Rybackiej
w Błażejewie, przy ul. Michałowskiego w
Kórniku-Bninie, na os. Północnym w Kamionkach w łącznej kwocie 266.917,39 zł
- zakup samochodów dla Ochotniczej Straży
Pożarnej, dla Ośrodka Pomocy Społecznej
i Straży Miejskiej w łącznej kwocie 413.390
zł
- świetlica w Pierzchnie (przedszkole) w
kwocie 106.317,79 zł
- remont pomieszczeń dla Stowarzyszenia
„Klaudynka” w kwocie 71.540,87 zł
- witacze w kwocie 95.000 zł.
Gmina wniosła wkład pieniężny do Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego
„KOMBUS” Sp. z o.o. w kwocie 1.100.000
zł, jako podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na zakup
autobusów
Przekazano dotację dla OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
samochodu gaśniczego ciężkiego dla OSP
– kwota 320.000 zł
Inne pozycje po stronie wydatków:
- wykupy gruntów (drogi, sieci) 606.190 zł

nr 8/2010

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 337.419 zł
- dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych
– 241.576 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych
– 409.066 zł
- dotacja dla Kórniczanina – 95.000 zł
- dotacja dla OSiR-u (w
tym dotacja inwestycyjna) - 254.261 zł
- dotacja dla Biblioteki –
452.463 zł
- dotacja dla KOK –
540.047 zł
- środki dla sołectw –
223.207 zł
- dofinansowanie arboretum (wstęp) – 60.000
zł
- dofinansowanie podmiotów niepublicznych: 799.522 zł
w tym: sport – 282.640 zł
kultura – 107.480 zł
opieka społeczna (dz. 852 i 853) – 40.200
zł
bezpieczeństwo publiczne – 320.000 zł
edukacyjna opieka wychowawcza – 46.952
zł
Gmina otrzymała z PFRON dotacje w
kwocie 32.927 zł realizując finansowanie
programu „Uczeń na wsi”
W 2009r. Gmina Kórnik wpłaciła do
budżetu Państwa kwotę 587.128 zł z tytułu
podwyższonych dochodów. (było w 2008r.
467.974 zł)
W 2009r. Gmina wyemitowała obligacje
na kwotę 19.450.000 zł, które stanowią
przychód budżetu w 2009r.
Na odsetki od kredytów i pożyczek
zaciągniętych przez Gminę oraz obligacji
wydano sumę 548.343 zł, co stanowi 0,65%
wydatków.
Na spłatę rat pożyczek i kredytów Gmina
wydała 1.672.800 zł, Łącznie zatem wydatki
z tytułu spłaty zobowiązań i odsetek wyniosły w 2009r. 2.221.143
zł, co stanowi 3,35%
dochodów gminy (dopuszczalne 15%).
Zadłużenie gminy na koniec 2009r.
wyniosło 27.138.000
zł (na koniec 2008r.
było 9.440,8 tys. zł).
Zadłużenie to stanowi 40,94% dochodów
gminy (dopuszczalne
60%).
Zadłużenie nie jest
małe, ale jest nadal
bezpieczne. Wskaźnik
zadłużenia jest dość
daleki od wartości granicznych określonych
w ustawie o finansach publicznych.
Gmina ponownie odnotowała wzrost
dochodów w stosunku do 2008r., jednak ten
wzrost był na poziomie 5.451 tys. zł, czyli
znacznie niższy niż w latach poprzednich
(był większy o 8-10 mln zł).
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Po raz pierwszy dało się zauważyć
wpływ światowego kryzysu na mniejsze
dochody gminy. Pomimo tego kryzysu na-

1.W miesiącu marcu 2009r. Polskie Sieci
Elektroenergetyczne skierowały do Sądu
Okręgowego pozew przeciwko Gminie Kórnik o odszkodowanie w wysokości 65
mln zł z tytułu strat
spowodowanych
nieukończeniem
budowy linii elektroenergetycznej.
Sprawa jest obecnie w toku.
2.Nadal nierozwiązana pozostała
sprawa rekultywacji nieczynnego od
5 lat składowiska
odpadów komunalnych w Czmoniu.
(Brak porozumienia ze wspólnikiem
większościowym).
Gmina rozwiązała jednak problem gospodarki odpadami, poprzez podpisanie
porozumienia z 16 gminami, w ramach
Porozumienia Jarocińskiego.
3.W miesiącu październiku pojawił się w
Gminie nowy temat, związany z zamiarem
zlokalizowania „Przestrzeni operacyjnej dla
lotniska Poznań-Krzesiny przeznaczonej do
awaryjnego opuszczenia samolotu i awaryjnego zrzutu podwieszeń”. Gmina wyraziła
zdecydowany sprzeciw takiej lokalizacji.

SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE

(c.d. ze str 5 Kwotę 393.945 zł zabezpieczono przez wpis do hipoteki, co stanowi
10,43% zaległości podatkowych.
W 2009r. udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych wynosił 36,72% i był
wyższy o 0,23% (w 2008r. było 36,49%).
Nominalnie udział w tym podatku wynosił
15.223.522 zł i był wyższy aż o 1,7 mln zł
od 2008r.
Udział procentowy podatku dochodowego od osób prawnych nie zmienił się w
stosunku do 2008r. i wynosił 6,71 %. Nominalnie wyniósł on 2.186.065 zł i był niższy
od 2008r. o 397 tys. zł
Poza zaległościami podatkowymi, nie
wpłacono do budżetu opłat od wzrostu
wartości nieruchomości i za zajęcie pasa
drogowego - kwoty 102.741 zł.
Do innych dochodów, nie wymienionych
wcześniej należą:
- wpływy z różnych dochodów, w tym: środki
pieniężne z tytułu odszkodowania na rzecz
Gminy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za utratę prawa własności
nieruchomości w kwocie 186.252 zł oraz
odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej
za spalony budynek komunalny w Dziećmierowie w kwocie 186.783,70 zł, a także
wpłaty w kwocie 347.650,60 zł, które zostały
uregulowane na podstawie porozumień dot.
wydanych decyzji o warunkach zabudowy i
niewykonanych wydatków niewygasających
z 2008r. w kwocie 103.576,41 zł; dochody
z tytułu zrefundowanych wydatków np. za
energię, telefony, wywóz śmieci w łącznej kwocie 199.461,09 zł - w wysokości
1.050.440,11 zł, co stanowi 1,58% dochodów
- podatek rolny 1.012.760,72 zł, co stanowi
1,53% dochodów
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w
kwocie 706.185,07 zł, co stanowi 1,07%
dochodów, w tym opłata od wzrostu wartości nieruchomości (134.020,06 zł), za
zajęcie pasa drogowego (559.961,01 zł),
opłata za wpis do działalności gospodarczej
(10.400 zł)
- sprzedaż nieruchomości gminy 619.599,70
zł, co stanowi 0,93% dochodów.

Do bardzo pozytywnych zdarzeń,
które miały miejsce w ubiegłym roku
należą:
•Otwarcie drogi S 11 (czerwiec) z dwoma
węzłami komunikacyjnymi Kórnik – Północ
i Kórnik-Południe z przejściem dla pieszych
w Gądkach, z ul. Poznańską w Skrzynkach
(GDDKiA)
•Uruchomienie w Kórniku w styczniu
2009r. Stacji Pogotowia Ratunkowego
•Wysokie miejsca w rankingach, w tym
zajęcie przez Gmine Kórnik IV miejsca
w Polsce wg poziomu zrównoważonego
rozwoju
•Uzyskanie
przez Gminę, jako
jedną z pierwszych
w Polsce, autoryzacji obligacji na
Giełdzie Papierów
Wa r t o ś c i o w y c h
(Catalyst)
•Dynamiczny
rozwój Gminy pod
względem przyrostu ilości mieszkańców. Na dzień
31 grudnia 2009r.
– 19.573 mieszkańców na stałe
zameldowanych.
stąpił przyrost powierzchni magazynowych
firm (Panattoni, Point Park), co wypłynęło na
wzrost dochodów gminy z tytułu podatku od
nieruchomości.
Chciałbym zwrócić uwagę na kilka innych spraw, bardzo ważnych dla gminy.

Te o s t a t n i e
przytoczone fakty świadczą o tym, że
Gmina Kórnik nadal jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce.
Jerzy Lechnerowski
Burmistrz Gminy Kórnik
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Jechali na „podwójnym gazie”
6 kwietnia, funkcjonariusze Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Poznaniu zatrzymali w Dziećmierowie mężczyznę, kierującego pojazdem w
stanie nietrzeźwości. Miał 0,76‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu. Trzy dni później,
9 kwietnia w Jaryszkach, policjanci z Sekcji
Zabezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej
Policji w Poznaniu, na gorącym uczynku
zatrzymali kierowcę auta, który w wydychanym powietrzu miał aż 2,9‰. 14 kwietnia
w Borówcu, funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku dokonali zatrzymania nietrzeźwego rowerzysty. Badanie alkomatem
dało wynik 0,76‰.
Nie dostosowali prędkości
11 kwietnia w Mościenicy, kierowca
volkswagena nie dostosował prędkości do
warunków ruchu i doprowadził do zderzenia
z fiatem. Z kolei 14 kwietnia w Gądkach,
kierujący mercedesem jechał z nadmierną
prędkością, stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z rogatką kolejową.
Nie zachowali bezpiecznej odległości
16 kwietnia w Koninku, kierowca opla
i mercedesa, w wyniku niezachowania
bezpiecznej odległości podczas wykonywania manewru wymijania doprowadzili do
zderzenia się pojazdów.

LIST DO REDAKCJI

Dzień Ziemi, wielkie święto, festyny, dzieciaki zbierające śmieci w lasach,
parkach, pokazują się ekolodzy… Wreszcie ich widać.
Mam pytanie: gdzie są ekolodzy, kiedy ich nie widać? A powinni być widoczni, nie tylko
w czasie sprzątania świata, na festynach, pogadankach, wisząc na kominach i drzewach,
ale przy dopilnowaniu, aby prawo w zakresie ekologii było egzekwowane i przestrzegane,
to takie najbardziej proste prawo.
Gminy mają programy, regulaminy, w zakresie gospodarki śmieciowo-ściekowej.
W gminie Kórnik mamy Gminny Plan Gospodarki Odpadami. 30 czerwca 2009 rokuprzedstawiono sprawozdania z realizacji tego planu za lata 2007-2008. I co? I chciało
by się powiedzieć i g.... Może nie tak ostro, ale powiem i nic. I jak burdel był, tak jest.
Jak śmieci w lasach i w rowach były wyrzucane, tak są nadal wyrzucane, a ścieki wylewane do lasu, tak są nadal wylewane do lasu. Warto popatrzeć na rowy przy lasku za i
przy Ośrodku Wypoczynkowym w Błażejewku. Wypoczynek? W lasku, gdzie śmierdzi
ściekami? Gdzie wyrzuca się śmieci? Dziękuję - powie większość. Ale tego nie powiedzą
śmieciarze, czy „szambonurki” korzystający z tego lasku. A przecież właściciele Ośrodka
chcieliby, by chętnych było jak najwięcej.
Pytanie kto to robi? Odpowiedź sama się narzuca. A no ten, który chce zaoszczędzić
miesięcznie na trzy piwa, ten, któremu nie chce się zawrzeć umowy na wywóz śmieci,
szamba, albo szambo wybudować.... Bo przecież on ma ekologiczny „kibel” na śmieci
czy ekologiczne szambo... bo śmieci są likwidowane poprzez ekologiczny wywóz do rowu
czy lasu a ścieki. Ścieki albo wsiąkają, albo ulatują do rowu, albo wylewane są do lasku
za Ośrodkiem, jak wcześniej napisałem. Nasuwa się pytanie: po co więc gminy stanowią
takie programy i takie prawo (regulaminy)? Czyżby po to, żeby urzędnicy mieli co robić?
Dalej pytać należy, kto egzekwuje to prawo. Słyszałem, że straż miejska, nawet kiedyś
obiecywała coś zrobić, ale na chęciach się skończyło.
A może to wszystko dlatego, żeby można było robić szumne sprzątanie świata, robić
Święto Ziemi, angażować dzieci do sprzątania?
A przecież to takie proste. Mieszkasz, również w domku letniskowym, chociaż pół roku,
produkujesz śmieci i ścieki, wystarczy zapytać - pokaż co z tym co produkujesz robisz?
Jak wyglądają rowy, dukty lasku w załączonych fotkach.
Oburzony mieszkaniec
(nazwisko do wiadomości redakcji)

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe

„KOMBUS” w Czołowie, ul. Kórnicka 1

przyjmie uczniów
na praktyczną naukę zawodu
w zawodzie mechanik samochodowy
tel. 618 980-666
Działki o pow. 750 do 900m² w Kamionkach
w cenie 185 zł/m² polecam na sprzedaż
tel. 601-713-458 lub 605-624-272
kornik.nieruchomosci@op.pl

N I E R U C HO M O Ś 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

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

Kradzieże i uszkodzenie mienia
•10 kwietnia w Kórniku doszło do kradzieży
samochodu peugeot o wartości 45000zł,
•11 kwietnia włamano się do pomieszczeń
Szkółek Kórnickich Zakładu Doświadczalnego PAN w miejscowości Dziećmierowo
i skradziono piłę marki Still o wartości
690 zł,
•13 kwietnia w Kórniku, zarysowano
powłokę lakierniczą opla, wartość strat to
3000 zł,
•18 kwietnia w Kórniku doszło do kradzieży
portfela z zawartością dokumentów i pieniędzy w kwocie 80 zł.
Opr. BM

tel. (fax.) 0618 190-291 lub 0 604-457-724
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•dla osób indywidualnych
•firm
•rolników

SZYBKI I ŁATWY DOSTĘP

tel. 504-797-100

www.restauracja-casablanca.pl

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

ZEGARY

Profesjonalna
naprawa
i sprzedaż starych
zegarów

PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM

Tel. 602 65 16 35

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

Możliwy dojazd do klienta

Poszukuję lokalu na
gabinet stomatologiczny
w okolicach Kórnika
Kontakt tel. 601-713-458

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

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)

Strażacy w akcji
W kolejnych akcjach wzięli udział kórniccy
strażacy:
Kórniccy strażacy uczestniczyli w kolejnych
akcjach:
•13 kwietnia gasili pożar, który wybuchł na
wskutek zapalenia się sadzy w kominie
przy ulicy Świerkowej w Kórniku i zabezpieczali miejsce wypadku na trasie S 11
w Gądkach koło firmy Raben - w kierunku
do Poznania,
•15 kwietnia gasili pożar trawy w Pierzchnie,
•16 kwietnia w Mieczewie, gmina Mosina,
gasili pożar wzniecony przez sadze w kominie przy ulicy Wichrowej.
Opr. Robert Wrzesiński

KREDYTY

REKLAMY

INFORMACJE

Kronika
kryminalna

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

Pracownia Projektowa Ewa Lorens
a r c h i t e k t u r a / kon s t ru kc j a
O F E R U J E M Y:

Prosimy Czytelników o zgłaszanie nam nielegalnych wysypisk, zaśmieconych
miejsc w lasach, przy drogach i wśród pól.
Zdjęcia lub informacje o śmietniskach można przesyłać pocztą elektroniczną
(korniczanin@kornik.pl) lub telefonicznie (601179596)

Redakcja

nr 8/2010

Projektowanie w budownictwie Projekty indywidualne
Adaptacje projektów typowych Inwentaryzacje
Uzyskanie pozwolenia na budowę Bezpłatne konsultacje przedprojektowe
i doradztwo w zakresie projektowania

Miejsce
na
Twoją
reklamę

ul. Mickiewicza ԟ- Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. ԟMail: EWA.LORENS@GMAIL.COM
24 kwietnia 2010 r.
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O najważniejszych sprawach Szczodrzykowa dyskutowano podczas zebrania
wiejskiego, które odbyło się w czwartek, 15
kwietnia w świetlicy wiejskiej.
Przybyłych gości powitał sołtys
Ireneusz Majchrzak. Wśród nich
byli: burmistrz Jerzy Lechnerowski,
Roman Genstwa - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Karol Białonowicz, prezes Spółki Wodnej „Wody
Polskie”.
Minutą ciszy uczczono pamięć
tragicznie zmarłego prezydenta
RP - Lecha Kaczyńskiego, jego
małżonki – Marii Kaczyńskiej oraz
pozostałych ofiar katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem.
Sołtys Ireneusz Majchrzak poinformował, że w 2009 roku sołectwo
miało na wydatki 13.001 zł. Wydano 12.990,83 zł, zostało 1,18 zł.
Sołectwo utrzymuje dwie drużyny
piłkarskie dorosłych i jedną młodzieżową. Finansuje utrzymanie boisk. Pozyskuje przy tym
sponsorów, którym jest m. in. „Jagrol”. Sołtys
złożył sponsorom podziękowania. Sołectwo
utrzymuje też świetlicę, plac zbaw. Do dróg,
sołectwo nie dokłada. Sołtys zaznczyl, iż budżet
sołecki jest rozliczany na bieżąco z faktur w
Urzędzie Miejskim w Kórniku.
Z 13.001 zł, 10 000 zł pochodziło z UM,
1000 zł stanowiło nagrodę za zajęcie III miejsca
w Turnieju Wsi na Dożynkach Gminnych, 1500
zł przekazał „Jagrol”, a 500 zł drugi sponsor.
Ireneusz Majchrzak powiedział, że w tym
roku Rada Miejska utworzyła fundusz sołecki,
który dla Szczodrzykowa wynosi 25.094 zł. Za
6000 zł (4000 zł za materiał i 2000 zł usługi)
dokończone zostanie zadaszenie wiaty na
boisku, kolejne 6 000 zł (także 4000 zł za
materiał i 2000 zł za usługi) przeznaczono na
dokończenie połowy boiska do koszykówki,
gdzie podczas festynów gra zespół muzyczny
a mieszkańcy mogą tańczyć. Kolejne 6000 zł
będzie przeznaczone na zakup samobieżnej
kosiarki do koszenia 3 dużych i jednego mniejszego boiska. Do tej pory, trzy wsie korzystały
z jednej kosiarki, a modernizacja sprzętu i
naprawy kosztowały sporą sumę pieniędzy.
Pozostałe 8000 zł pochłonie organizacja Dnia
Dziecka, Mikołajek, zabawy w sierpniu.
Sołtys Ireneusz Majchrzak przypomniał o
koniecznych inwestycjach, na które w tym roku
nie ma pieniędzy np. remont świetlicy, na której
przecieka eternit, wykonanie rekonstrukcji fundamentów, zainstalowanie 5 lamp – od krzyża
do stacji PKP.
Mieszkańcy zadawali pytania. Dowiedzieli
się, że zostanie dokończona kanalizacja deszczowa na ulicy Leśniej i Polnej a drogi będą równane. Jeden z rozmówców wskazywał na to, że
na placu zabaw potrzebna jest piaskownica,
parking. Plac ten powinien być opłotowany.
Radny Roman Genstwa zwrócił się do
mieszkańców, że to oni sami decydują, na
co będą wydawane pieniądze z budżetu
sołeckiego.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski w swoim
wystąpieniu podkreślił, że po raz pierwszy w
2010 roku, zgodnie z ustawą, Rada Miejska

wprowadziła fundusz sołecki. Zaznaczył, iż
przez to Szczodrzykowo ma ponad dwukrotnie
większe środki – w ubiegłym posiadało 10 tys. zł
w obecnym ma 25 tys. zł. W marcu RM ustaliła,

że fundusz sołecki będzie tworzony także na
2011 rok. Musi być jednak zaplanowany do
września 2010 roku. Wskazał, że fundusz
sołecki jest większy niż w poprzednich latach,
ale jeśli już zostanie uchwalony to musi być realizowany, bo nie można przerzucać środków.
Przypomniał, że od tego roku nie ma Funduszu
Ochrony Środowiska, ale 150 tys. zł przeznaczone jest na cele, którymi się zajmowal ten
fundusz. Środkami tymi, nie można swobodnie
jednak rozporządzać.
Burmistrz wyjaśnił, że w prawdzie rzeczywiście duża inwestycja – Centrum Rekreacji i
Sportu w Kórniku pochłania 55 mln zł, jednak
w kórnickiej gminie w 2009 roku zrealizowano
66 inwestycji. Jerzy Lechnerowski omówił też
wpływ kryzysu gospodarczego na budżet
gminy. Wprawdzie, nie doszło do aż tak poważnych skutków, jak przewidywały media,
ale na zaplanowane w styczniu 2009 roku 65
mln zł, budżet zmniejszył się o 2 mln. - Może
nie jest to wiele, ale za te 2 mln zł można dużo
zrobić – wskazał burmistrz.
Poinformował, że musi być dokończona
kanalizacja deszczowa ulic Leśnej i Polnej, na
co Fundacja „Zakłady Kórnickie” przeznacza
75 tys. zł, gmina 75 tys. zł, a „Jagrol” zajmuje
się udrożnieniem.
Jerzy Lechnerowski powiedział, że oświetlenie ulicy Ogrodowej jest przewidziane na
2011 rok, a odcinka od krzyża do stacji PKP
na 2013 rok. W gminie, niezbędnych jest w
sumie 70 inwestycji oświetleniowych.
Burmistrz odpowiadając na pytanie, poinformował, że właścicielem budynku przy stacji
kolejowej jest PKP. Gmina musiałaby wykupić
ten budynek, potem wykonać remont, co nie
jest opłacalne.
Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy na ulicy
Poznańskiej będzie budowana kanalizacja.
Burmistrz odpowiedział, że gmina nie będzie
realizować takiej inwestycji. Sołtys Ireneusz
Majchrzak stwierdził, że musiałoby zdeklarować się 90% mieszkańców, tej ulicy, by można
było realizować zadanie. Najpierw musi zostać
zakończona pierwsza inwestycja. Pod koniec
roku będzie spotkanie dotyczące tej następnej.
Sołtys poinformował, że sołectwo zwróci się o

pomoc w realizacji tego kolejnego, kanalizacyjnego przedsięwzięcia.
Jedna z uczestniczek zebrania uznała, że
plac zabaw powinien powstać także przy ulicy
Ogrodowej.
Głos zabrał Karol Białonowicz,
prezes Spółki Wodnej „Wody Polskie”. Poinformował o stanie przygotowań do budowy kanalizacji i
dwóch oczyszczalni ścieków, które
staną obok siebie. Formalności
załatwiano w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim. Wydano
już odpowiednie pozwolenia na
budowę kanalizacji oraz jednej
oczyszczalni. Potrzbne są jeszcze:
pozwolenie na budowę, pozwolenie
wodno-prawne, wydawane przez
Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
Karol Białonowicz stwierdził, że gdyby sprawami zajmowali się gminni
urzędnicy, trwałoby to krócej. Dokumenty
zezwalające na budowę drugiej oczyszczalni
będą gotowe do czerwca. Inwestycja ma
rozpocząć się w sierpniu. Przedtem planowane jest spotkanie z mieszkańcami. Drugie
spotkanie odbędzie się przed zakończeniem
przedsięwzięcia.
Robert Wrzesiński

WIEŚCI
SOŁECKIE
GĄDKI
Sołtys Tadeusz Olejniczak poinformował,
że od czterech lat trwają starania, by została
oświetlona ulica Poznańska. Koniecznością
jest postawienie trzech lamp. Mieszkańcy
zgadzają się, by oświetlenie przechodziło
przez ich grunt.
Kolejnym problemem mieszkańców
Gądek jest dzikie wysypisko śmieci przy
ulicy Leśnej.
Potrzebne jest ustalenie właściciela
gruntu przy tej ulicy, który powinien wycinać
krzewy.
Tadeusz Olejniczak zwraca także uwagę
na to, że niezbędna jest niwelacja terenu na
ulicach Akacjowej i Kwiatowej, by woda spływała do kanalizacji. W tej sprawie skierował
pismo do burmistrza.
Sołtys poinformował, że we wtorek 27
kwietnia, o godz. 17.00 odbędzie się zebranie wiejskie, na którym omawiane będą
problemy wsi.
RUNOWO
Sołtys Iwona Cupryjak zachęca mieszkańców do przystąpienia do akcji „Sprzątania
Świata”. W piątek, 9 kwietnia w sprzątanie
zaangażowali się młodzi ludzie. Akcja odbędzie się też w sobotę, 24 kwietnia i pozostałe
soboty – do końca maja. Iwona Cupryjak
szczególnie zwraca się do dorosłych, by
włączyli się do tej pożyteczej inicjatywy.
Robert Wrzesiński
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Kórnickie
spotkania z
Białą Damą 2010

Z przyjemnością informujemy, że
tegoroczne święto gminy Kórnik – XVII
Kórnickie Spotkania z Białą Damą odbędą się w dniach 29 do 30 maja br.
Program artystyczny opracowany został
tak, by każdy znalazł w nim coś dla siebie.
Chcąc pomóc uczestnikom w oderwaniu
się od codziennych, przyziemnych spraw
inspiracji szukaliśmy ponad głowami, na
tle nieba.
Tak zrodził się pomysł prezentacji
umiejętności i sprzętu tych, którzy życie
swe spędzają ponad ziemią. Pomoc swą
zaoferowało Dowództwo 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego RP, członkowie sekcji
spadochronowej Aeroklubów z Polski, miłośnicy lotnictwa, baloniarstwa, modelarstwa
lotniczego. Dzięki nim, w trakcie tegorocznych Spotkań czeka nas „Powietrzny desant
z Białą Damą”. Obejmie on pokazy sprzętu
lotniczego i spadochronowego, w trakcie
których będzie można m.in. przymierzyć
kombinezon pilota, zapoznać się ze sprzętem lotniczych służb naziemnych albo obejrzeć na żywo pokaz desantu spadochronowego. Być może, wśród skoczków obecna
będzie Kórnicka Biała Dama 2010.
Przygotowaliśmy również inne atrakcje.
Dla chcących przenieść się choć na
chwilę w czasy, gdy o wyglądzie samochodów nie decydowały osiągi i zużycie paliwa,
lecz ich piękno proponujemy pokaz i paradę
zabytkowych samochodów.
Dla osób twardo stąpających po ziemi
swymi przemyśleniami i praktycznymi
radami podzieli się w trakcie rozmów Pan
Józek-znany hodowca kur, czyli gwiazda
kabaretu Grzegorz Halamy-Oklaski.
Nie zapomnieliśmy też o najmłodszych.
Specjalnie dla nich przygotowany został
z okazji Dnia Dziecka spektakl oraz blok

zabaw, gier i konkursów.
A wszystkich ciekawych umiejętności
artystycznych swych sąsiadów zapraszamy
na „Blok dobrych znajomych z sąsiedztwa”,
czyli występy artystów ziemi kórnickiej.
Po raz pierwszy, w nowo uszytych strojach ludowych zobaczymy Zespół Pieśni i
Tańca Ziemi Kórnickiej. Wiktoria Zięta po
sukcesach w kadrze narodowej Niemiec,
wróciła do Polski. Wraz z nowym partnerem
Przemysławem Biernatem zaprezentuje
swe mistrzowskie umiejętności w tańcu
towarzyskim. Gośćmi specjalnymi będzie
35 osobowy zespół młodych górali z Brzegu koło Zakopanego, którzy podzielą się
swymi umiejętnościami w tańcu, pieśni
i gawędzie. Gościć będziemy też chór z
Ukrainy. Pojawią się adepci kórnickiej sekcji
teakwondo.
Gwiazdą wieczoru będzie Krzysztof
Krawczyk - nasz rodzimy Tom Jones,
którego energia, profesjonalizm i urok pozwoli przenieść się w czasie i przestrzeni
tak młodym, jak i starszym widzom.
Dla miłośników elektronicznych brzmień
dyskotekę poprowadzi jeden z najpopularniejszych duetów - DJ Kalwi&Remi. Nie
zabraknie też pokazu sztucznych ogni na
kórnickim niebie.
W niedzielę 30 maja, również
będzie można spotkać pilotów, spadochroniarzy, pracowników naziemnych służby
lotniczej, którzy opowiedzą o specyfice
swej pracy i o prezentowanym sprzęcie.
Odbędzie się także pokaz modelarstwa
lotniczego.
Po południu zapraszamy na „Kabareton
z Białą Damą”. Gospodarzem spotkania
będą Olga Bończyk i Zbigniew Górny.
Wystąpią kabarety Rak, Koń Polski i Czarujących Doznań.
Ponadto w trakcie całej imprezy oferować będziemy uczestnikom specjały kuchni
polskiej i światowej oraz urządzenia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.
Serdecznie zapraszamy.
		
Sławek Animucki

Piękne Kórniczanki! Szanowni Kórniczanie!

Z radością informujemy, że tegoroczne święto Gminy Kórnik
– XVII Kórnickie Spotkania z Białą Damą 2010
odbędą się w dniach 29 do 30 maja br.
By tradycji stała się zadość, Biała Dama 2010 powinna zmaterializować się
w osobie mieszkanki naszej gminy.
Właśnie dlatego, Burmistrz Gminy Kórnik ogłasza konkurs
na Kórnicką Białą Damę 2010, która czynić będzie honory gospodyni
tegorocznego święta oraz reprezentować naszą piękną gminę przez cały rok.
Kandydatka powinna spełniać następujące warunki:
mieszkać w gminie Kórnik, znać język obcy i posiadać podstawową wiedzę
na temat swojej gminy.
Oferty zawierające życiorys oraz fotografię prosimy składać w BOM Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1 lub przesłać mailem na adres
kok@kornik.pl do dnia 7 maja 2009 r.
Informacji udziela Sławek Animucki tel. 515229660.
Z kandydatkami zostanie przeprowadzona rozmowa. Na jej podstawie
wyłonimy Kórnicką Białą Damę 2010. Wynik konkursu zostanie publicznie
ogłoszony przez Burmistrza podczas inauguracji XVII Kórnickich Spotkań z
Biała Damą dnia 29 maja br.

RECENZJE KSIĄŻEK
Pozycje książkowe dostępne są w
Bibliotece Publicznej w Kórniku

KULTURA

SOŁECKIE
10

Zebranie wiejskie w Szczodrzykowie

DLA DOROSŁYCH
ARTUR DOMOSŁAWSKI
„KAPUŚCIŃSKI NON-FICTION”

„Kapuściński nonfiction” to pierwsza
tak obszerna, obejmująca całe życie i
dzieło, książka o Ryszardzie Kapuścińskim (1932-2007),
pióra dziennikarza
i reportera „Gazety
Wyborczej”. Doskonale udokumentowana, pełna celnych
analiz opowieść o
„człowieku, żyjącym w poplątanych
czasach, w kilku epokach, w różnych
światach” na szerokim tle wydarzeń społeczno-politycznych ostatniego półwiecza
w Polsce i za granicą. Domosławski
odważnie podejmuje wnikliwą próbę charakterystyki Kapuścińskiego - człowieka
pełnego sprzeczności, wokół którego
narosło wiele kontrowersji.
DLA DZIECI
ANNA ONICHIMOWSKA
„TAJEMNICE POCZĄTKU.
MITY O STWORZENIU ŚWIATA”

Wszystkie kultury mają swoje
mity o stworzeniu
świata. Sięgając do
mitologii powszechnie znanych, jak i
przekazów małych
plemion indiańskich
czy afrykańskich,
autorka opisała te,
które wydały się
jej najpiękniejsze.
Książka opracowana przez trzech ilustratorów.
LITERATURA POPULARNONAUKOA
CHRISTIAN JACQ „EGIPCJANKI”

Sławny egiptolog
pisze o kobietach w
państwie faraonów.
Chyba mało kto wie,
że starożytna Egipcjanka była uważana
za równą mężczyźnie
w każdej dziedzinie.
Mogła poślubić kogo
chciała i rozwieść się,
dziedziczyła majątek
i decydowała o spadkobiercach. Opowiadając o kobietach
wszystkich stanów, od legendarnych
królowych jak Nefretiti czy Kleopatra,
przez artystki, kapłanki, kobiety interesu po gospodynie domowe, popularny
autor kreśli zaskakująco współczesny
zbiorowy portret matek, żon i kochanek
znad Nilu.

Sawek Animucki

24 kwietnia 2010 r.
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Dotyczy : ulicy prof. Zb. Steckiego
W imieniu własnym i mieszkańców ulicy
prof. Zb. Steckiego, zwracam się do Pana
Burmistrza o osobiste zaangażowanie w
dalszą opiekę nad naszą ulicą.
Jesteśmy pełni podziwu i uznania za
dokonane działania w zakresie imagu jednej z nowych ulic Kórnika. Wybudowanie
przedszkola z oświetleniem fragmentu
ulicy jest z pewnością godne uznania tak
samo, jak utwardzenie placu w sąsiedztwie
cmentarza, łącznie z poprawą widoczności naroża ulicy Ks. Jabłońskiego i ul. 20
Października.
Niestety dalsza część ulicy prof. Zb.
Steckiego (od przedszkola do ul. Wiatracznej) zamieszkała przez mieszkańców 15
domów jest w stanie tragicznym i robi wrażenie zapomnianej przez Władze Miasta.
Przypominamy, że nasza ulica nie kończy
się na przedszkolu, a to co mamy obecnie
trudno nazwać ulicą. Ulica nosząca nazwę
tak zacnego i zasłużonego dla miasta profesora winna być pod szczególną opieką
Władz Miasta, a obecny stan ulicy uwłacza
nazwisku tak godnej Postaci.
Miniona zima spowodowała bardzo i to
bardzo głębokie dziury w części ulicy, która
nie ma utwardzenia z płyt betonowych.
Drugorzędną, lecz nie mniej ważną
sprawą jest brak oświetlenia i odwodnienia (wykonanie kanalizacji deszczowej) tej
części ulicy Steckiego.
Szanowny Panie Burmistrzu toniemy
w ciemnościach, po deszczach i roztopach
również w błocie, a ulica staje się niebez-

pieczna nie tylko dla samochodów, ale
także ludzi dorosłych (w tym kilkunastu
emerytów) i dzieci przedszkolnych.
Nowe domy o znacznym wyposażeniu,
przy braku oświetlenia ulicy stają się łatwym
łupem dla
osób niepożądanych. Dziury
niszczą nam samochody, kurz unoszący
się w suche dni za każdym przejeżdżającym pojazdem brudzi i niszczy w wyraźny
sposób nowe elewacje naszych domów.
Płacimy podatki, mieszkamy w mieście o
wielowiekowej historii, a nasza droga jest
w gorszym stanie niż dukty leśne i wiejskie
drogi stanowiące dojazdy do pól – czym sobie na to zasłużyliśmy? Czyżby tak piękne
miasto było, aż tak nieprzyjazne dla nowych
mieszkańców?
Dodatkowym niepokojącym aspektem
są dzieci przedszkolne, które to idąc na
spacer w zwartym szyku patrzą w „ niebo”
i prowadzącą opiekunkę, nie zważając
na dziury w drodze, kamienie i kałuże. W
takiej sytuacji zwichnięcie lub złamanie
nogi jest bardzo łatwe i prawdopodobne,
nie wspomnę już o potknięciach i odartych
kolanach maluchów.
Jak już zostało zaznaczone, nasza
ulica, o nazwie godnej podkreślenia dla
mieszkańców Kórnika i to w sąsiedztwie
Ogrodu Dendrologicznego robi wrażenie
ulicy pustynno - polnej, bowiem brakuje
tu drzew, które stworzyłyby aleję spacerową nie tylko dla dzieci przedszkolnych,
ale wielu innych mieszkańców Kórnika
spacerujących, jeżdżących na rowerach i
podążających do cmentarza.
Chciałbym jednocześnie nawiązać do
jednego z pierwszych pism skierowanych

do Urzędu Miejskiego w Kórniku z datą
09.11.2004 roku przez pana Marka Roemera z
ul. prof. Zb. Steckiego 33 licząc na to, że
7 letni okres oczekiwań na decyzje inwestycyjne przy ul. prof. Zb. Steckiego zaowocuje. Nawet prowizoryczne utwardzenie drogi
płytami betonowymi, kostką POZBRUK
lub ułożenie dywanika asfaltowego wraz z
oświetleniem ulicy
prof. Zb. Steckiego będzie dla nas wielką radością i znaczącą poprawą warunków
życia i bezpieczeństwa.
Następny problem to bezpieczeństwo
kierowców na skrzyżowaniu ul. Wojska
Polskiego i ul. Ks. Jabłońskiego. Skrzyżowanie to ma ustawiony znak „Stop”, jednak
zauważenie samochodów skręcających z
ulicy Średzkiej w ulicę Wojska Polskiego
dla wyjeżdżających z ulicy Ks. Jabłońskiego jest utrudnione z uwagi na wysoki płot i
zabudowania stojące tuż przy ulicy. Zamocowanie w tym miejscu lustra wypukłego
poprawiłoby w sposób znaczy bezpieczeństwo wyjazdu samochodów z pod znaku
„Stop” (tę drogę przemierzają przecież
często nie tylko mieszkańcy sąsiednich ulic,
ale i rodzice wraz z przedszkolakami).
Z góry dziękujemy Panu Burmistrzowi
za pomoc w rozwiązaniu naszych codziennych problemów, jednocześnie prosimy o
pisemne ustosunkowanie się do naszego
pisma.

10 kwietnia 2010 roku to data, która
na długo zapadnie w naszej pamięci.
Tego dnia, o godz. 8.56, pod Smoleńskiem rozbił się prezydencki samolot,
którym leciały najważniejsze osoby w
państwie, na czele z prezydentem RP
Lechem Kaczyńskim i jego małżonką
na obchody 70. rocznicy mordu w Katyniu. Nikt nie przeżył tej katastrofy.
Jeszcze tego samego dnia ogłoszono
tygodniową żałobę narodową. Tragedią
poruszony był cały kraj. Poruszeni byli
też kórniczanie.
Każdego z nas, wiadomość o tym
tragicznym zdarzeniu zastała w innym
momencie dnia i w innych okolicznościach.
Poruszyła bardzo wielu z nas. Na naszych
twarzach pojawił się smutek. W niejednym
oku pojawiła się łza. Na ulicach, w sklepach

łych ofiar katastrofy i biało-czerwona flaga
z żałobnym kirem. Pod nimi, nierzadko
stawiano lampkę lub znicz. W szkołach,
w ciągu tygodnia odbywały się apele dla
uczczenia pamięci tych, którzy zginęli 70 lat
temu z rąk sowieckich oprawców, jak i ofiar
tragicznego wypadku (relacje na łamach
dwutygodnika).
Dzień po zakończeniu oficjalnej żałoby
narodowej, w poniedziałek 19 kwietnia,
uczniowie i grono pedagogiczne z bnińskiej
podstawówki modlili się za zamordowanych
w Katyniu i ofiary katastrofy podczas specjalnej Mszy św., która odbyła się w kościele
parafialnym w Bninie. Po niej, przeszli na
cmentarz, gdzie pod kamieniem poświęconym Janowi Pawłowi II ustawili szpaler
z kilkudziesięciu zniczy, dla upamiętnienia
ofiar smoleńskiej tragedii.

mówiono o tym co się stało. Uczestnicy IV
Rajdu z cyklu „Poznajemy naszą gminę”
(uczniowie z każdej ze szkół z gminy Kórnik
wraz z opiekunami), który tym razem odbył
się śladami Jana Wójkiewicza (patrona
SP w Radzewie), zwiedzali akurat Fort VII
w Poznaniu, w którym w czasie II wojny
światowej funkcjonował nazistowski obóz
zagłady. To właśnie wtedy dotarły do nich
tragiczne informacje. Nikt z nich, nie mógł
w to uwierzyć…
Już kilka godzin po tragedii i ogłoszeniu
żałoby narodowej, na domach kórniczan
pojawiły się dziesiątki a potem setki białoczerwonych flag przyzdobionych żałobnym
kirem. Flagę opuszczono też do połowy na
maszcie kórnickiego ratusza. Te zawisły
również na budynkach wielu instytucji w
Kórniku. Czarne wstążeczki i niewielkie flagi
przyczepili także do lusterek autobusów
kierowcy kórnickiego KOMBUSU.
W niedzielę, dzień po katastrofie w
południe zawyły syreny. W naszych kościołach modlono się za dusze tych, którzy
zginęli. Pod krzyżem, znajdującym się przy
kórnickiej kolegiacie, niektórzy spontanicznie zapalali znicze. Część sklepów, które
zwykle były czynne w niedzielę, tym razem
zamknięto.
Odwołano wszystkie imprezy kulturalne
i sportowe w naszej gminie.

Wpisywali się do księgi
kondolencyjnej
W patio Urzędu Miejskiego w Kórniku
umieszczono Księgę Kondolencyjną, do
której przez tydzień wpisywać się mogli
mieszkańcy gminy Kórnik. Wpisywały się
osoby prywatne, reprezentujące różne
instytucje, szkoły, przedszkola, starsi, młodzież, a nawet kilkuletnie dzieci, które potrafią już pisać. O czym pisali? O wstrząsie,
jaki wywołała ta tragedia, zapewnieniach
o pamięci, emocjach, nadziejach, dumie,
budzącym się na nowo patriotyzmie. Księga
trafi do Warszawy.
Dokładnie 7 dni po katastrofie w Smoleńsku, w sobotę 17 kwietnia o godz. 8.56
zawyły syreny, upamiętniając wydarzenia
sprzed tygodnia. W niedzielę, 18 kwietnia
w dniu pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, sklepy w
Kórniku były nieczynne lub krócej otwarte.
Mimo, że oficjalnie żałoba narodowa zakończyła się kilka dni temu to nadal na wielu
budynkach wiszą flagi, w uszach brzmi
przejmująca melodia z filmu „Różyczka”,
która często w trakcie żałoby pojawiała się
mediach, a w naszych myślach powracamy
do tej tragicznej daty. Daty, o której długo
będziemy pamiętać.

Z poważaniem

Ireneusz Osajda
oraz
Mieszkańcy ulicy Prof. Zb.Steckiego
(spis nazwisk dostępny w redakcji)

Wielkie łatanie dziur po zimie
Zima odeszła już na dobre, ale pozostawiła po sobie na drogach liczne dziury
i wyrwy.
Od kilku tygodni trwa ich łatanie na
drogach gminnych.
Okres zimowo-wiosenny to czas, w
którym dziury na drogach pojawiają się jak
„grzyby po deszczu”. Kierowcy niejednokrotnie jadąc podziurawioną jezdnią, muszą
pokonywać trasę jak tor przeszkód.
Na drogach gminnych trwają prace
remontowe. Łataniem dziur na drogach
o nawierzchni bitumicznej zajmuje się
przedsiębiorstwo NORTEX z Poznania.
Prace naprawcze wykonywane były m.in.
na ulicach Średzkiej, Dworcowej, Szkolnej, Celichowskiego, Stodolnej, Leśnej,
20 Października i Placu Niepodległości w
Kórniku, Biernackiej, Śremskiej, Lipowej,
Wierzbowej w Bninie, Ogrodowej w Szczodrzykowie, Porannej Rosy, Waniliowej, Mieczewskiej, Klonowej i Osiedlu Kresowym
w Kamionkach, Zapomnianej w Borówcu,
Wspólnej w Szczytnikach.
W najbliższym czasie łatane będą dziury
na kolejnych drogach gminnych.
BM
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Data, którą długo będziemy pamiętać
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Uczniowie uczcili pamięć ofiar
W poniedziałek, dwa dni po katastrofie
lotniczej, w szkołach w naszej gminie,
podobnie jak w całej Polsce, lekcje rozpoczynały się minutą ciszy. W gablotach,
znajdujących się na szkolnych korytarzach,
uczniowie i nauczyciele przygotowali okolicznościowe gazetki. Najczęściej były na
nich zdjęcia pary prezydenckiej, pozosta-

Barbara Morasz
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Katyń. Nazwa zakazana. Przez dziesiątki lat próbowano ją wymazać z kart
historii, zakłamać jej tragiczny sens.
Tysięcy strzałów w tył głowy nie dało się
jednak zagłuszyć zbiorowym milczeniem
lub kłamstwem . Prawda przetrwała.
Mojemu pokoleniu jako chyba ostatniemu wciskano do głowy wersję o bratniej
pomocy wojsk radzieckich dla wschodnich
ziem dawnej Polski i ich ludności w 1939
roku. Na ścianie mojej podstawówki w latach 80-tych minionego wieku wisiała wielka
mapa z zaznaczonymi kierunkami działań
wojennych, sławiąca rolę czerwonej armii.
Na lekcjach historii nikt nie wspomniał słowa Katyń. Nie było go także w kolorowych
atlasach do historii. Nie znalazły się tam
też wzmianki o wywózkach na Syberię i
obozach GUŁAGu. Uczyliśmy się za to o
bohaterskich pionierach, którzy w tajdze
budowali wzorcowe miasta.
Niektórzy mieli wtedy szczęście poznania prawdy. Rodzice szeptem opowiadali
o tragicznych wydarzeniach wschodniej,
okupacyjnej gehenny. Podsłuchując świszczące zakłóceniami Radio Wolna Europa
odkrywaliśmy inną wersję zdarzeń. W
głowach dzieci piętrzyły się wątpliwości.
Kto nas oszukuje i dlaczego?
Dziś wiemy, że były śród nas rodziny
dotkliwiej przeżywające to kłamstwo i
milczenie. Obok nas do dziś żyją ludzie,
których przodkowie zginęli na nieludzkiej
ziemi. W ich sercach najgoręcej płonęła
pamięć. Dziś, po 70 latach od katyńskiego
dramatu, w Wolnej Polsce możemy głośno
mówić o zamordowanych bohaterach.
Dziś rodziny pomordowanych mają prawo
opowiadać ich historię. Dziś dzieci uczą się
prawdziwej historii.
Rocznica zamordowania polskich
oficerów przez NKWD był okazją do
zorganizowania wielu wydarzeń ku czci
ofiar. Nastrój refleksji pogłębiła katastrofa
prezydenckiego samolotu, którym delegacja rzeczpospolitej leciała na uroczyste
obchody do Katynia.
Dzieci i nauczyciele przygotowali apele, wystawy, gazetki, recytacje i śpiewy
patriotyczne.
Nasza Redakcja została zaproszona
do Szkoły w Radzewie, oraz Szkoły w
Szczodrzykowie, gdzie dodatkowo ku czci
konkretnych, związanych z okolicami Kórnika ofiar radzieckiego mordu posadzono
dęby.
Uroczystość w Radzewie zorganizowana 13 kwietnia zgromadziła wielu oficjeli – zarówno przedstawicieli samorządu
jak i reprezentujących różne środowiska.
Kazimierz Krawiarz przedstawił referat na
temat katyńskiej zbrodni i losów jej ofiar
związanych z Kórnikiem. Skupił się głównie
na życiorysie Zbigniewa Tłoka – upamiętnionego zasadzeniem na dziedzińcu szkoły
dębu pamięci.
Starsi uczestnicy spotkania z mównicy
podzielili się z dziećmi swoimi przemyśle-
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niami na temat Katynia. Młodsi zaprezentowali przejmujący program artystyczny- apel
pamięci.
Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni
na otwarcie wystawy okolicznościowej, pełnej książek, gazet, zdjęć upamiętniających
katyński dramat. Symbolicznego zasadzenia drzewa pamięci porucznika Zbigniewa
Tłoka dokonał burmistrz oraz przedstawiciel

Rady Rodziców.
Wiele wzruszeń dostarczyła także uroczystość w Szczodrzykowie. Patriotyczne
wiersze, piosenki i cytaty ze wspomnień
przeplatano pokazem zdjęć – w tym z
miejsc kaźni.
Oto co na temat wydarzenia piszą
organizatorzy:
„Celem programu edukacyjnego „Ka-

nr 8/2010

tyń… ocalić od zapomnienia”, w którym
wzięła udział nasza Szkoła jest uczczenie
pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a
zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie

wykonanie ilustracji do wiersza M. Brykczyńskiego
pt. „Spokojna głowa”. Jednym z laureatów tego konkursu został Hubert Pawłowski, uczeń kl. V. Jego pracę zamieszczono

21.857 Dębów Pamięci na 70. rocznicę
Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia
konkretną osobę zamordowaną w Katyniu,
Twerze lub Charkowie wg zasady: jeden
Dąb to jedno nazwisko.
Społeczność Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Szczodrzykowie postanowiła oddać hołd tym, którzy oddali swoje
życie dla wolnej Polski, abyśmy mogli
spokojnie żyć, uczyć się i pracować dla
wspólnego dobra.
W czwartek, 15 kwietnia 2010 r. odbył
się apel wspominający tamten rok – rok
1940. Został on przygotowany przez
uczniów koła historycznego pod opieką
pana Roberta Steinitza, członków chóru
szkolnego pod opieką pani Lidii Jarmuszkiewicz oraz członków Samorządu
Uczniowskiego pod opieką pani Barbary
Jańczyk. Głównymi bohaterami wydarzenia
byli polegli w Katyniu, a w szczególności
major Wacław Matuszek.
Jego najbliżsi:
- brat – ksiądz Mieczysław Matuszek
był w okresie wojny proboszczem Parafii
w Kórniku
- żona – Leokadia wraz z córkami okres
okupacji przeżyła na kórnickim probostwie,
a później zamieszkała na stałe w Kórniku
- wnuczki – pracują w szkołach Gminy
Kórnik (Anetta z d. Adamska – Szarzyńska
nauczycielka WF w Gimnazjum Kórniku,
Barbara z d. Adamska – Jańczyk nauczycielka WF w Szkole Podstawowej w
Szczodrzykowie).
Organizatorem programu edukacyjnego
„Katyń… ocalić od zapomnienia”, a także
ogólnopolskiego konkursu plastycznego
„Mów do mnie wierszem” jest, Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza.
Zadaniem konkursu plastycznego, w
którym wzięli udział uczniowie klas IV-VI
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Szczodrzykowie pod kierunkiem nauczycielki plastyki pani Małgorzaty Piotr, było

w Antologii Poezji Polskiej dla Dzieci „Mów
do mnie wierszem”, której egzemplarz
przysłany przez organizatorów, znajduje
się w szkolnej bibliotece.
Opr. ŁG

24 kwietnia 2010 r.

Życiorys majora Wacława Matuszka:
Wacław Matuszek urodził się 1 .VI. 1896
r. w Przytocznicy powiat Ostrzeszów. Był
jednym z ośmiorga dzieci Pawła i Emilii
(z d. Bensch) Matuszków.
Miał cztery siostry i trzech
braci.
Dwaj z nich zginęli na froncie podczas I
wojny światowej. Trzeci
brat ks. Mieczysław Matuszek był od roku 1928
aż do października 1941
proboszczem parafii w
Kórniku, gdzie w czasie II
wojny światowej zostaje
aresztowany i zesłany do
obozu koncentracyjnego w
Dachau, tam 5 maja 1942
r. umiera.
Wa c ł a w M a t u s z e k
uczęszczał do szkoły powszechnej (1902 – 1908), następnie gimnazjum humanistycznego w Kępnie i Gnieźnie
(do 1914, świadectwo maturalne otrzymuje
w 1919r.). W czasie pobytu w gimnazjum
należał do organizacji konspiracyjnej wśród
młodzieży –było to Towarzystwo Tomasza
Zana. Przynależność do konspiracji groziła nie tylko wydaleniem z gimnazjum ,
nieprzyjęciem do wszystkich szkół średnich
na terenie Rzeszy Niemieckiej, ale również
szykanowaniem całej rodziny, tym bardziej,
że ojciec Wacława Matuszka był nauczycielem ludowym.
W okresie, kiedy Wacław Matuszek
uczęszczał do gimnazjum, Wielkopolska
była pod zaborem pruskim. Zostaje on jako
18- latek wcielony do armii pruskiej. Walczy
podczas I wojny światowej we Francji pod

Verdun, gdzie zostaje ranny i wzięty do
niewoli angielskiej.
Zwolniony z niewoli 30 maja 1919 r.
wstępuje 2 czerwca do Armii Polskiej gen.
Józefa Hallera we Francji. Po powrocie do
kraju w końcu czerwca walczy przez 13
miesięcy jako dowódca kompanii 44 Pułku
Strzelców Kresowych na froncie polskobolszewickim (Słucza, Wołyń, ofensywa na
Kijów, Włodzimierz Wołyński).
Po skończonej wojnie kpt. Wacław
Matuszek pracuje jako dowódca kompanii
w Równym (1919 r.), następnie w sztabie garnizonowym w Poznaniu (1923 r.),
a do 1925 r. w 70 Pułku Piechoty, skąd
przeniesiony zostaje do Komendy miasta
Poznania jako referent O.P.L. (Obrona
Przeciwlotnicza). Od dnia mobilizacji do 3
września 1939 r. pełni funkcję komendanta
O.P.L. w Poznaniu.
W nocy z 3 na 4 września 1939 r.
oddziały Wojska Polskiego opuszczają
Poznań. Wacław Matuszek wraz z innymi
oficerami wyjeżdża do Warszawy.
Tutaj ślad po nim zaginął.
Pierwszą wiadomość od niego rodzina
otrzymała w styczniu 1940 r. Była to pocztówka z której wynikało, że został wzięty
do niewoli rosyjskiej i przebywa w obozie
jenieckim w Starobielsku. Na pocztówce
widniała data 29 listopada 1939 r. Nadeszły
jeszcze dwie pocztówki. Ostatnią wiadomością jest krótki telegram wysłany ze Starobielska przez Berlin z datą 2 kwietnia 1940
r. Miejsce masowych grobów w Katyniu
zostało odkryte przez polskich robotników przymusowych z Bauzugu nr 2005
latem 1942 r. na podstawie informacji miejscowej ludności rosyjskiej..
Prace ekshumacyjne
Niemcy rozpoczęli 18
lutego, i do 13 kwietnia
1943 r wydobyli ponad
400 ciał. W dniu tym
radio berlińskie podało
komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim
zwłok 12 000 polskich
oficerów.
Wiadomość o śmierci
kpt. Wacława Matuszka
dociera do rodziny w
1 9 4 5 r. k i e d y t o r o z począł się Proces Norymberski. Była to jednak informacja
w prasie o wymordowaniu jeńców
wojennych ze Starobielska, Charkowa,
Miednoje i Katynia.
Podczas uroczystości katyńskich na
placu Piłsudskiego w dniu 9-10 listopada 2007 r. zostały odczytane nazwiska
ofiar zbrodni katyńskiej. Wszyscy
pomordowani zostali awansowani na
wyższe stopnie wojskowe i służbowe.
Tym samym Kpt. Wacław Matuszek
awansował na stopień majora.
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Katyń- 70 lat później

(na podstawie informacji, których udzieliły córki Wacława Matuszka- p. Henryka
Adamska i Wiesława Nowakowska)
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(część1)

Już po raz drugi Biblioteka Kórnicka
zaprasza do spędzania majowych weekendów w Zamku Kórnickim. Najcenniejsze starodruki i rękopisy z zamkowego
skarbca będą w tym czasie dostępne dla
zwiedzających.
W ubiegłym roku cykl spotkań „Ze skarbca Biblioteki Kórnickiej” cieszył się dużą
popularnością, dlatego postanowiono o jego

kontynuacji. Tegoroczne „Majowe weekendy w Bibliotece Kórnickiej” podzielono na
pięć sobotnio-niedzielnych spotkań, każde
poświęcone innej tematyce. Tym razem,
tematyka weekendów majowych związana
jest z wielkimi rocznicami: 600-lecia bitwy
pod Grunwaldem oraz 200-lecia urodzin
Fryderyka Chopina, ale nie tylko z nimi
(program poniżej).
1-3 maja - Weekend romantyczny
Dostępny będzie rękopis III cz. „Dziadów”
Adama Mickiewicza oraz rękopisy Juliusza

Słowackiego i Napoleona Bonaparte.
8-9 maja - Weekend z drzeworytem
Będzie to okazja do zobaczenia m.in.
„Ars moriendi”, czyli XV-wiecznej „sztuki dobrego umierania”, drzeworytu kolorowanego
z przełomu XV i XVI w. „Cosmographia”
Ptolemeusza i francuskie „Godzinki”, historię
świata w drzeworycie, czyli „Kronika” Hartmanna Schedla z 1493 roku oraz odrodzenie
drzeworytu w XIX wieku – Michał Andriolli.
BM

Miejsce
na Twoją reklamę

WYWÓZ GRUZU,
LIŚCI, GAŁĘZI,
ZIEMI
Własny
załadunek
tel. 601-754-437

Mieszkańcy Gminy Kórnik i osoby związane z Kórnikiem zamordowani w obozach jenieckich w ZSRR w 1940 r.
Imię i nazwisko
1. Stanisław
Handkiewicz
2. Jan Kazimierz
Hanelt
3. Wincenty
Konon
4. Wacław
Matuszek
5. Kazimierz
Matuszewski
6. Ignacy Wincenty
Niwczyk
7. Leon
Siudziak
8. Franciszek
Sodolski
9. Leonard
Rola-Szadkowski
10. Lucjan
Szczepański
11. Zbigniew
Tłok

Stopień
wojskowy

Data
urodzenia

podporucznik 15.04.1909 r.
major

24.12.1898 r.

starszy
przodownik
kapitan

18.07.1899 r.
01.06.1896 r.

podporucznik 26.01.1905 r.
podporucznik 22.01.1905 r.
podporucznik 03.06.1900 r.
podporucznik 07.10.1913 r.
major

18.10.1881 r.

podporucznik 22.12.1909 r.
podporucznik 03.09.1906 r.

Z okazji przypadającej w bieżącym roku
70. rocznicy zbrodni katyńskiej postanowiłem zebrać rozproszone w kórnickiej prasie
(Kórniczanin, Ziemia Kórnicka, Miesięcznik
Parafialny) informacje o jeńcach wojennych
- mieszkańcach Gminy Kórnik i osobach z
Kórnikiem związanych zamordowanych w
ZSRR w 1940 roku.
W trakcie zbierania materiałów pojawiły
się trzy nazwiska, o których brakowało informacji. Za pomoc w uzupełnieniu danych

Miejsce
urodzenia

Imiona
rodziców

Miejsce
śmierci

zawód

Bnin

Ignacy
Katyń (?) nauczyciel
Franciszka
Wałdowo
Wawrzyn Starobielsk
dr
Królewskie
Cecylia
medycyny
Białystok
Józefa
Twer
policjant
Stefania
(Kalinin)
Przytoczna
Paweł
Charków
oficer
Emilia
zawodowy
Poznań
Antoni
Katyń
inż.
Walentyna
agronom
Słupia
Tadeusz
Katyń
nauczyciel
pow. Rawicz Eleonora
Kórnik
Michał
Starobielsk
kupiec
Petronela
Gostyń
Wojciech
Katyń
biolog
Mariana
Kórnik
Jan
Katyń
dr
Michalina
medycyny
Kępno
Paweł
Katyń
nauczyciel
Maria
Opalenica
Andrzej
Katyń
prawnik
Jadwiga

dziękuję Pani Henryce Adamskiej, Pani
Danucie Hanelt - Pacyńskiej z Wrocławia,
Panu dr Kazimierzowi Krawiarzowi i Panu
Adamowi Podsiadłemu z Leszna.
Jest to pierwsze tego typu zestawienie
i zawierać może nieścisłości. Liczę, że
Szanowni Czytelnicy zechcą je wskazać,
a może nawet przekazać nowe informacje, biogramy kolejnych ofiar stalinowskiej
zbrodni w 1940 roku. Pierwsza publikacja
dr Kazimierza Krawiarza w „Kórniczaninie”

Wyruszył
na front z
miejscowości
Bnin
Kórnik

KULTURA

KULTURA / REKLAMY

Maj w Bibliotece PAN

Środa Wlkp.
Poznań
Śrem
Mieczewo
Buk
Kórnik
Poznań
Kórnik (?)
Pleszew

z sierpnia 1990 roku zawierała zaledwie
cztery nazwiska. Po dwudziestu latach lista
została uzupełniona do jedenastu nazwisk
i nie są to zapewne wszystkie ofiary, które
związane były z Ziemią Kórnicką.
Osoby, które posiadają wiedzę na temat
zamordowanych w 1940 roku Kórniczan
proszę o kontakt pod numerem telefonu:
61 8 171 131 lub 602 77 22 70.
Marek Serwatkiewicz

Rozpoczęli sezon motocyklowy
Kórniccy motocykliści
wzięli udział w uroczystym
rozpoczęciu sezonu motocyklowego podczas VII Zlotu Gwiaździstego im. ks.
Zdzisława Peszkowskiego
w Częstochowie w dniach
17-18 kwietnia.
Na jasnogórskie błonie
przybyło blisko 30 tys. motocyklistów. Nie mogło tam
zabraknąć reprezentantów
Kórnika. Już trzeci raz z rzędu Wolna Grupa Mad Dogs
Kórnik zawitała motocyklami
do Częstochowy, by uczestniczyć w inauguracji Sezonu
Motocyklowego.
W tym roku klub pojawił
się na Jasnej Górze w jedenastoosobowym składzie na
dziesięciu motocyklach.
Tegoroczna Pielgrzymka Motocyklistów na Jasną
Górę poza oficjalnym otwarciem Sezonu Motocyklowego
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miała również swój odnośnik do
tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce 10 kwietnia 2010. W
niedzielę, 18 kwietnia o godzinie
12.00 odbyła się Msza Żałobna za Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego, jego małżonkę
oraz wszystkie osoby, które
zginęły 10 kwietnia w drodze
do Katynia.
Organizatorem Zlotów Gwieździstych jest Stowarzyszenie
Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński (http://www.
rajdkatynski.net). Tegoroczne
rozpoczęcie sezonu było również historyczne dla samego
kórnickiego klubu, gdyż w 2010
roku Wolna Grupa Mad Dogs
obchodzi 15-lecie istnienia.
Kontakt z klubem
h t t p : / / w w w. k s i e g a . m a d d o g s .
cba.pl/kg
Maciej Waszak
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Jeszcze ponad trzy miesiące potrwają utrudnienia w ruchu kołowym na ulicy
Poznańskiej w Kórniku. Położenie nowej
nawierzchni asfaltowej, będzie ostatnim
etapem inwestycji, jaką jest budowa kanalizacji deszczowej na tej ulicy.
O perypetiach, związanych z budową
kanalizacji deszczowej i nierzetelności
firmy, która wygrała przetarg na realizację
tej inwestycji informowaliśmy na początku
marca.
Po zerwaniu umowy z przedsiębiorstwem FUR-BUD z Żerkowa, pracami odwiertowymi na odcinku około 30-metrowym
zajęła się firma INŻBUD z Raszkowa. Po
zakończeniu odwiertów, przystąpiono do
dalszych prac budowlanych. Dokończeniem
budowy kanalizacji deszczowej i naprawą
elementów źle wykonanych zajmie się firma
EDA z Śmigla, z którą
14 kwietnia Urząd Miejski w Kórniku
podpisał umowę. Prace te potrwają do
końca maja 2010 roku.
W ciągu najbliższych kilku tygodni rozpisany zostanie także przetarg na remont
nawierzchni jezdni i chodników, która uległa
dość znacznemu zniszczeniu na niektórych
odcinkach ulicy Poznańskiej.
W połowie wakacji, inwestycja definitywnie ma dobiec końca. Do tego czasu,
kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami
w ruchu.
BM

Posadzili bratki
Białe, pomarańczowe, żółte, purpurowe,
granatowe i wielobarwne bratki posadzili
w kwietniu pracownicy WODKOM-u w
Kórniku i Bninie. Ponad 5500 sadzonek
wykorzystano do obsadzenia terenu przy
ratuszu, kościele i plant w Kórniku oraz
przy przystanku autobusowym na bnińskim
rynku i pod pomnikiem powstańców na
cmentarzu w Bninie.

Na kórnickim rynku postawione zostaną
metalowe donice, w których znajdą się m.in.
werbeny. Na ulicy Armii Krajowej posadzone będą róże. W czerwcu miejsce bratków
zajmą aksamitki, begonie, szałwia, werbena
i paciorecznik (kanna).
Wiosenny wystrój miasta kosztować
będzie gminę kilka tysięcy złotych.
BM
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GRAND PRIX POLSKI W
OTHELLO JUŻ ZA NAMI
Było, minęło. 10 IV br. – Kórnicki Ośrodek Kultury. Przyjechali do nas najlepsi w
tej grze z całego kraju: z Poznania, Gdańska, Krakowa, Łodzi, Bytomia; chirurdzy,
profesorowie, górnicy, informatycy, programiści, studenci... Łączyła ich wspólna
pasja do tej szczególnej gry – gry królewskiej – stojącej w jednym rzędzie obok
szachów czy go.
Razem z nimi mała grupa dzieci z Kórnika,
adeptów Klubu Miłośników Gier Logicznych
– „mali marynarze z szabelkami na łódkach,

partii pokonał Miłosza), Piotr Tański (3 miejsce;
dawniejszy mistrz Polski) i Bartosz Marciniak
(4 miejsce; człowiek dzięki któremu nawiązałem kontakt z Polską Federacją Othello).
Turniej zaprogramowano na 9 rund w
związku z czym trwał on aż do godziny 16.
Boje toczyły się zażarte i jak to w tej grze bywa,
do samego końca trudno było przewidzieć, kto
wygra (othello to wyjątkowo przewrotna gra
– jeden mały błąd i zamiast wygranej trzeba
pogodzić się z porażką).
W sumie bardzo sympatyczne i dobrze

przeciwko pancernikom i lotniskowcom”. Nie
mieli żadnych szans w zderzeniu z trzecią
drużyną świata i aktualnym mistrzem Europy na czele. I choć przegrać musieli, za
zaszczyt przyjęli możliwość zmierzenia się
z najlepszymi. Zdobyli uznanie – mistrzowie
niejednokrotnie wyrażali się o ich grze z niekłamanym podziwem. Szczerze mówili mi, że
u wielu z nich tkwi prawdziwy potencjał, że nie
można ich było lekceważyć, bo potrafili myśleć
i niebezpiecznie zagrać.
Dowodem tego przegrana wicemistrzyni
Polski, pani Agnieszki Torous z naszym najlepszym zawodnikiem Mateuszem Lesterem,
który w sumie wyprzedził ją w ogólnej klasyfikacji zdobywając 9 miejsce i piękny puchar dla
najlepszego debiutanta turnieju. Gratulacje!
Podobała się również gra Stanisława
Kowalskiego (miejsce 11), Marcina Kozieła
(miejsce 12) i Grzegorza Lewandowskiego
(miejsce 13). Pierwszy z nich to logik najczystszej wody, szkoda tylko, że nadmiar zajęć
nie pozwala mu na częstsze odwiedzanie
naszego klubu. Drugi – Marcin, to nowy cenny
nabytek. Zapisał się do nas niecały miesiąc
temu, a już jest groźny. Udowodnił to wygrywając bezpośrednią partię z Mateuszem.
Trzeci – Grzesiu, to nieustannie rozwijający
się zawodnik. Kiedy zaczynał przegrywał
we wszystko z wszystkimi. Dziś należy do
czołówki klubu, choć akurat w grze othello nie
czuje się najlepiej.
Turniej wygrał Miłosz Cupiał – aktualnie
7 zawodnik świata i mistrz Europy. Za nim
uplasowała się trójka poznaniaków: Marek
Szalankiewicz (2 miejsce; w bezpośredniej

zorganizowane zawody, za które dyrektor
KOKu, Sławomir Animucki otrzymał specjalne podziękowania ze strony prezesa
PFO, Romana Kraczyka. Wszystkim bardzo
podobał się zarówno nasz ośrodek jak i jego
otoczenie.
W trakcie turnieju odbyła się ciekawa rozmowa na temat istoty funkcjonowania KOKu.
Dyrektor Sł. Animucki wyjaśniał prezesowi
PFO R. Kraczykowi w obecności redaktorów
telewizji kablowej ONTV i mojej, że zasadniczym celem istnienia naszego ośrodka jest
idea, aby dawał on wszystkim mieszkańcom
gminy zwłaszcza to, czego nie uczy w szkołach. Myśl ta nierzadko wykraczała poza sferę
kultury. Kiedy przyszła kolej na Klub Miłośników Gier Logicznych wtrąciłem, że z kolei jego
celem jest rozwijanie umiejętności logicznego
myślenia, na którą to szkoły wciąż kładą
niewystarczający nacisk. Moja myśl spotkała
się z powszechną aprobatą. A co Wy, drodzy
czytelnicy, sądzicie na ten temat?
Jeśli zgadzacie się ze mną, odwiedźcie
wreszcie nasz Klub i zagrajcie z naszymi małymi rycerzami plansz w blocusa czy aboyne.
Oni szybko Wam pokażą jak w to się gra i
będą dumni, że mogą usiąść z Wami przy jednym stole. A Wy, zapewniam, mile spędzicie
czas. Nawet nie wiecie jak zależy mi na tym,
aby ten Klub stał się klubem dla wszystkich:
dużych, małych, biednych, bogatych, aby
stał się klubem integrującym całe nasze
społeczeństwo. Przypominam – piątki, godz.
16:00 (KOK).
Zygmunt Szram
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Niezwykli goście
w robakowskim
gimnazjum
Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w
Robakowie odwiedzili 16 kwietnia przedstawiciele firmy Samsung Elektronics Polska
oraz Centrum Nauki Kopernik.
Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w
pełnej eksperymentów Lekcji Techniki organizowanej w ramach Akademii Techniki.
Zajęcia były bardzo atrakcyjne i w

niekonwencjonalny sposób pokazywały wykorzystanie zjawisk fizycznych w praktyce.
W ciągu 90 minut młodzież miała okazję
dowiedzieć się m.in. jak działa klatka Faraday’a w mikrofalówce, dlaczego komórka
włożona do metalowej puszki traci zasięg,
a jajko podgrzewane w mikrofalówce wybucha. Animatorzy angażowali uczniów do
eksperymentowania i w przystępny sposób
tłumaczyli efekty pokazów.
Lekcja Techniki była widowiskowa i
pobudziła wyobraźnię, zachęcając uczniów
do pogłębiania wiedzy.
Aleksandra Michlik-Ptak
Magdalena Murdza

Pierwszy
egzamin
szóstoklasistów
Uczniowie klas szóstych z czterech
szkół podstawowych z gminy Kórnik
przystąpili
8 kwietnia do pierwszego poważnego
egzaminu, podobnie jak ich rówieśnicy
w całym kraju.
Podczas 60-minutowego obowiązkowego sprawdzianu, szóstoklasiści musieli się
wykazać umiejętnością czytania ze zrozumieniem, pisania i wykorzystania wiedzy
w praktyce.
Sprawdzianu tego nie można nie zdać,
a wyniki nie decydują o dostaniu się do
kolejnej szkoły.
Uczniowie klas szóstych otrzymali
zestaw 25 zadań. Mieli m.in. udzielić odpowiedzi na pytania do tekstu „Wspomnienia
Kazimierza Górskiego” i fragmentu definicji
„bieg maratoński”, zinterpretować wiersz
Tadeusza Kubiaka „Łyżwiarka” czy odczytać
informacje dotyczące figur geometrycznych.
Ich zadaniem było także napisanie tekstu o
kimś, kto odniósł sukces.
Wyniki zdający poznają siedem dni
przed zakończeniem roku szkolnego. Rezultaty sprawdzianu szóstoklasistów nie
mają wpływu na dalszy przebieg edukacji
ucznia.
BM
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utrudnienia na
ulicy Poznańskiej
Do końca lipca

Regulamin Honorowego obywatelstwa
miasta i gnminy Kórnik
Na poprzedniej sesji Rady Miejskiej
uchwalonoRegulamin nadawania
Honorowego Obywatelstwa
Miasta i Gminy Kórnik. Dziś prezentujemy treśc tej uchwały.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów
do tego zaszczytnego miana
Regulamin
§ 1.1.Honorowe Obywatelstwo Miasta
i Gminy Kórnik, zwane dalej Honorowym
Obywatelstwem, jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miejskiej
w Kórniku .
2.Godność „Honorowego Obywatela”
przyznaje się osobom żyjącym, szczególnie zasłużonym dla Gminy Kórnik,
w szczególności osobom związanym z
Gminą Kórnik poprzez miejsce urodzenia,
zamieszkania albo swoją działalność, oraz
wybitne zasługi
w różnych dziedzinach życia społecznego.
§ 2. Honorowe Obywatelstwo może
być nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom.
§ 3. Honorowe Obywatelstwo może być
nadane tej samej osobie tylko raz .
§ 4. Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa mogą występować :
a)Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kórniku
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b)Burmistrz Gminy Kórnik
c)Komisje Rady Miejskiej w Kórniku
d)Grupy przynajmniej 100 mieszkańców
Gminy Kórnik
§ 5. 1.Wniosek o nadanie Honorowego
Obywatelstwa należy złożyć Przewodniczącemu Rady.
2.Wniosek rozpatruje siedmioosobowa
Kapituła Honorowego Obywatelstwa Miasta
i Gminy Kórnik wybrana przez Radę Miejską. Pozytywne zaopiniowanie wniosku
przez Kapitułę upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej do umieszczenia stosownego punktu w porządku obrad najbliższej sesji Rady. Kapituła działa w oparciu o
ustalony przez Radę „Regulamin działania
Kapituły do spraw nadawania Honorowego
obywatelstwa Miasta i Gminy Kórnik”
3.Wniosek o nadanie Honorowego
Obywatelstwa powinien zawierać dane
personalne kandydata , szczegółową charakterystykę kandydata oraz jego zasług
uzasadniających nadanie tej godności.
4.Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa składa się Przewodniczącemu
Rady Miejskiej do 31 maja każdego roku.
5.Nadanie Honorowego Obywatelstwa
następuje na podstawie uchwały Rady
Miejskiej w Kórniku.
§ 6. Honorowy Obywatel otrzymuje:
1. Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Kórnik,

2.Medal Honorowego Obywatela z
herbem Kórnika i napisem „Honorowy
Obywatel Miasta i Gminy Kórnik”
3. Legitymację Honorowego Obywatela
4. Wzory aktu nadania, medalu honorowego i legitymacji, o których mowa
w ust.1, 2, 3 określi Burmistrz w trybie
zarządzenia.
§ 7. Nadanie Honorowego Obywatelstwa odbywa się w sposób zapewniający
uroczysty charakter podczas sesji Rady
Miejskiej. Wręczenia aktu nadania Honorowego Obywatelstwa dokonuje w
imieniu Rady Miejskiej Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący Rady oraz Burmistrz
Gminy Kórnik.
§ 8. Ewidencję osób wyróżnionych
Godnością Honorowego Obywatelstwa
prowadzi Biuro Rady Miejskiej w Księdze
Honorowych Obywateli Miasta i Gminy
Kórnik.
§ 9. W razie stwierdzenia, że nadanie
godności Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Kórnik nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd, lub Honorowy Obywatel
Miasta i Gminy Kórnik dopuścił się czynu,
wskutek którego stał się niegodny tegoż
Honorowego Obywatela, Rada Miejska w
Kórniku może podjąć uchwałę o pozbawieniu go tej godności.

19

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA I PRZEZNACZONA POD TEREN ROLNICZY ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W
KÓRNIKU NR LV/450/98 Z DNIA 16.06.1998 r. TEREN PROJEKTOWANY POD AKTYWIZAJCĘ GOSPODARCZĄ.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
przetarg licytacyjny, nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości
ROBAKOWO gmina KÓRNIK , zapisanej
w księdze wieczystej Nr KW 24 206, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o
numerze:
161/2 o powierzchni 0,0784 ha
za cenę wywoławczą 103 000,00 zł,
(słownie złotych: sto-trzy-tysiace 00/100)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie
doliczony podatek VAT

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA I PRZEZNACZONA POD TEREN
ZAINWESTOWANY ZGODNIE ZE STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
KÓRNIK ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ NR
LV/450/98 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z
DNIA 16.06.1998 R. (ZE ZMIANAMI)

Działka położona jest w rejonie uzbrojenia w sieć:
elektroenergetyczną, wodociągową i gazową
Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2010 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1
- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
10% ceny wywoławczej tj. 420 000,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w
Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 25 czerwca 2010 r.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
tut. Urzędu.
-Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
-Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba
upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z
właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się
dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
-Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
-Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości.
-W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
-W zależności od uprawnień osoby, która wygra przetarg, zastrzega się możliwość zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i wykonania przez Agencję Nieruchomości Rolnych,
działającą na rzecz Skarbu Państwa, prawa pierwokupu przysługującego jej na podstawie
art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. z
2003 r., Nr 64, poz. 592/
-Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie
niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.
-Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu
podając przyczynę.
Bliższe informacje, można zasięgnąć
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411
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Przetarg odbędzie się w dniu
31 maja 2010 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku przy Placu Niepodległości 1
-Nieruchomość nie jest obciążona.
-Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem
w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
-Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 10 300,00 zł
na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym
w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000
0003 w terminie do dnia 27 maja 2010 r. Za
dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek bankowy
tut. Urzędu
-Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba
fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
-Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca
wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna
przedłożyć do wglądu aktualny wypis z
właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej
zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Za aktualny wypis z właściwego rejestru
uważa się dokument wydany w okresie
trzech miesięcy poprzedzających dzień
przetargu.
-Każdy uczestnik przetargu winien posiadać
dowód wpłaty wadium.
-Wadium wpłacone przez uczestnika, który
przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet
ceny nabycia.
-W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia
umowy, wadium ulega przepadkowi na
rzecz organizatora przetargu.
-Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia
przetargu lub odwołania przetargu podając
przyczynę.
Bliższe informacje, można zasięgnąć
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości
1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411
wew. 674

nr 8/2010

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości KÓRNIK
OBRĘB BNIN gmina KÓRNIK , zapisanych w księdze wieczystej Nr KW 25 066, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o
numerze:
332/1 o powierzchni 0,0637 ha
za cenę wywoławczą 95 000,00 zł,(słownie złotych: dziewięćdziesiąt-pięć-tysięcy 00/100)
332/2 o powierzchni 0,0644 ha
za cenę wywoławczą 97 000,00 zł,(słownie złotych: dziewięćdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ ZGODNIE Z
WYDANYMI DECYZJAMI O WARUNKACH ZABUDOWY NR WB.PP.7331-142/07 Z DNIA 25.05.2001 R., NR WB.PP.7331-143/07 Z DNIA
25.05.2007 R.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2010 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1
-Przez w.w. działki przebiega nieczynna sieć wodociągowa. W związku z powyższym nabywcy działek staną się również nabywcami
odcinków nieczynnej sieci i ewentualne usunięcie rury z gruntu będzie leżało po ich stronie.
-Nieruchomość nie jest obciążona.
-Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
-Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. na działkę 332/1 –
9 500,00 zł, a na działkę 332/2 – 9 700,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000
0003 w terminie do dnia 27 maja 2010 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
tut. Urzędu.
-Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
-Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna
przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy
poprzedzających dzień przetargu.
-Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
-Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
-W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
-Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w
Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

SOGŁOSZENIA / REKLAMY

OGŁOSZENIA

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, teren projektowany pod aktywizację gospodarczą, położonej w miejscowości
DZIEĆMIEROWO gmina KÓRNIK przy drodze ekspresowej S11, zapisanej w księdze
wieczystej nr KW 37 780, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
297/5 o powierzchni 2,7748 ha za cenę wywoławczą 4.200.000,00 zł
(słownie złotych: cztery miliony dwieście tysięcy 00/100)

W bazie Firmy

T.M. Małeccy

w Kórniku ul. Młyńska 34a
wznawiamy od 27.04.2010

SKUP ZŁOMU

N°1

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

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

KREDYTY NA SAMOCHODY,
MOTOCYKLE
I INNE POJAZDY REJESTROWALNE
OD 0% WPŁATY
MINIMUM FORMALNOŚCI
tel. 691-486-854
24 kwietnia 2010 r.

Kórnik, Plac NiepodlegáoĞci 38
tel. 61-8170-240
CZYNNE: pon – sob od 900 - 2100
niedziela od 1200 - 2100

ZAPRASZAMY
U nas znajdziesz jedzenie na kaĪde
podniebienie
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Elżbieta Bladocha
Dziećmierowo, ul. Dworcowa 42a
tel. 618 171-127

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

Przyjmiemy uczniów
na praktyczną naukę w zawodzie
mechanik samochodowy
tel. 696-424-276

TEL. 604-676-595
INSTALATORSTWO GAZOWE

NAPRAWA

wykonuje

PRALEK

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

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI
i SPRZĘT AGD
tel. /61/897-11-74
/61/ 830-03-59
601-75-91-75

OGRODZENIA Z SIATKI

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

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty
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tel. (61) 8170 750
kom. 0601 586 966

Produkcja - montaż

BRAMY
SŁUPKI
AKCESORIA

50

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

Przyjmę ucznia w zawodzie
blacharz samochodowy
tel. 618 171-127
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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

Oferujemy profesjonalne doradztwo dla rolników
oraz firm z obszarów wiejskich w zakresie korzystania
z funduszy Unii Europejskiej
Wykonujemy:
-wnioski o dopłaty bezpośrednie oraz pomiary pól metodą GPS
-oceny dostosowania gospodarstw do wymogów
Cross-Compliance
-plany nawożenia i bilanse azotu
-prowadzenie rejestrów zwierząt i wyprowadzanie zaległości
w systemie IRZ
-wnioski i plany rolnośrodowiskowe
-wnioski o pomoc w ramach PROW 2007-13
-wnioski o pomoc w ramach programów regionalnych
-biznes plany do kredytów preferencyjnych
-szkolenia dla rolników
-porady prawne w zakresie prawa rolnego i nie tylko
UWAGA PROMOCJA!!!
Przy zamówieniu pomiaru pól powyżej 20ha – wniosek o dopłaty bezpośrednie GRATIS!!!

FOTOGRAFIA
ŚLUBNA
Jarek Wojciechowski
tel. 501 00 44 04
www.punktywidzenia.pl/sluby
jarek@punktywidzenia.pl

OGŁOSZENIA/ REKLAMA

USŁUGI KRAWIECKIE

Na sprzedaż mieszkanie w
Kórniku o pow. 49m²
tel. 601-713-458 lub 605-624-272
kornik.nieruchomosci@op.pl

Sprzedam uzbrojoną
działkę budowlaną o pow. 542m²
w Kórniku-Bninie,
ulica Śremska (przy blokach)

tel. 618 796-785
Na sprzedaż nowy dom w Bninie
o pow. 130m², gotowy do zamieszkania
tel. 601-713-458 lub 605-624-272
kornik.nieruchomosci@op.pl

*Sprzedam mieszkanie w Kórniku przy ulicy Staszica, 50m², parter, cena 265 tys. tel. 606-795-608
*Przyjmę pracowników lub kierowców na wspólne pokoje z zapleczem kuchennym i łazienką tel. 604-271-641
*Sprzedam łatę wibracyjną 2m samopoziomującą, spalinową do posadzek i stropów, 2 tys. zł tel. 792-884-454
*Sprzedam ogródek działkowy tel. 508-863-744
*Udzielam korepetycji z matematyki tel. 618 190-716 (wieczorem)
*Sprzedam szczenięta - labrador pół krwi - czarne, zaszczepione, hodowane w domu, tel. 692-357-952 lub 618 138-504
*Sprzedam kontener budowlany tel. 510-269-848
*Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem (dziećmi), wiek nieistotny. Posiadam referencje tel. 519-554-039
*Sprzedam różne narzędzia dla firmy budowlanej i przyczepkę z dużą plandeką tel. 792-884-454
*Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy o pow. 3400m², położoną w Konarskimtel. 667-860-884
*Zaopiekuję się dzieckiem tel. 603-463-486
*Sprzedam forda focusa combi, 2003r, TDCI, cena 15 500zł, Kórnik tel. 512-384-527
*Wynajmę mieszkanie w Błażejewku, 47m², 2 pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz tel. 793-395-595
*Emerytka zaopiekuje się dzieckiem lub posprząta dom, biuro tel. 514-656-776
*Sprzedam drewno kominkowe – dąb i buk. Super okazja! tel. 692-241-023
*Sprzedam mieszkanie 76m², 3 pokoje, ogródek, garaż w Jeziorach Wielkich tel. 664-012-565 lub 606-176-274
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne – przyjadę tel. 601-308-880
*Sprzedam działkę budowlaną tel. 608-866-530
*Sprzedam kuchnię w zabudowie (możliwość przesłania zdjęć mailem) tel. 695-724-655
*Wynajmę lokal o pow. 50m²w Kamionkach tel. 513-099-336
*Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Borówcu tel. 608-325-086
*Sprzedam elektryczną maszynę do pisania „Optima” 605913353
*Sprzedam nowy dom w Bninie 130m² tel. 601-713-458
*Sprzedam zbiornik 1000 litrów tel. 692-241-023
*Poszukuję lokalu na gabinet stomatologiczny w Kórniku lub okolicach tel. 601-713-458
*Sprzedam drewno kominkowe i opałowe tel. 692-241-023
*Sprzedam działkę budowlaną w Jeziorach Wielkich o pow. 500m² tel. 600-260-731
*Sprzedam młoty wyburzeniowe HILTI i inne narzędzia tel. 792-884-454
*Sprzedam nowy dom w Borówcu 140/550, 450 tys. zł tel. 602-214-931
*Poszukuję małego pomieszczenia na biuro tel. 601-713-458
*Sprzedam mieszkanie 49m² w Kórniku tel. 601-713-458

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Biernatki k/Kórnika;
ul. Główna 48/5
tel./fax (0-61) 898 07 45
oraz
Krotoszyn; ul. Ceglarska 1
(1 piętro w zakładzie ,,Teomina”)
tel. kom. (669) 219 880,
tel./fax (0-62) 7227206
strona internetowa:
www.podr.com.pl
e-mail: biuro@podr.com.pl

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

nr 8/2010

24 kwietnia 2010 r.
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14 kwietnia w Domu Parafialnym w Kórniku odbyło się kolejne zebranie członków i
sympatyków Kórnickiego Koła Towarzystwa
Pamieci Powstania Wielkopolskiego.
Było to okazją do wręczenia kolejnych
Krzyzy Powstańczych rodzinom bohaterow
powstania oraz do dyskusji na tematy organizacyjne, historyczne i patriotyczne.
Ponizej cytujemy wystapienie Prezesa
Koła Juliana Serby, którym otworzył dyskusję na zebraniu.
ŁG
Rota hymnem Powstańców Wlkp.
Maria Konopnicka pisząc ostatnią zwrotkę Roty, kierowała ją chyba do naszego
pokolenia, a jej refren brzmi „Odzyska
ziemie dziadków wnuk – Tak nam dopomóż Bóg”.
Dziś do tej ziemi należy dodać: patriotyzm i dumę narodową.
Naszą tożsamość narodową i radość ze
zwycięstwa powstania na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci usiłowano wielokrotnie
rozparcelować.
-W okresie międzywojennym rewolucyjny obóz w Traktacie wersalskim nie
dopatrywał się zwycięstwa Powstania
Wlkp. Pokonanie bolszewików w bitwie
warszawskiej, to również zwycięstwo legionistów. Udział Wojsk Wielkopolskich i
armii gen. Józefa Hallera dostrzegano tylko
okazjonalnie.
-Okres okupacji niemieckiej to czas
zemsty za Powstanie Wlkp. Na terenie Wielkopolski szaleje terror autorstwa Arthura
Greisera. W publicznych egzekucjach Gina
patrioci a wśród nich powstańcy, inteligencja i duchowieństwo.
Powstańcy swoje pamiątki głęboko

konspirują. Dziś owocuje to tym, że brak
nam dokumentacji powstańczej.
Polska Ludowa dała nam co
prawda możliwość posługiwania się językiem polskim, dostęp do nauki i wielu
innych dóbr, ale za cenę posłuszeństwa.
Dla Wielkopolanina posłuszeństwo to coś
nie do przyjęcia, to zaprzeczenie dumy
narodowej. Nieposłuszeństwem było nie
klaskanie, nie chwalenie, rozmowy nie po
myśli władz itp.
Tradycyjne poglądy narodowe, chrześcijańskie i patriotyczne uzyskiwały miano
wrogich wobec obowiązującego „ Internacjonalizmu Klasowego”.
Powstańcy za swój czyn patriotyczny
doczekali się delegalizacji wszystkich
organizacji zrzeszających powstańców.
Warszawianka objęta była cenzurą, a Rotę
śpiewano tylko w kościołach.
Po transformacji ustrojowej, wydawało się, że w III Rzeczypospolitej odżyje
duch narodowo-patriotyczny. Okazuje się
jednak, ze tylko na szczeblu co najwyżej
powiatu. Na szczeblach centralnych przewijają się interesy europejskie niż nasze
narodowe. Można odnieść wrażenie, że
pogrążyliśmy się bardziej w interesach
europejskich niż polskich.
Nawet nie zaprotestowaliśmy gdy na
Zjeździe Gnieźnieńskim prezydent Niemiec
Johan Rau powiedział, że dziś chrześcijaństwo jest nam niepotrzebne, bo przecież
mamy wspólnotę w Unii Europejskiej.
Towarzystwo Pamięci Powstania
Wlkp. Powinno być duchowym spadkobiercą naszych przodków – Powstańców. Nasi
ojcowie i dziadowie nie dali pogrześć mowy.
I my też nie damy. Bo „polski my naród,
polski lud”.
Naszym obowiązkiem wobec ojczyzny
jest wychowanie dzieci w duchu patriotycznym. Obowiązkiem szkół jest nauczanie
dzieci historii. W tym zakresie wzajemna
pomoc jest niezbędna. Przy jednej godzinie
tygodniowo, najpracowitsza i najzdolniejsza
nauczycielka tego nie dokona. Do Powstania Wlkp. i Katynia w ciągu roku szkolnego
nie zdąży dojść. Dziś mamy uzasadnione

Szanowni Państwo!
Z okazji jubileuszu XX-lecia Samorządu Terytorialnego
w Urzędzie Miejskim w Kórniku
(w Biurze Obsługi Mieszkańca)
do dnia 7 maja 2010 r.,
można składać pamiątki z tego okresu.
Zebraneprzedmioty wykożystane zostaną podczas wystawiy,
która powstanie w Strażnicy OSP Kórnik.
Zainteresowanych prosimy o krótki opis danego przedmiotu
wraz danymi jego właściciela.
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obawy, że za 20 lat naszym państwem
kierować będą ludzie nie znający daty I
Zjazdu Gnieźnieńskiego ani kim był Kara
Mustafa i Jan III Sobieski. Będą za to umieć
boksować i kopać, bo tego nauczą się poza
szkołą i domem.
-Zadaniem naszego Towarzystwa jest
w miarę możliwości doprowadzenie do
hołdu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego na wzór kultu tragicznego przecież
Powstania Warszawskiego. Tymczasem w
dniu 27.12.2009 r. przynajmniej na dwóch
szkołach nie widziałem flag państwowych.
Dotyczy to też domów rodzin powstańczych.
Z tego co do tej pory napisałem, a były
to same lamenty wynika, że jest nad czym
się zastanowić.
-Nasze koło Towarzystwa Pamięci
Powstania Wlkp. jest spadkobiercą dwóch
Komitetów – Honorowego i Organizacyjnego rocznicowych Powstanie Wlkp.
Wymienione komitety wykonały doskonale
swoje zadania.
-Optymistycznie patrząc na rzeczywistość należy odnotować takie fakty jak:
-Realizacja zadań wynikających z planów pracy koła.
-Nawiązywanie kontaktów z sąsiadującymi gminami.
-Na odrębną uwagę zasługują inicjatywy
Szkoły Podstawowej w Radzewie, którą kieruje nasz członek p. Marek Serwatkiewicz.
W tej szkole oprócz wielu patriotycznych
zdarzeń, Powstanie Wlkp. jest ciągle żywe
po przez konkursy, zawody, rajdy itp. a
nawet własne wydawnictwo o tematyce
powstańczej.
-Na uwagę zasługuje również lokalny
fakt historyczny przyjęcia patronatu Powstańców Wlkp. przez Gimnazjum w Robakowie, które ma ambitne plany patriotyczne
na przyszłość.
-Przedstawione na zakończenie optymistyczne jaskółki dają nadzieję, że nasz duch
narodowy przetrwa, a gdy zajdzie potrzeba
to „Pójdziem gdy zabrzmi złoty róg – Tak
nam dopomóż Bóg”.
Julian Serba

7 maja o godzinie 11:00
w Trzebisławkach przy
pomniku ku czci członków ruchu oporu z okolic
Kórnika, w piąta rocznicę
budowy monumentu odbędzie się uroczystość złożenia wiązanek kwiatów.

EKO GROSZEK

Kamienny. Nie mieszany z miałem czy mułem.

PAKOWANY 539zł/TONA
PAKOWANY W WORKI
PO 25kg – CENA WORKA 13,50zł
KOSTKA PAKOWANA 639zł/TONA
T R A N S P O R T
Tel. 0 505-720-027

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY

RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ
Wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe

Tel. 791-320-413
NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,
KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH

tel. 601 84 39 88

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

Tel.

Wnioski
obszar owe

MASZYNOWE

603 613 479
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

EURO - ASTAR PPHU
Czołowo, ul.Kórnicka 3
piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

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

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

PILNIE ZATRUDNI:
- stolarzy i
pomocników
stolarzy,
- montażystki,
- mechanika
maszyn
- narzędziowca,
-mechanika maszyn
- elektryka
- operatora wózka
widłowego

Części do
samochodów zachodnich
pod zamówienie.
Czas oczekiwania 1-2 dni.
Zakup powyżej 20zł
5% upustu
Kórnik, ul. Pocztowa 5
tel. 618 171-956
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tel.618 980745

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:

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

tel. CENTRALA: 61 817-01-75

SPRZEDAM
ZIEMIĘ
TORFOWĄ
LUZEM
tel. 604-601-473
U K Ł A DA N I E
KO S T K I
B R U KO W E J I
G R A N I TO W E J
tel. 604-601-473

Informacje pod nr
tel. 618 179-100
Sklep Motoryzacyjny
„U LONI”

Zapraszamy wszystkich
na to patriotyczne wydarzenie
nr 8/2010

Rejestracja Poznań, tel. 61 8230-163,
601 819 926 lub na miejscu

TYNKI

Po m i a r p ó l
techniką
GPS

REKLAMY

KULTURA

Zebranie Koła
Towarzystwa
Pamieci

USŁUGI
BUDOWLANE
CIESIELSTWO
DEKARSTWO
tel. 606-345-452
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KOMUNIKAT

INFORMACJE / KULTURA

			
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. 196-75
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
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dniem 01.05.2010 roku W.K. i U.K. WODKOM
KÓRNIK Sp. z o.o. wprowadza nowe taryfy na dostarczaną wodę dla Odbiorców w miejscowościach Celestynowo, Czmoniec, Czmoń, Pierzchno, Radzewo, Szczodrzykowo i
Trzykolne Młyny. Dla poszczególnych grup taryfowych stawka opłaty za 1 m³ wody wynosi
3,21 zł netto i obowiązywać będzie od 01.05.2010 roku do 30.04.2011 roku.

L.p.

1

Taryfowa grupa
odbiorców
2

1.

Gospodarstwa domowe
i inne

2.

Przemysł

3.

Woda pobierana na
cele przeciwpożarowe
i inne

Wyszczególnienie
3
cena za dostarczoną
wodę
wyrażona w zł/za m3

cena za dostarczoną
wodę
wyrażona w zł/za m3

Cena
netto
4

Cena
brutto
5

3,21

3,43

3,21

3,43

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

cena za dostarczoną
wodę
wyrażona w zł/za m3

3,21

3,43

W.K. i U.K. WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o

KÓRNIK

FIESTA CERAMIKA
PAMIECI PROFESORA WACŁAWA TWAROWSKIEGO
W E R N I S A Ż 23 . IV. 2010 GODZ.18
HANNA MARIA OGRABISZ-KRAWIEC
WIEŻA – PIELGRZYM
MAGDALENA CZESKA
W MOIM OGRODZIE
GALERIA –KLAUDYNÓWKA, KÓRNIK
PODZAMCZE UL. ZAMKOWA
WYSTAWA CZYNNA 24.IV- 16.V.2010R.
CZW. PT. SOB. NIEDZ. W GODZ OD 12-17-TEJ

Następny numer Kórniczanina ukaże się
7-go maja 2010r.
Materiały prosimy dostarczać do 30-go kwietnia 2010 r.
nr 8/2010

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

Bank Spóádzielczy w Kórniku
Juİ od 19 kwietnia 2010 roku moİna zakâadaþ
Promocyjnċ lokatĐ na 6 miesiĐcy!!!
Do wygrania atrakcyjne nagrody!!!
O szczegóây prosimy pytaþ w placówkach Banku!!!

Terminowa lokata
oszczĐdnoĤciowa 3 miesiĐczna
z dziennċ kapitalizacjċ odsetek
Lokata odnawialna dla osób fizycznych.
Warunkiem zaáoĪenia lokaty jest posiadanie rachunku oszczĊdnoĞciowo-rozliczeniowego
w Banku Spóádzielczym w Kórniku
Kwota lokaty:
minimalna wpáata 500,00 záotych
maksymalna wpáata 17.000,00 záotych.
IloĞü wkáadów : maksymalnie 2 wkáady
Okres deponowania – 3 miesiące
Oprocentowanie – zmienne – 2,00% w stosunku rocznym
Koszty za zerwanie lokaty przed terminem wynoszą 45,00 záotych
Dzienne naliczanie odsetek – odsetki nie powiĊkszają kapitaáu, codziennie są przeksiĊgowywane na ROR

Jeszcze do 30 kwietnia 2010 roku moİna ubiegaþ siĐ o:

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

