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Dziękujemy
za 9 lat pracy

Foto: ŁG

wiceburmistrz
Hieronim Urbanek
prezesem
poznańskiego PKSu

PROGRAM str. 24

Kórnickie
Finalistki
str. 2

O punktach
gromadzenia odpadów
18 maja w Jarocinie obradował konwent
Porozumienia Jarocińskiego, którego sygnatariuszem jest Gmina Kórnik. W obradach
brał udział burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Dyskutowano na temat formy finansowania
budowy Gminnych Punktów Gromadzenia
Odpadów Problemowych.
Punkty takie powstaną w każdej gminie.
Gmina Kórnik jest przygotowana na lokalizację takiej jednostki w Czołowie (obok siedziby
Kombusu). Każdy mieszkaniec będzie tu
mógł oddać odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne i inne, które nie mogą trafiać na
wysypisko w normalnym trybie.

www.korniczanin.pl/miss
Trwają próby i przygotowania do finału wyborów Miss Polonia Gminy Kórnik
2011r. Dziewczyny ćwiczą choreografię
pod okiem Pani Magdaleny Kossakowskiej
w Kórnickim Ośrodku Kultury. Wzięły także
udział w sesji zdjęciowej w MM Studio.
Nakręciły także spot reklamowy w salach
Zamku, w Kórnickim Ośrodku Kultury,
w Centrum Kórnika i na basenie Oazy.
Są już po przymiarkach sukien ślubnych
Pani Jadwigi Michalak z Kalisza, kreacji
zaprojektowanych na Uniwersytecie Artystycznym, a także sukien wieczorowych
Pani Katarzyny Szymańskiej.

Finalistki mają opanowaną choreografię do wszystkich konkursowych odsłon,
teraz utrwalają sobie poszczególne
elementy. Jak podkreślają organizatorzy
wśród finalistek panuje bardzo przyjazna
atmosfera i widać, że dziewczyny bardzo
się ze sobą zżyły i pomagają sobie wzajemnie - czy to przy przymiarkach, czy na
próbach choreograficznych.
Przypominamy, że tylko do soboty 28
maja, do godziny 12:00 można na stronie
www.korniczanin.pl/miss głosować na
Miss Publiczności. Do środy 25 maja
oddano już ponad 1100 głosów!
ŁG

zamknięcia składowiska oraz zamierza zlecić niezależnym fachowcom sporządzenie
ekspertyzy dotyczącej sposobu koniecznej
rekultywacji.
Spotkanie akcjonariuszy
W związku z trwającymi pracami nad
opracowaniem „Programu działań inwestycyjnych Aquanet na lata 2011-2020” w dniu
26 maja w Urzędzie Miasta Poznania odbyło
się spotkanie akcjonariuszy spółki, w którym
wziął udział burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Poza dyskusją na temat „Programu Działań...” poruszono sprawę korzystania przez
Spółkę z majątku gmin akcjonariuszy.

Dopłaty na podatki

Turniej Szachowy w Zamku

W dniu 19 maja w Warszawie burmistrz
Jerzy Lechnerowski wraz z radcą prawnym
Józefą Cieślak spotkali się z Edytą Nurzuńską-Wereszczyńską - likwidatorem spółki
Sater Kórnik. Było to Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.
Ustalono, że wspólnicy dokonają dopłaty
do kapitału spółki w celu uregulowania zobowiązań z tytułu należnego Gminie Kórnik
podatku od nieruchomości. Akt notarialny w
tej sprawie wspólnicy podpisali 25 maja.
Istotna dla przyszłości składowiska w
Czmoniu informacja dotarła wcześniej z
Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Urząd ten wszczął postępowanie w sprawie

W niedzielę 22 maja w przyziemiach Kórnickiego Zamku odbył się I Otwarty Błyskawiczny Turniej Szachowy „Biała Dama 2011”.
W turnieju zagrało 49 szachistów w tym 13
z Gminy Kórnik. W przerwie między rundami
szachiści skorzystali z prezentacji bogatych
zbiorów Biblioteki Kórnickiej o tematyce
szachowej przygotowanej tym razem przez
Katarzynę Woźniak, a po zakończonym turnieju zwiedzali pałac.
Zwycięzcą turnieju okazał się Wojciech
Przybylski z Kórnika, który otrzymał puchar
Prezesa PZSzach i puchar Burmistrza Gminy
Kórnik.

Z RATUSZA

Zagłosuj na Miss

PROSTO Z RATUSZA
Podczas podsumowania turnieju nagrody
finansowane przez Gminę Kórnik, puchary i
książki wręczali:
Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski,
przedstawicielka PZSzach Dorota Rzepecka,
Prezes WZSzach, Marek Zboroń, przedstawicielka Zamku Kórnickiego Katarzyna
Woźniak. Miłym akcentem w czasie trwania
turnieju była kawa przygotowana przez Alicję
Serwatkiewicz oraz ciasto ufundowane przez
firmę Mar-Piek z Kórnika. Współorganizatorem turnieju był Ryszard Bartkowiak-prezes
klubu szachowego MUKS Wieża Kórnicka.
Wiceburmistrz Prezesem PKS
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek po
procedurze kwalifikacyjnej (konkursowej)
został powołany na stanowisko Prezesa
Spółki PKS Poznań. Tym samym, z dniem
31 maja br. kończy trwającą 9 lat pracę na
dotychczasowym stanowisku.
Jednocześnie z powodu wakatu w Radzie
Sejmiku Wojewódzkiego (rezygnacja radnej
Krystyny Pośledniej, która od niedawna kieruje Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu), jako
kolejny na liście kandydatów PO Hieronim
Urbanek zostanie radnym tejże Rady.
Jak powiedział nam burmistrz Jerzy Lechnerowski, stanowisko wiceburmistrza zostanie obsadzone w czerwcu bieżącego roku.
Opr. ŁG

Przez 9 lat dużo się działo

Rozmowa z Hieronimem Urbankiem,
nowym Prezesem PKS Poznań, dotychczas
zastępcą Burmistrza Gminy Kórnik.

Na początku wróćmy pamięcią do
nominacji na stanowisko wiceburmistrza.
Jak to wyglądało 9 lat temu? Jakie były
pierwsze myśli?
Po wygranych przez burmistrza Lechnerowskiego wyborach zostałem poproszony o
rozmowę. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu
pan burmistrz złożył mi propozycję pracy na
stanowisku wiceburmistrza. Zupełnie się tego
nie spodziewałem i powiem szczerze, że gdyby ktoś miesiąc, czy dwa miesiące wcześniej
powiedział mi, że może dojść do takiej sytuacji,
to po prostu bym go wyśmiał. Oprócz dużego
zaskoczenia pamiętam także uczucie zakłopotania, które wynikało z faktu, że do tamtej pory
nigdy nie pracowałem w samorządzie i było to
coś zupełnie innego od dziedzin jakimi do tamtej
pory się zajmowałem.
Dosyć długo się zastanawiałem i wahałem.
Trwało to cały miesiąc – i przyznam, że gdy
przyszedł dzień decyzji (notabene był to piątek), przygotowując się do rozmowy miałem
wszystkie argumenty przygotowane na „nie”.
Jednak wtedy dał o sobie znać ogromny dar
przekonywania pana burmistrza Lechnerowskiego. Po tym jak przedstawiłem przygotowa-
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ne argumenty usłyszałem słowa: „tak więc w
poniedziałek jesteś w pracy ...”.

Proszę o krótką reminiscencję z tych
9 lat. Jakie były najciekawsze, najlepsze
momenty, jakie zaś najtrudniejsze?
Trudno wskazać co było „naj”, tym bardziej,
że bez wątpienia przez te 9 lat bardzo dużo
się działo. Najciekawsze rzeczy były tymi,
z perspektywy czasu najważniejszymi, a te
prawie zawsze były trudne, wymagały pracy i
zaangażowania. Tak było choćby w przypadku
budowy obwodnicy Kórnika. Choć inwestorem
był samorząd województwa, to właśnie Urząd
Miejski wykonał olbrzymią pracę związaną
między innymi z negocjacjami z właścicielami
gruntów, potem dokonaniem podziałów, wykupów i wypłatą odszkodowań, konsultacjami
przy projekcie, negocjacjami w sprawie budowy
przepustu między jeziorami. W przypadku tego
przepustu, poznawszy nasze propozycje urzędnicy z województwa mówili otwarcie: „panie
burmistrzu, nigdy się nie uda”, ale się udało.
Dużym sukcesem jest sporządzenie wielu
planów zagospodarowania. Szczególnie cenne
są te, dzięki którym uzyskaliśmy możliwość
zaproszenia na nasz teren inwestorów. Dziś
północna cześć gminy, w okolicach Gądek,
Robakowa czy Koninka przynosi, dzięki inwestycjom spory zysk naszemu budżetowi. A

to jeszcze nie koniec, gdyż ciągle nowe firmy
budują, lub planują budowę swoich obiektów
u nas. W samych tylko halach firmy Panatoni
ulokowało się około 30 dużych podmiotów
gospodarczych. Nasz sukces promieniuje i na
sąsiednie gminy. W Gminie Kórnik bezrobocie
jest mniej niż „higieniczne”, wiec na pracę mogą
liczyć także mieszkańcy Mosiny, Śremu, Środy,
Żerkowa... Aktywizacji terenów wzdłuż „trasy
katowickiej” pomógł wynegocjowany przebieg
dróg serwisowych. Dzięki decyzjom ówczesnego dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i
Autostrad Kazimierza Bałęcznego zostały one
odsunięte od głównej drogi i dziś stanowią
świetne zaplecze komunikacyjne dla nowych
inwestycji. Wydziały, którymi kierowałem miały
też spory udział w pracach planistycznych i
opiniowaniu remontu samej drogi S-11, i choć
była to inwestycja „krajowa”, mamy niebagatelny wkład w to, że teraz Kórnik jest „jeszcze
bliżej” Poznania, a atrakcyjność inwestowania i
zamieszkiwania tutaj jest coraz większa.
Innego typu inwestycją była budowa
kompleksu sportowego. Prace rozpoczęliśmy
w 2005 roku. Nie obyło się bez trudności. Pamiętam poszczególne etapy: najpierw konkurs
na koncepcję, żmudne prace projektowe, zdobywanie uzgodnień, pozwoleń, a potem sam
etap wykonania inwestycji.
(dokończenie na str. 4)
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Proszę o kilka wskazówek dla następcy
na stanowisku wiceburmistrza. Po pierwsze: co zostało rozpoczęte i wymaga uwagi,
czyli czego przypilnować? Po drugie, jakie
cechy charakteru pomagają skutecznie
pełnić takie stanowisko?
Pierwszoplanowe zadanie na dziś to budowa kanalizacji. Choć bezpośrednim inwestorem
jest Aquanet, kórnicki urząd musi zaangażować
się w tę sprawę solidnie, przyglądać się pracom
i pomagać. Zresztą gmina już przejęła na swoje
barki niektóre dodatkowe inwestycje, takie jak
budowa kanalizacji deszczowej, budowa nawierzchni jezdni, budowa chodnika i przepustu
na rzece Kopli przy ul. Poznańskiej w Borówcu.
Jest to konieczne do sprawnego przeprowadzenia inwestycji. Zakończenie pierwszego
etapu - czyli kolektorów głównych i sieci wokół
ulic Poznańskiej i Szkolnej, do ronda - plano-

wane jest na rok 2012. Drugi etap- kolektor w
Kamionkach ma być wykonany do 2014 roku.
Z doświadczenia wiem, że mogą być pewne
czasowe poślizgi ale życzę mieszkańcom Borówca i Kamionek, by były one jak najmniejsze.
Ostatnio rozpoczęliśmy rozmowy z Aquanetem
na temat wykonania nie tylko kolektora głównego w Kamionkach, ale także skanalizowaniem
reszty wsi. To dopiero początek drogi, ale przy
dostatecznej determinacji, przy sprzyjającej
koniunkturze finansowej i odrobinie szczęścia
powinno się udać.
Rusza przebudowa ulic Staszica i Krasickiego. Przygotowujemy przebudowę ulicy
Okrężnej w Dachowie oraz pierwszy etap
modernizacji Alei Flensa w Bninie.
Nie możemy zapomnieć o przebudowie
podstawówek w Kórniku i Bninie. Powstaną
świetlice w Czołowie i w Konarskim, w planach
jest budynek socjalny w Dachowie.
Sporym wyzwaniem będzie przebudowa
kórnickiego rynku. Niedługo ruszy przetarg
na przebudowę kanalizacji deszczowej z ulicy
Szkolnej, przez Plac Niepodległości i Harcerską. W tym roku mają być wykonane fragmenty
„deszczówki” w ul. Zamkowej i ul. Wodnej.
Niedługo ruszą prace dotyczące wymiany
wodociągu po wschodniej stronie rynku, oraz
wymiany wyeksploatowanych odcinków sieci
gazowej. Jeśli uda się w tym roku wykonać
prace podziemne związane z mediami, w
przyszłym roku powinny ruszyć prace nad
przebudową płyty rynku.
Zadań w zaawansowanej fazie jest bardzo
wiele i liczę na to, że uda się je wszystkie
zrealizować.
Jeśli chodzi o podpowiedzi dla następcy, to
każdy musi znaleźć swój sposób pracy. Nikt nie
ma monopolu na wiedzę i skuteczne sposoby
rozwiązywania problemów.
Na pewno dobrze być konsekwentnym, w
miarę zorganizowanym, należy stawiać sobie
ambitne cele, precyzyjnie je określać, wyznaczać drogi wiodące do realizacji zamierzeń i
krok po kroku wybraną drogą podążać.
Na koniec pytanie, choć zabrzmi
ogólnie, trochę jednak osobiste: czy
warto zamieszkać w Gminie Kórnik?
Tak, warto tu zamieszkać. Już niedługo sam
zostanę mieszkańcem Gminy Kórnik.
Rozmawiał. ŁG

Hieronim Urbanek
Lat 51, żonaty, trzy córki, urodził się w Śremie, gdzie do dnia dzisiejszego mieszka. Jeste absolwentem Politechniki Poznańskiej – mgr inż.
mechanik-transportowiec. Ukończył studia podyplomowe na Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu z zakresu Prawa Gospodarczego oraz
Organizacji i Zarządzania, a także Studium Menedżerskie w zakresie
„Nowoczesnych Technik Kierowania i Zarządzania Przedsiębiorstwem”
– Certyfikat Menedżera. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach
nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także uprawnienia syndyka i
likwidatora przedsiębiorstw.
UzyskałeCertyfikat Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym i Krajowym Transporcie
Drogowym Osób i Rzeczy wydany przez Instytut Transportu Samochodowego. Uczestniczył
w wielu kursach z zakresu finansów publicznych, marketingu, negocjacji oraz zamówień
publicznych. Przez wiele lat, jako dyrektor a następnie prezes zarządu kierował zakładami
transportu samochodowego. W 2002 roku powołany został na stanowisko wiceburmistrza
Gminy Kórnik. Pełniąc tę funkcję do chwili obecnej odpowiadł za inwestycje, eksploatację
infrastruktury technicznej, gospodarkę przestrzenną, budownictwo, gospodarkę nieruchomościami, geodezję oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Jednocześnie przewodniczył
komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz porządku publicznego przy Burmistrzu Gminy.
Obecnie obejmie stanowisko Prezesa PKS Poznań i radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
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Zaproszenie
dla
Noblistki
Z okazji przypadającej w tym roku 15
rocznicy przyznania Wisławie Szymborskiej Literackiej Nagrody Nobla, burmistrz
Jerzy Lechnerowski wysłał do urodzonej w
naszym mieście poetki list z zaproszeniem
do Kórnika, oraz z prośbą o przyjęcie tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Kórnika.
Parafrazując sławne wersy burmistrz napisał miedzy innymi „nic dwa razy się nie
zdarza, ale jeden raz może ..., dlatego
ośmielam się jeszcze raz prosić Panią o
przyjęcie zaproszenia”.
Pani Wisława tym razem odpisała:
Wielce Szanowny
Panie Burmistrzu!
Jest mi ogromnie przykro,
ale ani czas ani mało stabilne zdrowie nie pozwalają mi skorzystać
z tak miłych, jak Pańskie, zaproszeń.
Szkoda.
O Kórniku myślę czasem
z wielkim sentymentem.
Kilkukrotnie - w dorosłym już życiu
- miałam przyjemność go odwiedzić.
Teraz z pewnością też by tak było...
Łączę ukłony, podziękowania za
pamięć i najlepsze życzenia Wisława Szymborska
Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN
oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Uzdolnień
Muzycznych „DisCe”
serdecznie zapraszają na

XI Wieczór Zamkowy

„W kręgu Chopina”
Wykonawcy:
Tomasz Lisiecki - wiolonczela
Paweł Mazur - fortepian
Maria Banaszkiewicz-Bryła - prowadzenie
W programie:
F. Chopin - Sonata g - moll op. 65
Allegro - Scherzo - Largo - Finale. Allegro
X.Scharwenka - Sonata wiolonczelowa e moll op. 46
Allegro ma non troppo - Andante - Vivace ma
non troppo
F. Chopin - Polonaise Brillante C - dur op.3

Zamek w Kórniku,
niedziela 5 czerwca 2011 r.,
godz.18:00
W S T Ę P

Wieści Sołeckie
Błażejewo
Sołtys Jan Szymaniak informuje, że
miejscowość przystąpiła do projektu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
W Błażejewie zostały wyrównane drogi.
Na poboczach niektórych ulic skoszono
trawę.
Mieszkańcy przygotowują się do wyrównania terenu pod plac zabaw.
Sołtys Jan Szymaniak mówi też, iż dały
się we znaki majowe przymrozki. Na ich skutek ucierpiały zboża jare, warzywa i owoce.
Zostały zorganizowana dla dzieci dwa
warsztaty, podczas których zorganizowano
„bajkopisanie”, czytanie bajek, lanie figur
z wosku, odbywały się także zajęcia plastyczne.
Mieszkańcy Błażejewa zaczęli kontynuować w tym roku starą tradycję i uczestniczą
w nabożeństwach majowych orgnizowanych
przy figurze.
Borówiec
Sołtys Maciej Słowiński informuje, iż w
poniedziałek, 23 maja odbyło się zebranie,
na którym podjęto uchwałę o podziale Borówca na trzy sołectwa. Uchwała zostaje
przekazana do Rady Miejskiej w Kórniku,
która podejmie decyzję w tej sprawie.
W sobotę, 28 maja odbędzie się turniej
piłki nożnej o puchar Borówca. W imprezie
wezmą udział drużyny z tej miejscowości
i okolicznych sołectw skupiające dzieci i
dorosłych.
Skrzynki
Mieszkańcy wsi cieszą się, że na ulicach
Łąkowej i Leśnej stanęły lampy. Sołtys Beata
Bruczyńska mówi, że za pieniądze przekazane przez Wydział Ochrony Środowiska i
Rolnictwa UM w Kórniku zostały zakupione
drzewka, którymi na początku maja obsadzono ulice: Wiśniową, Nową, Łąkową.
Jeszcze w czerwcu – na wiosnę będzie
posadzonych 10 krzewów na ulicy Łąkowej.
Mieszkańcy mają nadzieję, iż jesienią
znajdą się pieniądze z Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa na dalsze sadzonki.
W sobotę, 4 czerwca odbędzie się impreza z okazji Dnia Dziecka.
Sołtys Beata Bruczyńska opowiada
także, iż trwają przygotowania do „Imienin
ulicy Leśnej”, które odbędą się w sobotę, 18
czerwca. Pani sołtys podkreśla, że podczas
tych prac jest pełna współpraca między
mieszkańcami tej ulicy. Podczas imprezy
ma zostać przeprowadzona loteria fantowa,
z której dochód zaplanowano przekazać na
rzecz Domu Dziecka w Bninie.

IMIENINY UL. Leśnej
Forma uczestnictwa dowolna
(ekspozycji, uczestnictwa reklamowego,
opłacenie zjeżdżalni, trampoliny, ufundowanie fantów, przedmiotów na licytację,
dofinansowania, itp.).

Szanowni Państwo!
W związku z organizowaniem cyklicznej, corocznej, jedynej tego rodzaju
w Kraju imprezy biesiadnej plenerowej
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do
czynnego wzięcia udziału w święcie:
,,IMIENINY ul. Leśnej” w Skrzynkach, w dniu 18.06.2011r., od godziny
16.00,
całość zebranych środków, przeznaczamy na szczytny cel dla dzieci
z Domu Dziecka Kórnik/Bnin(który to
w tym roku obchodzi swoje 60 lecie
funkcjonowania).
Partnerów prosimy o przekazanie w
formie elektronicznej swoich logotypów,
wydrukowanych form reklam itp.
Z podziękowaniami
Mieszkańcy ul. Leśnej

z okazji
Beatyfikacji
Jana Pawła II
w Szczytnikach

Dnia 1.05.2011r. o godz. 19.00 mieszkańcy wsi Szczytniki i Koninko oraz
zaproszony na uroczystość ks. Wikary z
parafii Głuszyna spotkali się przy krzyżu w
centrum wsi Szczytniki, aby uczestniczyć
we wspólnej modlitwie. W uroczystości
udział brały dzieci i młodzież ze świetlicy
w Szczytnikach. Zaśpiewały znaną pieśń
„Barka”, cytowały słowa Papieża wypowiedziane podczas pielgrzymek do Polski.
Ksiądz Wikary wspólnie z zebranymi odmówił różaniec oraz modlitwę o udzielenie
łask przez wstawiennictwo Sługi Bożego
Jana Pawła II. Pieśni Maryjne prowadziła
zaproszona na uroczystość p. Ania z parafii
z Borówca. Po błogosławieństwie udaliśmy
się do domów. Było to dla wszystkich wielkie
przeżycie duchowe. Zgromadzeni postanowili zbierać się codziennie o godz. 19.00
pod krzyżem na nabożeństwie majowym.
Uroczystość została zorganizowana przez
Koło Gospodyń Wiejskich, Świetlicę oraz
OSP Szczytniki.
Genowefa Błotna

Wycieczka mieszkańców wsi Konarskie
2 maja 2011 roku mieszkańcy wsi
Konarskie uczestniczyli w wyjeździe
integracyjnym zorganizowanym przez
sołtysa Józefa Bartkowiaka oraz Radę
Sołecką. Pierwszym punktem wycieczki
było zwiedzanie Bazyliki Świętogórskiej
w Gostyniu - jednego z najcenniejszych
zabytków architektury barokowej w Polsce.
Następnie odwiedzili Opactwo Benedyktynów w Lubiniu. Mieszkańcy Konarskiego
zwiedzili; kościół klasztorny p.w. Matki
Bożej, budynki w których mieszkają zakonnicy oraz przylegający do opactwa
ogród, który zachwyca swoim pięknem,

kiedy wszystko budzi się do życia. Kolejnym punktem na mapie wycieczki było
Cichowo. W Cichowie uczestnicy wycieczki
zwiedzili Folwark Soplicowo - drewniane
budynki stajni, stodoły, lamusa, spichrza i
kurnika – dekoracje przeniesiono w 1999 r.
z planu filmowego „Pan Tadeusz” Andrzeja
Wajdy i dostosowano do zwiedzania. Tam
właśnie turyści z Konarskiego zjedli posiłek,
po czym szczęśliwie wrócili do domu. W
rozmowie z panem sołtysem usłyszałem,
że już myśli o następnej podróży z mieszkańcami Konarskiego.
Robert Jankowski

Szkolenie we wsi Konarskie

W sołectwie Konarskie odbyło się szkolenie specjalistyczne na temat rozpoznawania i
chemicznego zwalczania chwastów w zbożach ozimych. Szkolenie odbyło się pod hasłem;
priorytet wojewódzki racjonalizacji ochrony chemicznej roślin uprawowych. Szkolenie
przeprowadził pan Andrzej Obst. W spotkaniu wzięło udział 18 mieszkańców wsi. Organizatorem był pan Jan Nowak z Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Józef Bartkowiak

Szczytniki
Sołtys Łukasz Kwas informuje, iż w
sobotę, 18 czerwca w godzinach 16-22
przewidziano zorganizować festyn rodzinny.
Dzieci będą mogły bawić się na dmuchanych
zjeżdżalaniach, jeździć na kucykach. Dorośli
będą bawić sie przy muzyce. Zostanie zapewniony posiłek – grochówka.
Robert Wrzesiński

W O L N Y
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Zapraszamy do czynnego
udziału w pikniku ulicznym

AKTUALNOŚCI

WYWIAD

(Dokończenie ze str.3)
Skala budowy była ogromna, podobnie jak
skala finansowa przedsięwzięcia. Choć decyzja
o wydatkowaniu takich pieniędzy nie mogła być
łatwa, udało się przekonać Radę Miejską i z
perspektywy czasu okazało się, że było warto.
Gdyby zwlekać z działaniem, ostatnie decyzje
ministra Rostkowskiego ograniczające możliwość zadłużania się samorządów sprawiłyby,
że dziś i pewnie jeszcze długo, tego typu obiekt,
w takim rozmiarze nie mógłby powstać. Nowoczesny kompleks jednak powstał i doskonale
służy mieszkańcom.
Jeśli mam wymienić te najważniejsze sprawy, nie mogę nie wspomnieć o remoncie dwóch
ratuszy. Oba przedsięwzięcia były trudne- choć
z innych powodów. W przypadku kórnickiego,
problemem było to, że przez cały czas przebudowy w budynku pracowali urzędnicy. Tylko
cześć pracowników przeniesiono do pomieszczeń w Bninie, a reszta musiała w trudnych
warunkach funkcjonować w remontowanym
obiekcie. W przypadku ratusza w Bninie, w
miarę posuwania się prac napotykaliśmy na
kolejne problemy techniczne, które trzeba
było na bieżąco rozwiązywać i aktualizować
założenia projektowe i wykonawcze.
Wymieniłem tylko najważniejsze sukcesy,
które udało się wypracować przez te 9 lat. Każdy przyszedł z jakimś trudem, za każdym razem
trzeba było przezwyciężać jakieś problemy, ale
udało się i teraz możemy być z tego dumni.
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Śmieci. Odpadki. Coś zużytego, nie- śmieci nie zasypała nas.
piska, a w całej Unii Europejskiej tylko 40%.
potrzebnego. Czy warto o tym rozmawiać,
Dotychczasowe próby uregulowania Ogółem 20% śmieci wyprodukowanych
lub o tym pisać? Nie tylko warto, ale problemu odpadów nie przynosiły dosta- przez Europejczyków jest spalanych (oczytrzeba, i to z kilku powodów. Po pierw- tecznych rezultatów. Nie dość, że wysypiska wiście w specjalnych instalacjach minimalisze ciągle rośnie ilość produkowanych zapełniały się szybko, czasem niekontrolo- zujących emisję szkodliwych gazów), 23%
przez nas odpadów. Po drugie po zużyciu wanie (jak np. wysypisko w Czmoniu), to poddawanych recyklingowi (powtórnemu
produktów one nie znikają i wszyscy dodatkowo - aż wstyd przyznać - nasze lasy wykorzystaniu), a 17% kompostowanych.
musimy wziąć odpowiedzialności za to i pola obdarzaliśmy jarzmem śmieciowego Spalanie stosują Duńczycy (54% śmieci),
co produkujemy. Po trzecie- już niedługo balastu.
Szwedzi (49%), Holendrzy, Belgowie, Lukwejdą w życie nowe przepisy regulujące
Próbowaliśmy w różny sposób poprawić semburczycy, Niemcy i Francuzi (powyżej
gospodarkę odpadami.
sytuację. Na terenie naszej gminy w 1991 30%). Polska spala zaledwie 1 % swoich
W każdym roku, każdy mieszkaniec roku wprowadzono możliwość selektywnej odpadów. Recykling i kompostowanie stosuPolski produkuje około 300-350 kg odpadów zbiórki. od 2001 roku do specjalnych pojem- ją: Austria (70 %), Niemcy (65%), Holandia
komunalnych. Liczba ta jest trudna do spre- ników wrzucaliśmy szkło białe i kolorowe, (60%) i Belgia (59%).
cyzowania. O ile wiemy w miarę dokładnie makulaturę, plastik. Niestety oprócz tych
Unia Europejska wymaga od nas popraile śmieci trafia na legalne
wienia wyników. Jeśli nam
wysypiska, trudniej jednak
się nie uda będziemy płacić
oszacować, jak wiele odpaspore kary. Wymaga, ale
dów trafia do lasów, rowów,
i pomaga dofinansowując
na dzikie wysypiska, a ile
budowę infrastruktury.
nielegalnie spalamy trując
17 maja przedstawicieśrodowisko.
le kórnickiego samorządu
Różnorodna jest też za(radni: Julia Bartkowiak,
wartość naszych kubłów
Dorota Półchłopek, Maciej
na odpady. Na terenach
Marciniak, Jerzy Rozmiawiejskich na przykład łatwiej
rek, przedstawiciele spółzagospodarować (kompoki WODKOM Włodzimierz
stować) odpadki organiczne,
Matuszak, Jerzy Janasika
dlatego tych jest mniej w
oraz przedstawiciele Urzędu
ogólnej masie wywożonej z
Miejskiego Elżbieta Kraterenów wiejskich.
kowska, Antoni Kalisz oraz
300 kilogramów odpaSortownia w „Orlim Stawie” autor niniejszego tekstu)
dów na mieszkańca rocznie,
odwiedzili dwa zakłady, które
to dużo więcej niż bywało
w ostatnim czasie moderniprzed laty. Na wzrost masy
zują swoją bazę, by sprostać
produkowanych śmieci
stawianym wymaganiom.
wpływ ma rozwój cywilizacyjNajpierw gościliśmy w
ny i wzrastająca konsumpZakładzie Utylizacji Odcja. Kiedyś do pakowania
padów Komunalnych „Orli
produktów spożywczych
Staw” w Prażuchach Nowystarczał szary papier,
wych, około 30 km od Kadziś do wszystkiego mamy
lisza gdzie przyjęli nas: dyopakowanie z tworzywa
rektor ZUOK Piotr Szewczyk
sztucznego, reklamówkę.
i przewodniczący zarządu
Dawniej większość butelek
ZKG Daniel Tylak.
była szklana, dziś przewaZakład przyjmuje odpaża plastik. Kiedyś produkty
dy Związku Komunalnego
były trwalsze, teraz często,
Gmin „Czyste Miasto, Czygdy kończy sie gwarancja
sta Gmina” powstałego w
psują się i nie opłaca się ich
1998 roku, skupiającego 20
Grupa zwiedza ZUOK w Prażuchach
naprawiać więc trafiają na
miast i gmin z województwa
„szmelc”.
wielkopolskiego i łódzkiego
300 kg to nie jest jednak, aż tak dużo w produktów przy pojemnikach niektórzy na łącznym obszarze 2 tys. km², zamieszporównaniu z innymi państwami. Najwięcej pozbywali się także innych odpadów. Koszt kanego przez ok. 320 tys. mieszkańców.
w przeliczeniu na mieszkańca odpadów sprzątania gór śmieci pozostawianych Dotychczas na obszarze tego Związku
produkuje się w Japonii (1000 kg śmieci do- wokoło pojemników przewyższał korzyści Komunalnego działało 12 wysypisk.
mowych w ciągu roku). Na drugim miejscu w płynące z segregacji.
Zakład Utylizacji, który działa od 2006
tej klasyfikacji jest USA z 864 kg na jednego
Rozwiązaniem było wprowadzenie se- roku wybudowano za niebagatelną kwotę
mieszkańca. W Europie prowadzą Niemcy gregacji „u źródła”, czyli w naszych domach. 19 milionów euro. Tylko 3 miliony stanowiły
- 460 kg odpadów na osobę. Francuzi i Dziś segregujemy część odpadów, lecz to środki własne, resztę preferencyjne kreWłosi produkują ok. 300 - 330 kg na osobę. nadal nie pozwala osiągnąć wyników jakich dyty, oraz ponad 11,5 miliona euro środki
Na ilość produkowanych odpadów mamy oczekujemy.
z funduszy europejskich. W skład zakładu
jakiś wpływ - choćby wybierając produkt,
Segregacja bowiem jest narzędziem, wchodzą: sortownia, kompostownia, punkt
wybieramy także opakowanie. Niemniej jak które ułatwia gospodarkę odpadami, na- przerobu odpadów budowlanych, demonpokazuje doświadczenie lepiej rozwiniętych tomiast w skali kraju nie jesteśmy jeszcze tażu odpadów wielkogabarytowych, depaństw, im lepiej nam się będzie wiodło (a dostatecznie przygotowani do odbioru i montażu zużytego sprzętu elektrycznego i
tego wszyscy sobie życzymy), tym więcej przetwarzania tego co wysegregujemy. elektronicznego, miejsce magazynowania
będziemy mieli śmieci.
Jaki ma sens segregowanie, gdy potem i odpadów niebezpiecznych, teren deponoKonieczne jest więc takie gospodarowa- tak wszystko może trafić w jedno miejsce?
wania balastu i innych dopuszczonych do
nie tym co produkujemy, by już niedługo góra
W Polsce aż 87% śmieci trafia na wysy- składowania odpadów.
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Zdolność przetwórcza zakładu to 96 500 „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o.
W roku 2008 siedemnaście gmin podpisało
ton na rok. Sortownia przerobić może 80 w Jarocinie ma powstać Zakład obejmujący Porozumienie Międzygminne i podjęło decy000 ton rocznie, natomiast kompostownia swoją działalnością obszar kilku powiatów. zję o budowie Zakładu Zagospodarowania
30 000 ton.
Ujęcie Jarocina w Planie Wojewódzkim dało Odpadów Jarocin z siedzibą w WitaszyczW zakładzie pracuje około 100 osób, ale duże możliwości rozwoju dla firmy. Działając kach. Do porozumienia przystąpiły następumimo wielu usprawnień, doskonałej organi- jako ZZO Jarocin spółka ma możliwości jące gminy: Piaski, Borek Wlkp., Jaraczewo,
zacji praca ta nie jest łatwa. To co przewoźnik zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Kotlin, Jarocin, Żerków, Chocz, Czermin, Doprzywiezie z gospodarstw domowych trafia Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki brzyca, Gizałki, Kórnik, Dominowo, Krzykosy,
na taśmy, z których ręcznie wyciąga się Wodnej oraz preferencyjnych kredytów. Wy- Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl, Środa
poszczególne frakcje (rodzaje odpadów). pełniając założenia Planu Wojewódzkiego, Wlkp., Książ Wlkp. Teren wymienionych gmin
Kolejny sort odbywa się także mechanicznie, w roku 2005 został przygotowany projekt zamieszkuje 193 421 mieszkańców.
przy użyciu urządzeń z czujnikami optycz- na budowę Centrum Gospodarki OdpadaKażdy, kto widział z bliska funkcjononymi i magnetycznymi, poprzez sita i inne mi, obejmujący budowę hali do segregacji wanie składowiska w Czmoniu, a odwiedzi
przyrządy.
odpadów wraz z budynkiem socjalno-biu- Witaszyczki i zobaczy w jaki sposób gospoZakład przygotowuje się do budowy spa- rowym, budowę boksów magazynowych daruje się tam odpadami może być niezwykle
larni. Ma to sens, gdyż sąsiedztwo Kalisza oraz budowę nowej i rekultywację obecnie zaskoczony.
pozwala wykorzystać energię elektryczną i eksploatowanej kwatery składowiska. ReKwatery składowiska są dużo niższe.
energię cieplną jaka może być wytworzona alizacja przedsięwzięcia została podzielona Na jednej z nich, już zrekultywowanej wybuw takiej instalacji.
dowano szczelną płytę, na
Spalanie odpadów, choć
której dokonuje się segrebrzmi groźnie, nie musi być
gacji i przerobu niektórych
związane z emisją wielkich
odpadów.
ilości trujących gazów i inZakład szykuje się do
nych zanieczyszczeń. Oczyrozbudowy. Kolejne elementy
wiście, gdy palimy śmieci w
instalacji związane z odprzydomowych piecach truzyskiem i przetwarzaniem
jemy siebie i sąsiadów, gdyż
odpadów mają powstać być
brak filtrów i niska temperamoże także za fundusze
tura spalania doprowadza do
unijne. Wniosek o dofinanpowstawania i rozprzestrzesowanie przeszedł etapy
niania się dioksyn i innych
kwalifikacyjne i znalazł się na
trucizn.
tzw. liście rezerwowej.
Jednak, gdy zastosuje
Jeśli starania o środki
się nowoczesne technologie,
przedłużą się lub zakład
Przy posegregowanych odpadach w Witaszyczkach
dostosuje się temperaturę
ich nie otrzyma Porozumiespalania oraz wykorzysta filnie Jarocińskie jest w statry, wpływ spalarni odpadów
nie podołać zadaniu, choć
na otoczenie jest minimalny,
zmniejszając nieco skale
przedsięwzięcia.
mniejszy niż wpływ gazów
Rozwój zakładów gospojakie wydzielają wysypiska
darujących i utylizujących
odpadów. Nowoczesne spaodpady jest konieczny, gdyż
larnie mogą działać i nie
już niedługo czeka nas duża
szkodzić nawet w bezporewolucja prawna w związku
średnim sąsiedztwie miast,
z nowelizacją ustawy o utrzylub - jak w przypadku Wiedmaniu czystości i porządku w
nia- w środku miasta.
gminach, którą Sejm przyjął
Po wizycie w „Orlim
13 maja 2011 r. Do wejścia
Stawie” kórnicka delegacja
jej w życie potrzeba jeszcze
odwiedziła nasz Zakład Gozatwierdzenia przez Senat
spodarki Odpadami w Witai podpisu Prezydenta RP.
szyczkach koło Jarocina, po
Potem będzie okres przejktórym oprowadzili nas prePrzygotowanie nowej kwatery składowiska w Witaszyczkach
ściowy.
zes Mariusz Małynicz oraz
Jednak wszystko wskapełnomocnik burmistrza do
zuje, że już niedługo (od
spraw gospodarki odpadami
Witosław Gibasiewicz.„Nasz zakład” - po- na etapy. Równolegle do realizacji inwestycji, 2013 roku) w tym zakresie dogonimy Europę,
nieważ śmieci z Gminy Kórnik, jako członka Spółka prowadziła działania mające na celu gdzie niemal w każdym kraju podobne przepisy już działają i sprawdzają się.
Porozumienia Jarocińskiego trafiają, lub poszerzanie obszaru działalności.
Dotychczas za śmieci, które produkujemy
trafiać powinny i najprawdopodobniej przez
W roku 2007 spółka wystąpiła z wniowiele następnych lat trafiać będą właśnie do skiem do EkoFunduszu o przyznanie odpowiadaliśmy sami lub odpowiadały za nie
Witaszyczek.
bezzwrotnej dotacji. W czerwcu 2008 roku wspólnoty mieszkaniowe. Podpisywaliśmy
„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. Rada Nadzorcza EkoFunduszu pozytywnie umowy z przewoźnikami, ci zawozili śmieci
w Jarocinie powstał 1 kwietnia 2003 roku na zaopiniowała wniosek. Maksymalnie można na składowiska. Wszystko opierało się na
bazie wydzielonego majątku zlikwidowanego było otrzymać 50% wartości projektu, ZGO rynkowych zasadach. Mieszkaniec chciał
Komunalnego Zakładu Budżetowego. Mają- dostało 49% (3 449 000 zł). Cały wniosek jak najmniej płacić, przewoźnik zarobić (albo
tek spółki stanowiło głównie składowisko od- opiewał na 6,8 mln zł. Jako wkład własny za- nie stracić). Choć pewnie większość z nas
padów innych niż niebezpieczne i obojętne, liczono spółce koszty poniesione na budowę poważnie traktowało swoje obowiązki wobec
środowiska, to zdarzali się odszczepieńcy,
położone na otwartym terenie, administra- pierwszego etapu.
cyjnie należącym do wsi Witaszyczki, około
Przyznane środki zostały wykorzystane którzy zamiast płacić wysypywali śmieci w
3 km od centrum Jarocina.Także w 2003 na zakup maszyn i urządzeń znacznie uła- lasach i na polach lub deklarowali minimum
roku został zatwierdzony Plan Gospodarki twiających transport, odzysk materiałów, i i palili ich nadwyżkę w piecach lub inaczej
Odpadami dla Województwa Wielkopolskie- kompaktowanie (zmniejszanie objętości) (Polak potrafi) radzili sobie z systemem.
(ciag dalszy na str. 8)
go, zgodnie z którym na bazie istniejącego odpadów.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów mieszkaniowych w Kamionkach – działka 141.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Kórniku uchwały Nr IV/30/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kamionkach
– działka 141.
Z treścią przedmiotowego dokumentu oraz uzasadnieniem na podstawie art. 42, pkt 2 i podsumowaniem na podstawie art. 55 ust. 3 przytoczonej na wstępie ustawy, można zapoznać się:
-na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,
-w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, ul. Plac Niepodległości 1, 63-035 Kórnik, w godzinach urzędowania.
OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku
Uchwały nr VII/78/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu obejmującej obszary obrębów
Borówiec, Szczytniki, Koninko, Gądki i Robakowo.
Przedmiotem uchwały jest wprowadzenie ograniczeń dla zabudowy na obszarze stanowiącym strefę ochronną wojskowego terenu zamkniętego, w szczególności określenie przeznaczenia terenu ze wskazaniem ograniczeń dla zabudowy i zagospodarowania.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz
składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest
Burmistrz Gminy Kórnik.
OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku
Uchwały nr VI/67/2011 z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej na dz. nr ewid. 54/1 i 57,
obręb Szczytniki, gm. Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest zmiana zasad zagospodarowania terenu obszarów objętych przystąpieniem, w celu umożliwienia lokalizacji zabudowy bliźniaczej na terenach zabudowy jednorodzinnej.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko ww. projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać
wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie 21 dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest
Burmistrz Gminy Kórnik.
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Sesja
absolutoryjna
Sesja Absolutoryjna Rady Miejskiej w
Kórniku odbyła się 23 maja w Strażnicy
OSP Kórnik.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski zreferował
wykonanie gminnego budżetu w roku 2010.
W ubiegłym roku zanotowano dochody w wysokości 73 280 480 zł. Wydatki były większe i
osiągnęły poziom 89 476 084 zł.
Struktura dochodów wyglądała następująco:
32,91% - podatek od nieruchomości od osób
fizycznych i prawnych 24 117 123 zł,
23,72% - udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych i prawnych 17 380 279 zł,
11,83% - subwencje (część oświatowa, wyrównawcza) 8 668 265 zł,
10,48% - dotacje w łącznej kwocie
7 678 712 zł.
Gmina Kórnik w 2010 roku otrzymała
dotacje:
- z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom w kwocie 4 259 208 zł
- z budżetu państwa na dofinansowanie
bieżących własnych zadań gmin w kwocie

430 399 zł
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w kwocie 290
291 zł
- w postaci pomocy finansowej na zadania
bieżące i majątkowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
43 067 zł
- na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w wysokości 1 563 772 zł
- z funduszy celowych na realizację zadań
majątkowych w kwocie 1 091 975 zł
Zaległości z tytułu podatków wynoszą
4.018.665 zł. Dlatego też:
- Na kwotę 1 817 802 zł wysłano 3 561
upomnień (na pozostałą kwotę wystawiono
upomnienia w latach poprzednich).
- Na kwotę 1 239 871 zł skierowano 1 666
tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.
- W toku postępowania podatkowego - wydano 22 036 dokumentów.
- mKwotę 371 998 zł zabezpieczono przez
wpis do hipoteki.
40,73% wydatków gminy stanowiły wydatki majątkowe. Wykonano inwestycje o
wartości 36 440 133 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 4 387 851 zł, tj. 4,9% wykonanych
wydatków.
W 2010r. Gmina Kórnik wpłaciła do budżetu Państwa kwotę 1 401 806 zł z tytułu
podwyższonych dochodów.
Szczegóły sprawozdania znajdziecie
Państwo na stronie: http://esesja.pl/sesja/84
Po prezentacji odczytano sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej z prac nad wykonaniem
budżetu za 2010r. Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Bogdan Wesołek przeczytał
wniosek w sprawie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Kórnik za 2010r.
oraz przedstawiono opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Przedstawiono także stanowiska pozostałych Komisji Rady oceniających wykonanie
budżetu.
Po krótkiej dyskusji i zatwierdzeniu
sprawozdań, jednomyślnie podjęto uchwałę
o udzieleniu Burmistrzowi Gminy Kórnik
Jerzemu Lechnerowskiemu absolutorium.
Burmistrz zdał sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kórniku podjętych w 2010r. Sprawozdanie ze sposobu
realizacji strategii rozwoju Gminy Kórnik
przeniesiono na kolejne obrady.
ŁG
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(Ciąg dalszy ze str. 7)
Kombinowali też czasami przewoźnicy,
czego i w naszej gminie mieliśmy przykłady.
Komercyjne podejście do śmieci sprzyjało
wykwitowi wysypisk takich jak w Czmoniu,
lub zupełnie dzikich składowisk.
Gminy sprawowały tylko kontrolę, a trudno
było sprawdzić i wyegzekwować.
Śmieci, które ktoś podrzucił na naszą
działkę stawały się naszym problemem (można było dostać mandat za bałagan).
Teraz, jeśli nowe przepisy wejdą w życie
odpowiedzialność za nasze śmieci przejmie
gmina.
To gmina będzie miała obowiązek - na
zasadzie przetargu - wybrać firmę (firmy),
które odbiorą nasze śmieci. To gmina ustali
zasady i ceny.
Zapłacimy określoną opłatę, coś w rodzaju
„podatku śmieciowego”. Brzmi groźnie - ale
tak naprawdę to i teraz mamy obowiązek
płacić przewoźnikom taki „podatek”. Zgodnie
z przepisami każdy (dokładniej każde gospodarstwo) powinien mieć podpisaną umowę i
płacić w miesiącu określoną cenę. Mieszkańcy spółdzielni także płacą za śmieci (osobne
opłaty lub w czynszu).
Po wejściu nowych przepisów zamiast
płacić przewoźnikowi zapłacimy określoną
kwotę do kasy gminnej, a gmina rozliczy się
z wybranym przewoźnikiem.
Dlaczego może być taniej? W przetargu, w
którym wybierzemy przewoźnika postawione
będą pewne warunki, ale wybrany będzie
przewoźnik najtańszy. Dziś na jednej ulicy
śmieci mogą odbierać różne firmy - w poniedziałek przejeżdża śmieciarka firmy A, a we
wtorek z firmy B. Obie ponoszą koszty paliwa i
pracy. Teraz przejedzie jedna śmieciarka i przy
dobrej organizacji koszty muszą być mniejsze.
Nie znaczy to, że w całej gminie działać będzie jeden przedsiębiorca - przepisy
najprawdopodobniej pozwolą dzielić gminy
na strefy.
Dlaczego może być drożej? W założeniu
wywieziemy wtedy wszystkie śmieci. Czy
dotychczas tak było? Tak naprawdę nikt nie
sprawdził ile osób nie płaciło za śmieci. Nie
wiemy ilu produkowało więcej niż przewidywała umowa, a resztę utylizowała w nielegalny
sposób. Teraz, gdy każdy będzie zobligowany
do opłacenia stałej stawki za nieograniczoną
ilość oddawanych odpadów - każdy będzie
chciał oddawać wszystko. Nikt nie będzie miał
interesu w wysypywaniu do lasu.
Ile będzie kosztować utylizacja, w przypadku gdy cały strumień legalnie trafi na
składowisko? Trudno oszacować.
Z doświadczeń gmin, które po przeprowadzeniu referendum wprowadziły już dawno
podatek śmieciowy wynika, że jednak jest
taniej.
Co ciekawe i w Kórniku mieliśmy referendum w tej sprawie. W 1996 roku nie zgodziliśmy się jednak na takie rozwiązanie.
Miejmy nadzieję, że przepisy nowelizowanej ustawy będą skonstruowane dobrze,
że uda się je wyegzekwować sprawnie i
skutecznie. Miejmy nadzieje, że będzie się
opłacało segregować, że powstaną dobrze
wyposażone zakłady utylizacji.
Śmieci to przecież problem nas wszystkich.
ŁG

Radni w KOMBUSIe
Radni działający w Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Kórniku obradowali
tym razem w Czołowie, w siedzibie KOMBUSu. W dniu 18 maja komisja zapoznała
się z bieżącymi problemami i planami na przyszłość naszej spółki
przewozowej.
Pani prezes spółki KOMBUS
Beata Urbaniak przybliżyła samorządowcom sytuację firmy.
KOMBUS zatrudnia 84 pracowników, z czego 54 etaty należą do
kierowców. 55% budżetu pochłaniają
płace.
Spółka ma 34 autobusy i jeden
w leasingu. Ich średnia wieku to 14
lat. Większość pojazdów to Mercedesy- unifikacja taboru ułatwia serwis.
Pojazdy KOMBUSU rocznie spalają
około 550 tys. litrów paliwa.
Spółka rozwija zaplecze techniczne, które wykorzystywane jest także do prowadzenia działań komercyjnych. Wykwalifikowani
mechanicy prowadzą serwis, dostępna jest
lakiernia i hurtownia części.
Firma stara się także wypracowywać
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fundusze działając w innych gminach. Do
tego niezbędne są porozumienia międzygminne.
Niestety w wielu przetargach stawiane

są coraz wyższe wymagania wiekowe i
wyposażeniowe dla taboru. Najczęściej
przekreśla to szanse naszej spółki. By to
zmienić konieczne jest odmłodzenie taboru
poprzez zakup nowszych i lepiej wyposażonych pojazdów.

Do radnych skierowano apel o zapewnienie finansowania zakupu nowego taboru,
bez którego funkcjonowanie spółki w ciągu
najbliższych lat będzie utrudnione.
Pani prezes Urbaniak wskazała
także korzyści i zagrożenia jakie
płyną z zacieśniania się współpracy
w Aglomeracji Poznańskiej. Trwają
prace nad wspólnym biletem, który
mógłby ułatwić dojazd do Centrum
Poznania. Rada Miejska w Kórniku
już dawno przygotowała pierwsze
uchwały dotyczące tego zagadnienia. Ciągle brakuje jednak decyzji
Zarządu Transportu Miejskiego w
Poznaniu oraz uchwał Rady Miasta
Poznania.
Przedstawiciele KOMBUSU
wskazali także nieprawidłowości,
które powodują nieuczciwą konkurencję na lokalnym rynku. Na terenie gminy
działają przewoźnicy, którzy nie spełniają
wymagań przepisów transportowych, a
także korzystają z infrastruktury gminnej
bez ponoszenia stosownych opłat.
ŁG
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Minęło 20 lat od przywrócenia w naszym
kraju samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia
8 marca 1990 r. (Dz.U 2009.52.420-tekst jednolity), stała się podstawą do funkcjonowania
samorządów miast i gmin.
Dziś każdy mieszkaniec miasta czy gminy,
może z perspektywy minionych lat ocenić,
jak wielkie i pozytywne zmiany nastąpiły w
jego otoczeniu. 20 lat to na pewno wystarczająca cezura czasowa do oceny działań
burmistrzów, rad i samych mieszkańców, w
wykorzystaniu możliwości, jakie stwarza swymi zapisami Ustawa dla rozwoju społecznego.
Po tym okresie powstaje jednak pytanie,
co jeszcze można zrobić, co postulować, by
lepiej wykorzystać założone ramy samorządności. Z poziomu wsi jaką jest Borówiec, jako
radny i jej mieszkaniec, widzę te możliwości,
wręcz ich konieczność: - szersze włączenie się
mieszkańców w funkcjonowanie sfery życia
publicznego.
Aktywność społeczna opierająca się dotąd na samych urzędach, to uznać należy,
był I etap samorządności. Ta idea nie może
być zdana na aktywność funkcjonariuszy
publicznych. W modelu założonym Ustawą,
najważniejszym organem gminy jest jej rada.
Ustawa wymienia jednak w art.5 jednostki
pomocnicze, mające wspomagać tak rady,
jak i burmistrzów, w realizowaniu zadań stojących przed gminą. Na poziomie wsi są nimi
sołectwa. W ich działalności upatruję rozwój
idei samorządności, poprzez zaktywizowanie społeczności lokalnych. Społeczeństwo
lokalne wymaga aktywnych i świadomych

zachowań każdego jej członka, we wszystkich
sferach życia.
Z czym mamy do czynienia dziś w Borówcu? Ze znikomym, biernym uczestnictwem w
rozwiązywaniu problemów trapiących mieszkańców. Obowiązuje postawa roszczeniowa.
Płacę podatki to mi się należy. Brakuje tego
zainteresowania: jak moje pieniądze z tych
uiszczonych podatków zostały wydane, czy
na pewno nie można było zrobić tego lepiej?
Zebranie wiejskie to forum dla aktywności
lokalnej, to spotkanie sołtysa i rady sołeckiej
z mieszkańcami dla omówienia bieżących
spraw. Bierze w nich udział raptem 10-20
mieszkańców osobiście zainteresowanych
tematyką zebrania. Wieś Borówiec z 1400
uprawnionymi do głosowania, z około 2400
wiernymi odnotowanymi w czasie kolędy,
poddaje się opiniowaniu nie rzadko ważnych
spraw, zaledwie promilowi swoich przedstawicieli. Tutaj tkwi dziś problem „społeczeństwa
obywatelskiego”.
W Borówcu postanowiono to zmienić.
Specyfika tej miejscowości polega na jej
terytorialnym rozłożeniu zabudowy . Ulica
Poznańska, Główna i Szkolna stanowią osie
podziału zabudowy. Ten układ nie sprzyja ani
integracji społecznej, ani budowie infrastruktury, nie wspominając o rozbieżności interesów
mieszkańców, tak rozczłonkowanej zabudowy.
Rada Sołecka na swym zebraniu w dniu 5
maja br. w którym miałem okazję uczestniczyć,
podjęła inicjatywę zmierzającą do stworzenia
lepszych warunków dla aktywności społecznej
mieszkańców Borówca. Powstała idea utwo-

rzenia trzech sołectw w oparciu terytorialnym
o ulicę Poznańską, Główną i Szkolną. Jej założeniem jest stworzenie więzi między mieszkańcami, dla wspólnych działań, by mogli coś
zrobić dla siebie, dla wysublimowanej w ten
sposób społeczności lokalnej, obejmującej
wg szacunkowych wyliczeń około 800 osób.
W założeniu tak pomyślanego podziału,
leży również i to, by istniejąca infrastruktura w
postaci świetlicy wiejskiej i boiska była lepiej
wykorzystana i chroniona. Trzy sołectwa to trzy
rady sołeckie, to poddanie spożytkowania funduszy sołeckich szerszej kontroli społecznej.
To wywołanie decyzji urzędniczych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i zwiększenie
funkcji kontrolnej nad pracą urzędu gminy. To
budowanie społeczeństwa obywatelskiego od
fundamentów.
Słuszna inicjatywa, której losy rozstrzygać
będzie Rada Miejska. Tryb przewidziany
Ustawą „O samorządzie gminnym” nakazuje
przeprowadzenie konsultacji społecznej z
mieszkańcami w tej sprawie. Dopiero po uzyskaniu wyników tej konsultacji, Rada będzie
podejmowała uchwałę o utworzeniu takich
jednostek pomocniczych.
Ustawodawca założył takie możliwości dla
budowania samorządności społecznej. Pora je
zacząć wykorzystywać dla ogólnego dobra, jakim jest społeczeństwo obywatelskie. Poddaję
pod rozwagę sprawę, która oby przyczyniła się
do większego zaangażowania mieszkańców
Borówca, w funkcjonowaniu samorządności
lokalnej i całej gminy.
Tomasz Grześkowiak

Kończą naukę życiowych umiejętności
Dobiega końca projekt unijny „Razem
możemy więcej” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
przeznaczony dla 15 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu
gminy Kórnik - z Kórnickiego
Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Intelektualnie
i Ruchowo „Klaudynka”.
Kierownik projektu - Anita
Wachowiak informuje, że szkolenia w jego zakresie zaczęły
się od 1 lutego, zakończą się
31 maja. Osoby niepełnosprawne mogły uczestniczyć
w treningach: samoobsługi,
ekonomicznym, rozwoju kompetencji zawodowych, rozwoju komptencji osobistych.
Dodatkowo każda z osób
miała możliwość skorzystać z
konsultacji z psychologiem, a
także z bezpłatnego dowozu i
bezpłatnego poczęstunku.
Anita Wachowiak mówi:
- Osoby niepełnosprawne pracowały
w trzech pięcioosobowych grupach z
różnymi szkoleniowcami. Beneficjenci
projektu martwią się, co będą robić po
zakończeniu szkoleń, gdyż nie chcą
ponownie wracac do swoich przysłowio-
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wych „czterech ścian”.
Od kwietnia pedagog Katarzyna
Jaworska prowdzi z nimi trening ekonomiczny. Opowiada, iż podczas niego
uczą się: jak oszczędzać pieniądze, jak
je gromdzić zachowania sie na zakupach,

kontaktu z ludźmi, umiejętności zachowania się w sklepie. Poznają też branże
sklepów oraz uczą się matematyki. Po
zakupach robili desery. Jako urozmaicenie odbywały się zajęcia plastyczne.

Krystyna Banaszak uznała, że podobało
się jej tu wszystko. Jej brat – Piotr Banaszak
chętnie wykonywał rysunki, malował.
Monika Pawłowska stwierdziła;
- Ludzie są w porządku, pracownicy
w porządku, fajna atmosfera, czas miło
upływa.
Martwiła się, że kończą się
już te zajęcia.
Hannie Bartkowiak również
podobało się wszystko, chętnie uczestniczyła w zajęciach,
zabawach.
Od maja psycholog Agnieszka Krzywicka prowadzi zajęcia
nauki asertywności, autoprezentacji, komunikacji, zarządania
czasem i zarządania emocjami.
Emilka Mika podkreśla, że
te zajęcia bardzo podobały się
jej. Uznała, że podczas nich
uczestnicy dużo uczą się o
sobie i zdobywają dużo nowych
informacji.
Poszczególne grupy miały zajęcia w godzianch 9-13
naprzemiennie, tak że jeden tydzień był
wolny. Spotkania cały czas odbywały się w
zaadaptowanym pomieszczeniu w budynku
starego przedszkola w Kórniku.
Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński
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Walne Zgromadzenie KTPS

Dnia 19 maja 2011 roku w restauracji
„Biała Dama” odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Kórnickiego Towarzystwa
Pomocy Społecznej. Spotkanie otworzyła
przewodnicząca Towarzystwa pani Krystyna Janicka, przedstawiając sprawozdanie
z bieżącej działalności. Przewodniczącym

zebrania był pan Maciej Marciniak, a sekretarzem pani Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska. W części formalnej znalazło się
głosowanie nad przyznaniem absolutorium
dla zarządu. Głosowanie było jednomyślne
za udzieleniem absolutorium. KTPS od
ponad 20 lat zajmuję się pomocą najuboż-

szym w naszej gminie, organizując m.in.
turnusy letniego wypoczynku dla dzieci,
akcję „Gwiazdka” oraz wspierając rozmaite
społeczne inicjatywy, takie jak np. WOŚP.

d) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
e) zmiany uchwały nr LVII/ 589 / 2010r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy
f) udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
g) wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy
w trybie bezprzetargowym - Poznańska 47/3
h) wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy
w trybie bezprzetargowym - Prowent 5/6
i) wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy
w trybie bezprzetargowym - Prowent 5/9
j) przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz
udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym - Średzka 8
k) przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz
najemcy w trybie bezprzetargowym - w
Szczytnikach
l) kupna nieruchomości położonych w Borówcu
ł) kupna nieruchomości drogowych położonych w Kamionkach
m) uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z funkcją rekreacyjną,
położonego w Błażejewku,
n) zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kórnik, dla części miasta Kórnika, dotyczącego obszaru wzdłuż linii brzegowej jeziora Kórnickiego od ulicy Woźniaka do ulicy Jeziornej.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
a) Wolne głosy i wnioski. Informacje.
b) Zakończenie sesji.

Foto i tekst: Robert Jankowski

AKTUALNOŚCI

RADA MIEJSKA / AKTUALNOŚCI

Społeczeństwo obywatelskie

Wyróżnienia dla
wolontariuszy
z Kórnika
Dnia 17 maja 2011 roku w Starostowie Powiatowym w Poznaniu,
odbyło się wręczenie wyróżnień dla
wolontariuszy działających na terenie
powiatu. Wśród nagrodzonych znaleźli
się członkowie Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej; pani Eugenia
Marciniak, pan Szczepan Antkowiak,
w imieniu którego odebrała nagrodę
pani Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska oraz nasz kolega redakcyjny
Robert Jankowski.
ŁG
IX Sesja Rady Miejskiej w Kórniku
odbędzie się 31 maja 2011r.
o godz. 13.00
w Kórniku, ul. Rynek 1
(ratusz bniński)
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i
przedstawienie porządku obrad
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z VII i VIII Sesji Rady
Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o
działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności
międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie
stanowiska w następujących sprawach:
a) wyrażenia opinii o podziale miejscowości
Kórnik na dwie odrębne miejscowości
b) konsultacji społecznych w sprawie przywrócenia Bninowi praw miejskich.
c) zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2011 rok,

27 maja 2011r.

Więcej informacji w Interneciepod adresem:
http://esesja.pl/sesja/117
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Już po raz ósmy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło w dniach 8-15 maja
wielką akcję popularyzacji książki i czytelnictwa, czyli Tydzień Bibliotek. Co roku akcja
ma inne hasło wiodące. Tegoroczna edycja
przebiegała pod hasłem „Biblioteka zawsze po
drodze, nie mijam, wchodzę”. Ma ono zachęcić
czytelników do odwiedzin biblioteki nie tylko w
celu wypożyczenia książki, ale też
bez sprecyzowanego powodu. Ma
sprzyjać wytworzeniu się mody na
bywanie w bibliotece.
Do akcji tej przyłączyły się
również Biblioteka Publiczna w
Kórniku oraz Filia w Bninie. W
ramach Tygodnia Bibliotek nasze
placówki gościły dzieci, młodzież i
dorosłych, dla których przygotowano wiele atrakcji.
W dniach 10 i 12 maja w Bibliotece w Kórniku gościli uczniowie
klasy IA ze Szkoły Podstawowej
nr 1 oraz grupa „Przyjazne misie” z
Przedszkola w Kórniku. Tematem
spotkania były zasady bezpieczeństwa na drodze. Dzieci wysłuchały
wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Na
ulicy”, zapoznały się z zasadami poruszania
się pieszych na drodze oraz znakami drogowymi. Informacje te dzieci wykorzystały przy
budowie drogi wraz z liniami rozdzielającymi
pasy ruchu oraz z przejściem dla pieszych.
Jednak największą niespodzianką dla dzieci
był zaproszony gość - PAN POLICJANT,
który opowiedział dzieciom, jak bezpiecznie
poruszać się po chodnikach
i prawidłowo
przechodzić przez jezdnię. Dzieci doskonale
bawiły się i odpowiadały na „drogowe zagadki”,
co świadczy o tym, że doskonale znają zasady
bezpiecznego poruszania się na drodze. Nie-

wątpliwą atrakcją spotkań była maskotka sierżanta Pyrka, a także policyjne kajdanki. Panu
Komendantowi Komisariatu Policji w Kórniku
oraz Panu Policjantowi Pawłowi dziękujemy
serdecznie za współpracę.
Z kolei w dniu 11 maja dzieci z Przedszkola
w Szczodrzykowie i Bninie obejrzały przedstawienie pt. „Magiczna Księga” w wykonaniu

aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”
z Krakowa. Spektakl opowiada historię Króliczka, który jest bardzo nieszczęśliwy, ponieważ
rodzice zmuszają go do czytania książek, a on
bardzo tego nie lubi. Uważa to za stratę czasu,
który mógłby spędzić na zabawie z rówieśnikami, czy też na innych, ciekawszych, jego
zdaniem, zajęciach. Nad krainą ciąży niebezpieczeństwo ze strony złego czarodzieja, który
chce zdobyć władzę nad całym Królestwem
Baśni. Do osiągnięcia tego, potrzebna jest mu
Magiczna Księga Baśni. Zrozpaczona wróżka
Arielka ukrywa księgę przed złym czarodziejem, który chce pozamieniać treść wszystkich

Biblioteka po drodze, nie mijam wchodzę

bajek. Podczas spaceru Króliczek odnajduje
Magiczną Księgę Baśni, a ponieważ bardzo
się nudzi, postanawia zobaczyć, co cię w niej
znajduje. Dzięki niej przenosi się do świata
baśni, które po kolei z coraz większym zainteresowaniem czyta. W ten sposób poznaje historię Dziewczynki z zapałkami, Jasia i Małgosi
oraz Żabiego króla. Gdy Króliczek postanawia
przeczytać kolejną baśń, odnajduje
go wróżka Arielka, która wróciła po
swoją księgę. Naszemu sympatycznemu bohaterowi ciężko rozstać się z Magiczną Księgą Baśni,
ale oddaje ją właścicielce. Króliczek
postanawia udać się do biblioteki,
aby wypożyczyć księgę z bajkami.
Zadaniem dzieci było odgadnięcie
tytułów zaprezentowanych baśni.
Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem
oglądały przedstawienie, które w
wesoły i przystępny sposób zwróciło dzieciom uwagę, że czytanie
książek może być bardzo dobrą,
pouczającą i ciekawą formą spędzania wolnego czasu.
„Pasjoteka w bibliotece”
W dniu 16 maja odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Pasjoteki w bibliotece”. Tematem
warsztatów były „Kwiaty z krepiny”. Uczestniczki zajęć poznały metody pracy z krepiną robiąc
krokusy i róże. Wbrew pozorom nie jest to łatwa
sztuka. Pani Aneta, która poprowadziła warsztaty, dwoiła się i troiła, aby pokazać wszystkim,
jak formować liście i pręciki, jak umocować na
drucianej łodydze „krepinowy” kwiat.
Następne warsztaty „Pasjoteki w bibliotece”
odbędą się 30 maja i poświęcone będą siatkowym wzorom na szydełku.
KaKa

Biblioteka po drodze, nie mijam wchodzę
W ramach Tygodnia Bibliotek Filia w Bninie
przygotowała 11 maja dla czytelników specjalny wieczór poetycki. Tym razem poświęcony
leczniczej mocy drzew, czyli dendroterapii.
Wieczór wypełniły wiadomości dotyczące
wpływu roślin na samopoczucie człowieka i
informacje o właściwościach terapeutycznych
drzew. Goście mogli dowiedzieć się do jakiego
drzewa warto się przytulić podczas spacerów
po lesie, aby wzmocnić siły witalne.
Bibliotekarki ubogaciły spotkanie prezentacją multimedialną i piosenkami o tematyce
wiosennej w wykonaniu A. German, Eleni, I.
Santor, J. Radka, M. Ostrowskiej, T. Tutinas,
J. Połomskiego czy Skaldów. Nie zabrakło
też przepięknych wierszy podkreślających
wyjątkowość przyrody. Utwory wprowadziły
sympatyków biblioteki w zadumę i wiosenny
nastrój. Wysłuchano m.in. wierszy: „Fiołki”
A. Asnyka, „Maj” K. Ćwierka, „Na lipę” J. Kochanowskiego, „Wysokie drzewa” L. Staffa,
„Gałąź” J. Tuwima, „Bądźcie wy ze mną” K.
Iłłakowiczówny, wierszy W. U. Kurek.
Na zakończenie każdy z gości otrzymał
niespodziankę w postaci bukietu bzu.

Biblioteka w Bninie nie zapomniała także o
dzieciach. Dla najmłodszych z Przedszkola nr
2 i Zerówek ze Szkoły Podstawowej nr 2 przygotowano spotkania pt. Skrzydlaci przyjaciele
i Dinozaury - najstarsze olbrzymy.
Milusińscy w prezentacji multimedialnej
o gatunkach ptaków i sposobach zakładania
gniazd, mieli okazję poznać wybrane ptaki,
ich głosy i śpiew. Następnie uczestniczyli w
zabawach ruchowych z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Poznaną wiedzę uzupełniły
zagadki, piosenki i relaksacja przy dźwiękach
naturalnych odgłosów natury. Na zakończenie
uczestnicy wysłuchali Bajki o szarym słowiku P.
Księżyka oraz wierszy J. Tuwima „Spóźniony
słowik” i „Ptasie Radio”.
Na spotkaniu pt. Dinozaury- najstarsze
olbrzymy, dzieci mogły uzupełnić swoją wiedzę
na temat dinozaurów. Zajęcia z wykorzystaniem pokazu multimedialnego o najstarszych
gadach zaciekawiły dzieci z grupy „O” B. Miłośnicy dinozaurów w czasie zabaw ruchowych
wcielali się w prehistoryczne gady, a następnie
wykonywali ilustracje do książki pt. Sobowtór
Dina. 				
K.P.P.

wokół książki
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Centrum Animacji w Poznaniu. Bibliotekę
Kórnicką PAN reprezentował Jan Łuczak.
Na moment przybył takze burmistrz Lechnerowski, a Radę Miejska reprezentował
Adam lewandowski.
Spotkanie było okazją do wyróżnień i
podziękowań. Kwiaty i życzenia z okazji
święta otrzymali pracownicy i współpracownicy bibliotek. Pamiętano także o czytelnikach. Kwiaty, gartulacje i skromne upominki
otrzymali państwo Fankidejscy z dziećmi,
Pani Ewelina Wielebińska, Pani Elżbieta

Górska i Pan Tomasz Wasielak- czytelnicy
z Biblioteki w Kórniku; Pani Irena Wojtaszyk
i Joanna Rybak - czytelnicy z Bnina.
Wyróżnieni czytelnicy to osoby z wieloletnim stażem czytelniczym, często odwiedzający biblioteki i wypożyczający bardzo
dużo książek i czasopism.
I my dołączamy się do najlepszych życzeń dla wszystkich Bibliotekarzy.
Wszystkiego najlepszego!

ŁG

nr 10/2011

Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej w Kórniku
.

dla dorosłych:
Andrzej Zoll „Zollowie. Opowieść rodzinna”

Pasjonująca saga
rodu Zollów. Andrzej Zoll,
profesor UJ, były Rzecznik Praw Obywatelskich,
barwnie opowiada historię swojej niezwykłej
rodziny. Jego przodkowie
przybyli z początkiem
XIX w. z Wirtembergii i
szybko spolonizowali się.
W bogato ilustrowanej pięknymi zdjęciami
książce, znajdziemy opis burzliwych dziejów
rodu, znakomitych urzędów, jakie pełnili
przedstawiciele kolejnych pokoleń i nieocenionego wkładu w rozwój polskiego prawa. Dużo
miejsca zajmują rodzinne anegdoty i barwne
portrety członków rodziny. Dowiemy się m.in.,
dlaczego profesor Andrzej Zoll ma słabość do
dobrego wina, jak Lenin pomógł wykupić jego
ojca z rąk UB, dlaczego jego pradziadek nosił
na szyi długi język.
CZYTELNIA
Tytuła Magdalena, Łosiak Marta
- “Polski bez błędów. Poradnik
językowy dla każdego”

W piątek 3 czerwca o godz. 19.00
zapraszamy do restauracji NESTOR
w Kórniku przy ul. Poznańskiej 34
na spotkanie autorskie
Jacka Kowalskiego i Mikołaja Potockiego

12 maja nastąpiła kulminacja kórnickich
obchodów Święta Bibliotekarzy i Bibliotek. Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Kórniku Elzbieta Duszczak wraz ze
współpracownikami zaprosiła wielu gości
na spotkanie w Tawernie pod Żaglami,
które poprzedził rejs statkiem Anna Maria
po Jeziorze Kórnickim.
Na zaproszenie odpowiedziało wiele
osób związanych z bibliotekami, w tym
Domicylla Sierszchuła-Filipowska - instruktor z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i

RECENZJE KSIĄŻEK

KULTURA

KULTURA

„Tydzień Bibliotek” w Kórniku i Bninie

Jacek Kowalski
„GOTYK WIELKOPOLSKI
architektura sakralna
XIII-XVI wieku”
z fotografiami Mikołaja Potockiego
Poznań 2010
połączone z gawędą i prezentacją fotografii
podczas promocji możliwość zakupu książki po okazyjnej cenie
W S T Ę P W O L N Y
książka „Gotyk wielkopolski”
dostępna także w Księgarni Kórnickiej
w Kupcu Kórnickim, Kórnik, Plac Niepodległości 2
a także w księgarni internetowej www.debogora.co

27 maja 2011r.

Autorki od lat pracują z językiem (ucząc go
w szkole, pracując nad tekstami - własnymi i
cudzymi, redagując je czy robiąc ich korektę)
i na co dzień mają do czynienia najczęściej z
polszczyzną mało poprawną. Ze spisanych
przez nie potknięć i błędów językowych można
by ułożyć niejeden pokaźny tom. Wytropione
przez nie językowe przeinaczenia, pomyłki i,
wreszcie, groźne (bo zaburzające proces komunikacji) nieposłuszeństwo regułom dyktowanym przez polszczyznę składają się na ten
wyjątkowy przewodnik po języku. W książce
w sposób przystępny i dowcipny objaśnione
zostały nie tylko normy rządzące językiem,
ale i mechanizmy powstawania błędów. To
ważna zaleta tej publikacji - pozwala ona nie
tylko dowiedzieć się czegoś o gramatyce, ale
przede wszystkim zrozumieć język i ludzi nim
mówiących.
Dla Dzieci:
Grzegorz Kasdepke –
„Romans palce lizać”

Grzegorz Kasdepke,
autor bestsellerów dla
dzieci, dokonał tym razem
niemożliwego. Napisał
romans, który z równym
zainteresowaniem przeczytają dziewczyny i
chłopaki, dorośli i dzieci
– a zwłaszcza głodomory!
Bowiem jest to nie tylko historia trzech zakochanych panów w różnym wieku: Felka, taty
Felicjana i dziadzia Felusia. „Romans palce
lizać” to także książka kucharska. Czytelnicy
znajdą tu efektowne, ale i proste w wykonaniu
przepisy przyjaciół autora. Chłopaki, pamiętajcie – przez żołądek do serca! Chcecie
poderwać dziewczynę? Poczęstujcie ją czymś
smacznym. A jeśli dziewczyna poderwać się
nie da, to na pociechę pozostaną przygotowane przez Was smakołyki. I przezabawna
książka, do której będziecie wracać co chwila!
Książka przeznaczona dla osób od lat 8 do
108!
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W dniu; 21. maja 2011 r. na terenie jednostki
OSP Kórnik, odbył się Zjazd Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Kórniku.
Zjazd otworzył dh Jerzy Rozmiarek – Prezes
Zarządu Oddziału, następnie podał kandydatury
na: przewodniczącego i protokolanta obrad.
Przewodniczącym obrad została dh. Ewa
Sieroń a protokolantem dh. Bożena Kiełtyka.
Druhna Ewa Sieroń przywitała wszystkich
druhów delegatów, członków ustępującego
Zarządu i nowych druhów- przedstawicieli do
Zarządu oraz zaproszonych gości w osobach;
•Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Poznaniu
druha; Bernarda Jankowskiego.
•Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w
Poznaniu – st. bryg. Jerzy Ranecki.
•Asp. sztab. Konrada Grygiel – JRG Nr. 6 KM
PSP w Poznaniu.
•Pana burmistrz – Jerzego Lechnerowskiego
•Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kórniku
– Macieja Marciniaka.
•Byłego kapelana strażaków Archidiecezji
Poznańskiej – ks. prałata Konrada Kaczmarka.
•Radnego Rady Miejskiej w Kórniku – Piotra
Plewkę.
Po oficjalnym powitaniu wszystkich uczestników dzisiejszego zjazdu, przewodniczący obrad
odczytał; regulamin zjazdu i porządek obrad,
oraz dokonano wyboru komisji zjazdowych;
• komisja mandatowa
• komisja wyborcza
• komisja uchwał i wniosków
• komisja skrutacyjna
Sprawozdanie za okres 2006-2011 z działalności Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego
ZOSP RP w Kórniku odczytała dh. Ewa Sieroń,
natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Oddziału odczytał – przewodniczący komisji
dh. Paweł Kudła gdzie podczas swego odczytu
złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału za okres kadencji
2006-2011.
Druhna. Julia Bartkowiak – przewodnicząca
Komisji Mandatowej odczytała sprawozdania
komisji – gdzie na podstawie listy obecności
delegatów stwierdziła, że na ogólną liczbę
23 wybranych delegatów OSP – w zjeździe
uczestniczy 22, co stanowi 96%, na podstawie
powyższego zjazd jest prawomocny do podejmowania uchwał.
Druh. Jerzy Dziliński – przewodniczący
Komisji Wyborczej odczytał sprawozdanie,
gdzie w swym sprawozdaniu przedstawił iż
zapoznał się z uchwałami ochotniczych straży
pożarnych dotyczących wyboru przedstawicieli
OSP do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Kórniku i przedstawił do
zatwierdzenia przez zjazd następujący skład
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w Kórniku;
• Alankiewicz Sławomir – OSP Szczytniki
• Bartkowiak Julia – OSP Radzewo
• Bąkowski Tomasz- OSP Kamionki
• Jankowiak Waldemar – OSP Szczytniki
• Kowalski Zbigniew – OSP Czmoń
• Krzak Dariusz – OSP Kamionki
• Kudła Paweł – OSP Czmoń
• Orlewicz Leszek – OSP Kórnik

• Sieroń Ewa – OSP Kórnik
• Sobolewski Sławomir – OSP Szczytniki
• Szyc Andrzej – OSP Kórnik
• Walkowiak Leszek – OSP Kamionki
Zgodnie z regulaminem Komisja Wyborcza
przedstawiła dodatkowych kandydatów do
Zarządu Oddziału w osobach;
• Bożena Kiełtyka
• Jerzy Rozmarek
Komisja Wyborcza przestawiła również propozycję kandydatów do Komisji Rewizyjnej Oddziału Związku OSP RP w Kórniku w osobach;
• Dawid Majsner – OSP Kamionki
• Przemysław Sznura – OSP Czmoń
• Artur Waszak – OSP Kórnik
Komisja Wyborcza przestawiła propozycję
kandydatów na delegatów na Zjazd Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Poznaniu
w osobach;
• Leszek Orlewicz – OSP Kórnik
• Przemysław Sznura – OSP Czmoń
Druh. Jacek Wyrzykiewicz – przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
sprawozdanie komisji i tak;
po zapoznaniu się z materiałami przedstawionymi na Zjeździe Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kórniku
–dotyczącymi działalności Zarządu Oddziału w
okresie sprawozdawczym oraz uwzględniając
projekty uchwał – proponuje zjazdowi uchwał
w sprawach;
1. Rozpatrzenia sprawozdania z działalności
Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Kórniku
w okresie sprawozdawczym oraz udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP za kadencję; 2006-2011.
2. Powołania dodatkowo w skład Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Kórniku ;
* Bożenę Kiełtykę
* Jerzego Rozmarka
3. Zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału.
Określenie liczby członków Komisji
Rewizyjnej Oddziału – oraz ich wyboru.
4. Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poznaniu.
5. Uchwalenia programu działania Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kórniku
na lata; 2011 – 2016.
Druh. Jakub Brylewski – przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej odczytał sprawozdanie nad
jakimi uchwałami głosowali delegaci.
Podczas Zjazdu głos zabrali zaproszeni goście
w osobach;
• Pana burmistrza – Jerzego Lechnerowskiego
• st.bryg. Jerzego Raneckiego
• druha. Bernarda Jankowskiego
Nastąpiło wręczanie medali i podziękowań;
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymali;
• dh. Bożena Kiełtyka
• Pan Hieronim Urbanek
Podziękowania za wieloletnią współpracę
i wskazanie drogi do dalszej pracy społecznej
oraz duże wsparcie finansowe na rzecz jednostek OSP otrzymali;
• Pan – Jerzy Lechnerowski
• Pan – Hieronim Urbanek

XI Święto Szkoły w Radzewie

• Pan – Maciej Marciniak
• Druhna – Bożena Kiełtyka
Nastąpiła 10 minutowa przerwa w obradach
– gdzie podczas tej przerwy w obradach - konstytuował się nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna
Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w Kórniku.
Posiedzeniu konstytuującego się Zarządu Oddziału –przewodniczyła dh. Zuzanna
Owczarzak.
Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Kórniku na swym pierwszym
posiedzeniu ukonstytuował się następująco;
• Prezes – dh. Jerzy Rozmiarem
• Wiceprezes – dh. Waldemar Jankowiak – OSP
Szczytniki
• Wiceprezes I – dh. Andrzej Szyc – OSP Kórnik
• Komendant gminny – dh. Leszek Orlewicz –
OSP Kórnik
• Sekretarz – dh. Ewa Sieroń- OSP Kórnik
• Skarbnik – dh. Julia Bartkowiak – OSP Radzewo
• Członek prezydium- dh. Leszek Walkowiak –
OSP Kamionki
• Członek prezydium – dh. Sławomir Sobolewski
– OSP Szczytniki
• Członek Zarządu – dh. Bożena Kiełtyka
• Członek zarządu – dh. Zbigniew Kowalski
–OSP Czmoń
• Członek zarządu – dh. Paweł Kudła – OSP
Czmoń
• Członek zarządu – dh. Sławomir Alankiewicz
– OSP Szczytniki
• Członek zarządu – dh. Dariusz Krzak – OSP
Kamionki
• Członek zarząd – dh. Tomasz Bąkowski – OSP
Kamionki
Komisja Rewizyjna Oddziału Zarządu
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kórniku ukonstytuowała się następująco;
• Przewodniczący komisji – dh. Przemysław
Sznura – OSP Czmoń
• Sekretarz komisji – dh. Artur Waszak – OSP
Kórnik
• Członek komisji – dh. Dawid Majsner
Delegaci na Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poznaniu;
• dh. Leszek Orlewicz – OSP Kórnik
• dh. Przemysław Sznura – OSP Czmoń
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kórniku zgodnie z uchwałą;
Nr.02/2011 z dnia; 22 stycznia 2011 r. Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu,
wybrał swego przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP ; dh. Ewę Sieroń.
Przewodnicząca zjazdu podziękowała
uczestnikom zjazdu, członkom komisji zjazdowych za sprawne przeprowadzenie obrad
zjazdu, dziękowała zaproszonym gościom za
przybycie i przekazała dalsze prowadzenie obrad zjazdu – nowo wybranemu prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSP
RP w Kórniku, druhowi Jerzemu Rozmiarkowi.
Nowo wybrany prezes – zabrał głos, a
następnie zamknął obrady zjazdu.
za Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego
Związku OSP RP w Kórniku
Sekretarz Zarządu Ewa Sieroń

nr 10/2011

W dniu 21 maja br. w Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie było niezwykle gwarno i wesoło,
a to dlatego, że już po raz jedenasty
odbywało się tam Święto Szkoły. W tym
roku impreza przebiegała pod hasłem
„Rodzina”.
Na początku dyrektor szkoły, pani Krystyna
Kiełpińska, powitała
zebranych gości, rodziców, pracowników
i dzieci, dokonała
uroczystego otwarcia
imprezy i zaprosiła
wszystkich do wspólnego świętowania.
Najpierw najmłodsze
dzieci z punktu przedszkolnego i zerówki
wystąpiły w inscenizacji pt. „O tym, jak
żabka mała rodziców
nie słuchała”, podczas której śpiewały piosenki i recytowały wiersze o rodzicach. Swój
występ uwieńczyły tańcem z pomponami do
fragmentu muzyki z opery „Carmen” Bizeta.
Po ich występie do głosu doszły starsze dzieci,
które zaprezentowały koncert z piosenkami i
tańcami.
Podczas całej imprezy dużym powodzeniem cieszyły się różne pokazy i konkurencje
przeznaczone dla rodziców i dzieci, m.in.
zorganizowane przez Związek Strzelecki

„Strzelec”, który był zarazem fundatorem
wszystkich nagród w swoich konkurencjach.
Harcerze zaś wraz ze swoją opiekunką przygotowali pudło pełne niespodzianek oraz tzw.
„pchli targ”, na którym można było zaopatrzyć
się w najprzeróżniejsze artykuły. W wieloboju
przeznaczonym dla dorosłych chętni mieli okazję wykazać się zręcznością, walcząc o tytuł

najsprawniejszej kobiety i najsprawniejszego
mężczyzny. Wszyscy, którzy tego dnia zawitali do szkoły w Radzewie, mogli sprawdzić
pewność ręki i bystrość oka, biorąc udział w
konkursie rzutu lotką. Cały czas czynna była
ciesząca się dużym powodzeniem minikawiarenka, w której czekały na wszystkich słodkie
smakołyki upieczone przez rodziców. Z kolei
świetlica szkolna zamieniła się na jeden dzień
w galerię, w której zaprezentowano bogatą
kolekcję porcelanowych lal i laleczek.

Po raz pierwszy w historii szkoły odbył się
konkurs „Jaka to melodia?” na wzór teleturnieju,
który od wielu lat gości na antenie telewizyjnej
jedynki, ciesząc się niesłabnącą popularnością
wśród miłośników muzyki. Ku zaskoczeniu
zawodników i publiczności nagrodą główną
był… samochód!!! Tak, tak, ufundowany przez
właścicieli jednej z cukierni słodki, pyszny,
niebieski samochód,
który wygrała p. Ania.
Na koniec odbyły się
mecze: rodzic kontra
dziecko – grali ojcowie z synami i matki z
córkami.
Pani dyrektor zakończyła Święto Szkoły
podsumowaniem wyników oraz wręczyła
dyplomy, medale i nagrody.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim
ludziom dobrej woli zaangażowanym w przygotowania do całej imprezy oraz sponsorom,
w tym także Urzędowi Miejskiemu w Kórniku,
który był fundatorem nagród w konkurencjach
sportowych. Mają również nadzieję, że wrażenia z tego dnia pozostaną na długo w pamięci
uczestników imprezy i że za rok chętnie powrócą w mury radzewskiej podstawówki.
Tekst: K. Szymankiewicz
i M. Pawlaczyk
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DZIEN PROMUJACY SZKOŁę „Z RODZICAMI DO SZKOŁY”

Święto Szkoły to dzień szczególny i
niepowtarzalny, który już po raz ósmy
gości w kalendarzu imprez cyklicznych
szczodrzykowskiej podstawówki. W tym
dniu po raz kolejny nauczyciele zaprezentowali zaproszonym gościom, rodzicom oraz społeczności lokalnej efekty
pracy zarówno własnej, jak i uczniów.
To bardzo ważne,
aby wszyscy mogli
ocenić nasze osiągnięcia, pomysłowość, zaangażowanie i kompetencje,
przekonać się, co
potrafią uczniowie
naszej szkoły, jak
radzą sobie ztrudnymi zadaniami.
Po uroczystej inauguracji Święta Szkoły,
której dokonała pani
dyrektor Barbara Pietrala, witając zaproszonych gości, rodziców z dziećmi i nauczycieli,
każdy uczestnik Święta Szkoły mógł skorzystać przynajmniej z kilku propozycji, program
został bowiem tak przygotowany, aby prezentacje, pokazy, przedstawienia, konkursy
i zawody odbywały się o różnych godzinach,
a imprezy stałe nie zobowiązywały do ograniczeń czasowych, ponieważ trwały od godz.
9:00 do 12:30.
Uczniowie mogli wziąć udział w lekcji
otwartej - Quizie historycznym z okazji 220

27 maja 2011r.

rocznicy Konstytucji 3 Maja. Podczas zajęć
uczniowie pracowali na historycznej mapie
interaktywnej, analizowali obraz Jana Matejki
pt. ”Konstytucja 3 Maja”, rozwiązywali rebusy
historyczne dotyczące historii Polski z XVIII w.
Inną atrakcją był konkurs: „Piękna nasza
Polska cała”. Zmagania konkursowe odbyły
się z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Kolejna lekcja otwarta (tym razem z z
wykorzystaniem oceniania kształtującego)
miała tytuł: „Zabawa ze skalą”, a podczas niej
ukazano wykorzystanie skali w życiu codziennym. Występy artystyczne odbyły się na holu
głównym. Pokazano przedstawienie „Jestem
bezpieczny-jestem widoczny”. Odbył się także
festiwal pod hasłem: „Spiewać każdy może”.
Uczniowie zaprezentowali piosenki, których
uczyli się na lekcjach i próbach szkolnego
chóru. Później wystąpili uczniowie wyróżnieni
w konkursie pt. „Odkrywamy talenty”. Jak w

zeszłym roku w szranki konkursowe ruszyły
„Supermózgi”.
Na sali gimnastycznej i na boisku odbywały
się różne rozgrywki sportowe. Atrakcją był m.
in. pokaz Taekwondoo, który przygotowali
uczniowie szkoły należący do klubu Szakal
Jeżyce.
Kórniccy Motocykliści przyjechali na
swoich żelaznych
rumakach, serwując
uczniom i rodzicom
pokaz motocykli.
„Dzień promujący szkołę” to także
piknik rodzinnym dla
rodziców i uczniów z
klas „0”-III. Odbyły się
prezentacje przygotowane przez dzieci dla rodziców, oraz
warsztaty naukowo-artystyczno-ruchowe
prowadzone przez studentów-wolontariuszy
z UAM w Poznaniu oraz tradycyjne wspólne
grillowanie.
Przy salach można było podziwiać wiele
wystaw i ciekawych prac wykonanych przez
uczniów.
Na strudzonych, pragnących odpocząć i
posilić się nieco w kawiarence„Azalia”
Na podstawie tekstu ze szkolnej
Jednodniówki
autorstwa I. Kalisz
opr. ŁG
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18 maja 2011r., dzień 91. urodzin Jana
Pawła II. W tym dniu przed katedrą poznańską odprawiono mszę dziękczynną za beatyfikację Jana Pawłą II. Nieczęsto bywam
w Poznaniu na religijnych uroczystościach.
Tym razem jednak czuję się specjalnie
zaproszona i zobowiązana przez księdza
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
Ksiądz arcybiskup zaprosił, bowiem, nas uczestników Archidiecezjalnej Pielgrzymki
Beatyfikacyjnej do Rzymu - na tę mszę św.
Umawiam się zatem z moimi nowo poznanymi na pielgrzymce znajomymi, wrzucam
do torby zieloną czapeczkę, która przez 4
majowe dni była w Rzymie znakiem rozpoznawczym naszej Pielgrzymki, i jadę. Po
drodze myśli same szybują w stronę majowego rzymskiego weekendu i uroczystości
beatyfikacji Jana Pawła II , w której miałam
szczęście uczestniczyć. Sama nie wiem jak,
ale znowu jestem w Rzymie i znowu czuję
tę niecodzienną radosną atmosferę, która
udzieliła się nam już na lotnisku. W głowie
mam te wszystkie chwile, które zapadły we
mnie najbardziej i które zostaną już ze mną
na zawsze. Ale po kolei: Poznańska Pielgrzymka Archidiecezjalna wyruszyła z Ławicy w ostatni sobotni kwietniowy poranek.
O 6.00 rano na lotnisku czeka już na nas
organizator – poznańskie biuro Mediterraneum i kierujące jego sekcją pielgrzymkową
Kórniczanki: panie Halina i Elżbieta Ziętek.
Sprawnie zbierają wszystkich uczestników
(około 150 osób), dzielą nas na grupy,
wyposażają w podstawowe informacje i...
zielone czapeczki. Ku zaskoczeniu wielu z
nas, dyskretnie, vipowskim wejściem pojawiają się na lotnisku poznańscy dostojnicy kościelni . Tak, tak, lecimy pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława
Gądeckiego oraz księdza prymasa Józefa
Kowalczyka. Towarzyszą im biskupi Zdzisław Fortuniak, Stanisław Napierała z diecezji kaliskiej i nieoceniony kanclerz Kurii
poznańskiej, ksiądz Ireneusz Dosz. Na
pokładzie samolotu miła chwila: ksiądz
Arcybiskup wita nas serdecznie i udziela
kapłańskiego błogosławieństwa na cały
nasz rzymski pobyt. Gładko lądujemy w
Rzymie, co nagradzamy oklaskami, i już
bez vipowskich uprzejmości, za to ramię w
ramię z naszymi biskupami czekamy na
bagaże. Na rzymskim lotnisku witają nas
okolicznościowe plakaty, z których uśmiecha się do nas Jan Paweł II. W powietrzu
czujemy deszcz i niecodzienną, wyjątkową
atmosferę. W hotelu zjawiamy się około
godziny 14.00 i… nic już nie jest tak, jak
zwykle. Wszystko się miesza: noc z dniem
i dzień z nocą. Zjadamy coś szybko, bierzemy udział w „krótkiej” mszy i idziemy
spać. Budzimy się około 18.00, jemy kolację i znowu się kładziemy. Wszystko po to,
aby odpocząć i nabrać sił przed wyzwaniem, jakim będzie dotarcie na plac św.
Piotra w Watykanie. Razem z pilotem grupa
decyduje, że robimy wszystko, żeby się tam
dostać – zadanie niełatwe, bo według komunikatów do Rzymu mogło przyjechać 1,5
mln pielgrzymów. Wiemy, że wszystkich nas
plac św. Piotra nie pomieści. Tej nocy nikt

z nas nie będzie już spał – z hotelu wychodzimy 20 minut po północy, by przed godziną drugą znaleźć się na via del Conciliazione, ulicy prowadzącej do Watykanu. To,
co widzimy, przekracza nasze wyobrażenia: ze wszystkich stron nadciągają grupy
pielgrzymów i zlewają się w jedną nieprzerwaną rzekę ludzi. Są zewsząd. Mamy
wrażenie, że słyszymy wszystkie języki
świata. Mimo nocnej pory tłum faluje i żyje.
Wokół nas mnóstwo flag, proporców i transparentów. Ludzie modlą się, śpiewają i
drzemią na ramionach i plecach współpielgrzymów. Wiemy, że przed nami kilka godzin oczekiwania i czuwania. Na plac
mamy zostać wpuszczeni o 6.00 rano.
Większość z nas stoi, nieliczni przysiadają
na przyniesionych „rybackich” krzesełkach.
Tak trwamy do 4.00 godziny. Wtedy tłum
zaczyna się wolno przesuwać do przodu i
niebezpiecznie gęstnieć. Robi się zwyczajny tłok i trochę się boimy,że pozgniatamy
się nawzajem. Ale są i plusy: w tłumie,
przyklejeni jeden do drugiego nie czujemy
nocnego chłodu. O tym, żeby trzymać się
razem całą grupą nie ma mowy. Napierający z tyłu wciskają się między nas i rozdzielają. Trzymamy się razem po 2, 3
osoby. Nasze zielone czapeczki rozpraszają się i migają w oddali, z przodu i z tyłu.
Prawą stronę ulicy opanowują Włosi i
przemieszczają się szybciej niż pozostali.
Wsród nich zauważamy znajomą sylwetkę
w białym habicie: to znany poznański dominikanin, w otoczeniu swoich Ledniczan
prze do przodu z taką determinacją, że jesteśmy pewni, że dotrze na plac św. Piotra.
Jego determinacja dodaje nam sił i wiary,że
też tam będziemy. Do placu mamy ok. 500
m. Pokonujemy tę odległość przez kolejne
4 godziny, ale widzimy, że ci, którzy byli
przed nami, są już na miejscu. My zostajemy wpuszczeni około godziny 8.00. Teraz
spokojnie czekamy do 10.00, kiedy to rozpocznie się msza św. Mamy więc czas, żeby
posilić się nieco i podrzemać na naszych
małych krzesełkach. Im bliżej godziny
10.00, tym większe staje się nasze skupienie, a nastrój bardziej podniosły. Tak będzie
już do końca uroczystości. Kiedy rozpoczyna się msza św. beatyfikacyjna celebrowana przez Benedykta XVI, wszystkich nas
ogarnia niepohamowana radość i przekonanie, że oto uczestniczymy w czymś niezwykłym, w czymś, czego – już o tym wiemy- nie będziemy umieli opisać słowami.
Największe wzruszenie ogarnia nas podczas odsłony portretu Naszego Papieża,
wiszącego na frontowej ścianie bazyliki, a
kiedy Benedykt XVI wypowiada formułę
beatyfikacyjną, wielu z nas ma łzy w
oczach. Kiedy msza się kończy, musimy
przedostać się na miejsce zbiórki i mamy
na to godzinę. Zadanie to okazuje się niewykonalne. Jesteśmy w 150 tysięcznym
tłumie, który chce opuścić plac. Służby
watykańskie kierują nami w taki sposób,że
idziemy nie tam gdzie chcemy, ale tam,
gdzie wskazują nam porządkowi. Zbieramy
się przez 2 godziny i znów decydujemy
razem z pilotem, że jedziemy do hotelu i

rezygnujemy ze zwiedzania Rzymu. Mamy
oczywiście wolną rękę i kto chce może
zostać, ale wobec nadmiaru wrażeń i
wszechogarniającej fali pielgrzymów z całego świata nikt nie decyduje się na indywidualne zwiedzanie miasta. Jak dowiemy się
później, takiej rzeszy ludzi nie było jeszcze
na żadnej uroczystości beatyfikacyjnej.
Rekordowe, chociaż mniejsze tłumy ludzi
przyszły również nazajutrz na mszę dziękczynną odprawianą także na placu św.
Piotra. Było nas tak wielu, że kiedy ustawiliśmy się po mszy św. w długiej kolejce do
bazyliki, aby wejść tam i pokłonić się wystawionym w trumnie doczesnym szczątkom naszego Błogosławionego, droga do
celu zajęła nam 3 godziny. Wszystko to
warte było jednak tych przeżyć i wzruszeń,
których każdy z nas doświadczył. Kolejna
uroczystość czekała nas następnego dnia.
Była nią msza św. odprawiona dla nas
Polaków w bazylice Santa Maria Maggiore
przez naszych polskich biskupów z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem
i księdzem prymasem Józefem Kowalczykiem na czele. Tutaj poczuliśmy się jak w
domu: msza celebrowana była w języku
polskim, rozbrzmiewały nasze rodzime
pieśni, a nasi księża i biskupi byli na wyciągnięcie ręki. Niestety, swojskie klimaty pojawiły się w całej krasie: tuż po mszy, tuż
przed ołtarzem byliśmy świadkami ostrej
wymiany zdań. Dwie panie spierały się o
to, czy Polska jest już wolna, czy dalej
zniewolona, a co za tym idzie, czy w hymnie
„Boże coś Polskę” możemy już śpiewać
„ojczyznę wolną pobłogosław”, czy może
nadal „ojczyznę wolną racz nam wrócić,
Panie”. Na szczęście o całym zajściu natychmiast pozwolił nam zapomnieć ksiądz
arcybiskup Dziwisz: uścisk jego dłoni i jego
łagodna, spokojna twarz. Po mszy św. jedziemy jeszcze do bazyliki na Lateranie, a
potem już hotel, lotnisko i powrót do domu.
W samolocie znów spotykamy się wszyscy:
ksiądz Arcybiskup, ksiądz Prymas i towarzyszący im biskupi i księża, i cała ponad
150 osobowa nasza pielgrzymkowa grupa.
Już podczas lotu ksiądz arcybiskup Gądecki kieruje do nas ciepłe słowa: dziękuje za
nasz udział w pielgrzymce i trud, jaki ponieśliśmy, aby uczestniczyć w beatyfikacji
Błogosławionego już teraz Jana Pawła II.
Podziękowania to jednak nie wszystko.
„Wracamy do domu – mówi Arcybiskup –
ale pamiętajcie, nic się nie kończy, to dopiero początek”. Mówi dalej, że uczestnictwo w beatyfikacji nakłada na nas pielgrzymów pewne obowiązki. P o p i e r w s z e ,
obowiązek ŚWIADCZENIA o Błogosławionym Janie Pawle II i przekazywania jego nauki. Po drugie, obowiązek ŁĄCZENIA wszystkich Polaków i
całej Polski wobec istniejących różn o r o d n y c h p o d z i a ł ó w. „ Z a p r a s z a m
Was 18. maja na plac przed katedrą
– kończy Arcybiskup – i koniecznie
weźcie ze sobą wasze zielone czapeczki, żebym wiedział, że jesteście
– dorzuca żartobliwie”.
Dorota Półchłopek
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Wystawa prac Lubomira Michalaka

Nawet dłużej niż planowano trwała
wystawa prac niezapomnianego Lubomira
Michalaka - artysty malarza, długoletniego
nauczyciela w kórnickiej Szkole Podstawowej nr 1, który zmarł przed rokiem.
Wszyscy chętni, a było ich sporo, mogli zobaczyć przekrój twórczości autora
wystawiony w świeżo odrestaurowanych
wnętrzach bnińskiego ratusza.
Na inaugurujący wernisaż, który odbył
się 29 kwietnia przybyło wielu przyjaciół
oraz dawnych uczniów zmarłego. Burmistrz
Jerzy Lechnerowski otwierając wystawę
wyraził nadzieję, że ratusz w Bninie będzie

miejscem wielu równie ciekawych ekspozycji. Kilka słów o idei wystawy powiedziała
żona zmarłego Genowefa Michalak.
Postać malarza przypomniał Jacek
Kowalski.
Można było obejrzeć pokaz slajdów
z archiwum rodzinnego - wilu obecnych
obok młodego bohatera wystawy zobaczyło
swoje wizerunki z dawnych lat.
Po wernisażu zainteresowanie wystawą
nie osłabło. Wielu ludzi pamięta Lubomira,
a ekspozycja w bnińskim ratuszu utrwaliła
tę pamięć znakomicie.
ŁG

4 czerwca w sobotę o godz. 11:00 odbędzie się w KOKu na Prowencie

I Wielobój Gier Logicznych

Przygotowane zostały 24 dwuosobowe, krótkie gry logiczne o bardzo
prostych zasadach (w razie potrzeby będą one tłumaczone na miejscu),
lecz wcale nie tak prostych do wygrywania.
W turnieju wezmą udział:
członkowie kórnickiego Klubu Miłośników Gier Logicznych,
członkowie poznańskiego Stowarzyszenia Gier Planszowych „Gramajda”
oraz wszyscy, którzy przyjdą i zechcą spróbować swych sił.
Ilość miejsc jest jednak ograniczona.
Zasady turnieju są przemyślane tak,
aby każdy uczestnik grał w kolejnych rundach zawsze z innym graczem
i zawsze w inną grę. Na zwycięzców czekają nagrody.
KOK zaprasza!
Turniej poprowadzi Zygmunt Szram.
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OTWIERANIE OTWARTYCH DRZWI

W ostatnim numerze „Kórniczanina” (nr
9 z dnia 13 maja 2011 r. , s. 15) znalazł się
artykuł autorstwa Pana Bolesława Drożaka
p.t. „Kilka wspomnień i uwag odnośnie treści
pisanej książki w konspiracji”. W post scriptum do tej publikacji czytamy:
„ Na mój apel – Ocalić od zapomnienia”
ogłoszony w „ Kórniczaninie” nr 15 z dnia
20.08.2010 pozytywnie zareagowały władze
gminy na czele z Panem Burmistrzem Jerzym Lechnerowskim, popierając napisanie
książki nt. działalności, walki i oporu przeciw
najeźdźcy niemieckiemu. Natomiast Pan
dr Kazimierz Krawiarz zgodził się podjęcia trudnej sprawy zebrania materiałów i
opracowania ich w książce omawiającej
działalność konspiracyjną w czasie wojny
na terenie gminy Kórnik.
Tymczasem ww. problematyka ma już
obszerną bibliografię, że wspomnę tylko
dwie czołowe pozycje:
-Stanisław Gibasiewicz, W walce z
hitlerowską przemocą 1939-1945, (w:)
Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach
1794-1945 (red. Stefan Weymann i Ludwik
Gomolec),
-Marian Woźniak, Maciej Woźniak, Pod
niemiecką okupacją, (w:) Z dziejów Kórnika
i Bnina. Studia i materiały (red. Jerzy Fogel),
tom I, Poznań 2007, s. 177-203.
Szczególnie cenne jest opracowanie
pióra Mariana Woźniaka (po jego nagłej
śmierci prace edytorskie dokończył syn
Maciej Woźniak), doktora historii nowożytnej z seminarium prof. zw. dr hab. Jerzego
Wisłockiego na UAM, równolegle pracownika naukowego Instytutu Zachodniego
w Poznaniu. Omawiane opracowanie jest
dziełem życia Mariana Woźniaka, opartym
niezwykle skrupulatnie i wszechstronnie
na archiwaliach polskich i niemieckich,
bez pominięcia któregokolwiek. Autor ten
uwzględnił również odnośnie do tematu
informacje od kórnickich regionalistów –
amatorów, m.in. Pana Bolesława Drożaka i
dr Kazimierza Krawiarza. Wielkim walorem
pracy Mariana Woźniaka jest ukazanie
przez niego ogólno wielkopolskiego, a nawet
niekiedy ogólnopolskiego tła okupacyjnych
wydarzeń zaistniałych w Kórniku i okolicach.
Pan Bolesław Drożak wielokrotnie publikował w lokalnej prasie, na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat, fragmenty swoich wspomnień kombatanckich, w ujęciu monotematycznym, które są cennym, lecz tylko
przyczynkarskim materiałem źródłowym.
Pan Bolesław Drożak – sędziwy, bardzo
zasłużony uczestnik kórnickiego ruchu oporu prawdopodobnie przeoczył wydanie w
2007 roku I tomu, a w 2008 II tomu monografii pt. „Z dziejów Kórnika i Bnina”, sumptem
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pozwalam
sobie zasugerować Panu Burmistrzowi, aby
zechciał zaprosić Pana Bolesława Drożaka
na ratusz i uhonorować go darem w postaci
obu tomów naszej monografii. 		
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Błogosławiony Jan Paweł II - ... dla nas i całego świata

Prof. zw. dr hab. Jerzy Fogel
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Umiejętności ku przyszłości

– wykorzystywanie technologii
informacyjnych
w mikro i małym przedsiębiorstwie
Zastanawiasz się
jak promować biznes w Internecie?
jak pozyskiwać nowych klientów?
WYKORZYSTAJ DO TEGO
UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWE
A. Internet-poczta e-mail:
WWW, techniki promocji w Internecie, sprzedaż i zakupy internetowe,
itd.
B. MS OUTLOOK: e-maile,
zarządzenie terminami, prowadzenie
dziennika, itd.
C. PowerPoint:
prezentacje biznesowe, dźwięk i
animacje, itd.
D. Arkusz kalkulacyjny Excel:
kalkulacje, funkcje i wykresy, itd.
E. Edytor tekstu Word: dokumenty
urzędowe i korespondencja seryjna
itp.
Zachęć pracodawcę by skierował Cię
na szkolenie!
Pokaż mu swój potencjał!
NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY
DO 12 CZERWCA 2011!
SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA!
Informacje na temat rekrutacji można
uzyskać w biurze projektu
Udział w szkoleniach jest bezpłatny!
UWAGA: Każde przedsiębiorstwo
może zgłosić wyłącznie jednego
pracownika!
Zajęcia odbywać się będą
w Poznaniu.
W przypadku zebrania co najmniej 8
osób z terenu gminy Kórnik
- spełniających kryteria projektu zajęcia zorganizujemy w Kórniku.
Biuro projektu:
FRDL,
Ośrodek Regionalny w Poznaniu
61-754 Poznań; ul. Szyperska 3/1
tel. (61) 853 34 33; fax. (61) 855 33 07
www.poznan.frdl.pl
e-mail:biuro@poznan.frdl.pl
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Sport Szkolny
„ PLAŻÓWKA” GIMNAZJALISTÓW
NA SREBRNY MEDAL W POWIECIE
W dniu 9 maja na OSIR–ze w Kórniku
odbyły się mistrzostwa gminy Kórnik w siatkówce plażowej gimnazjów. Wśród dziewcząt
zwyciężyły Wiktoria Żegleń i Maria Kujawa
z Gimnazjum w Robakowie które wygrały
wszystkie pojedynki, drugie miejsce zajęły
Płóciennik Weronika i Beata Jakubowska
a trzecie Natalia Łąkowska i Marianna
Frąckowiak.
W konkurencji chłopców zwyciężyło także
Gimnazjum z Robakowa w składzie: Damian
Achtenberg i Damian Andrzejewski wygrywając wszystkie pojedynki. Drugie miejsce zajęli
: F. Kotecki i W. Kapusta z G. Kórnik a trzecie
P. Szczepaniak, K. Madajewski i czwarte D.
Dudzik i W. Krzak.
16 i 17 maja mistrzowskie pary z Robakowa reprezentowały naszą gminę w zawodach powiatowych w Murowanej Goślinie.
Wśród dziewcząt Maria Kujawa i Weronika
Graf zajęły VI miejsce i nie zakwalifikowały
się do zawodów rejonowych. Natomiast
chłopcy Damian Achtenberg oraz Damian
Andrzejewski w swych meczach grupowych
pokonali kolejno Pobiedziska 21-11 oraz
Rokietnicę 21-11 i awansowali do strefy medalowej. Tam spotkali się z faworytami tych
rozgrywek gimnazjum z Mosiny i Murowanej
Gośliny. W pierwszym meczu finałowym ulegli
Mosinie 21-11, jednak w drugim meczu pokonali faworytów Murowaną Goślinę 21 - 16.
Ostatecznie zajęli drugie miejsce za Mosiną,
otrzymali srebrne medale i wywalczyli awans
do finałów rejonu Poznań- Wschód.
LEKKOATLECI Z GIMNAZJÓW
STARTOWALI W ŻERKOWIE
10 maja 2011 w Żerkowie odbyły się
mistrzostwa powiatu poznańskiego w lekkiej atletyce gimnazjów. Startowali najlepsi
nasi gimnazjaliści wyłonieni po zawodach
gminnych i walczyli o awans do zawodów
rejonowych.
Z Gimnazjum w Robakowie awans
uzyskali :
300m p.pł. – z pierwszego miejsca Jakub
Motała - 43.53 sek. oraz z drugiego Łukasz
Kozak 300m pł z czasem 44.16 sek.
1000 m – z drugiego miejsca Damian
Achtemberg czas 3,03.87 sek. i z trzeciego
Tomasz Ochowiak – 3,04,00
Drugie miejsce zajęła także sztafeta
szwedzka ( Andrzejewski, Kurek, Kozak,
Motała) z czasem 2,15.83 sek.
W dysku drugie miejsca zajęli: Jagienka
Żurawska - 22,17 m i Dawid Lewandowicz
31,50 a trzecie Kacper Jeżewski z wynikiem
29,80 m.
Awans uzyskał także Staszak Dawid w
biegu na 2000m 7.09,00, który był czwarty.
Z Gimnazjum w Kórniku awansowali:
W dal – Weronika Sobańska, która
wynikiem 4,59 cm zajęła miejsce pierwsze
oraz Marcin Sobieraj , który był trzeci skacząc
5,42 cm .
Skok wzwyż – pierwsze miejsce z wynikiem 135 cm zajęła Katarzyna Stanisławska
300 m ppł. – trzecie miejsce zajęła Wero-

nika Płóciennik z czasem 55,21 sek.
Z czwartych miejsc awans otrzymały:
Angelika Piechowiak w pchnięciu kulą 3 kg.
uzyskując 8,66 m i Agnieszka Błaszkowiak w
rzucie dyskiem z wynikiem 19,52 cm.
WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI
MŁODYCH LEKKOATLETÓW
Na mistrzostwach powiatu w czwórboju
lekkoatletycznym chłopcy z Kórnika zajęli
pierwsze miejsce a dziewczęta z Szczodrzykowa szóste. Wśród kilkudziesięciu startujących młodych lekkoatletów nasi uczniowie
uzyskali kilka obiecujących wyników. Indywidualnie na szczególne wyróżnienie zasługują chłopcy z Kórnika: Michał Suszka, który
wśród 66 startujących był pierwszy w skoku
w dal- 5,13m oraz w biegu na 60m uzyskując
czas 7,90 sek. i czwarty na 1000m – 3:32,60
sek. Mateusz Lester zajął dwa drugie miejsca:
60m- 8,30 sek. i w dal- 4,80m, a także w rzucie p. palantową – 47,50m Hubert Kapusta,
który był piąty oraz Krzysztof Błaszkowiak
szósty z wynikiem 47,00 m.
Ponadto z Szczodrzykowa na 70 startujących dziewcząt bardzo dobre wyniki uzyskały:
Klaudia Madajewska, która wygrała bieg
na 60m- 8,80 sek., była trzecia w skoku w
dal- 4,09m i szósta na 600m- 2:11,80 sek.
oraz Katarzyna Jachnik druga w rzucie p.
palantową- 35,50m.
W Jarocinie odbyły się finały mistrzostw
rejonu Poznań – Wschód. 6-osobowy zespół
czwórboistów ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Kórniku zajął piąte miejsce. Do finałów
mistrzostw województwa wielkopolskiego
kwalifikowały się z rejonu tylko dwa pierwsze
zespoły. Z ciekawszych wyników należy wymienić 5,24 m Michała Suszki w skoku w dal.
LEKKOATLECI GIMNAZJUM
W ROBAKOWIE W FINALE
MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI
Gimnazjaliści startowali w indywidualnych
zawodach rejonowych w lekkiej atletyce we
Wrześni. Walczyli o wejście do finałów Mistrzostw Wielkopolski. W czterech konkurencjach awans wywalczyli lekkoatleci p. Pawła
Pawlaczyka z Gimnazjum w Robakowie. Do
finałów kwalifikowało się z każdej konkurencji
trzech najlepszych. Pierwsze miejsce zajął
Jakub Motała w biegu na 300mpł – 43,85
sek., drugie miejsce wywalczyła sztafeta
szwedzka, w której biegali: Damian Andrzejewski, Kurek, Łukasz Kozak, Jakub Motała
z czasem 2:15,08 . Trzecie miejsce uzyskał
Dawid Lewandowicz w rzucie dyskiem –
33,73 sek. Ponadto niezły wynik osiągnął
Łukasz Kozak na 300mpł- 44,65 i był czwarty,
Tomasz Ochowiak, który był piąty na 1000m
–czas 3:06,56 oraz z Gimnazjum Kórnik piąta
na 300mppł z czasem 300m ppł 55,91 sek.
Weronika Płóciennik. Tym razem gimnazjaliści mieli kłopot z dojazdem na zawody,
bowiem zamówiony autobus spóźnił się o 40
minut. W pierwszych konkurencjach startowali bez rozgrzewki i miało to ogromny wpływ
na osiągane wyniki, które były o wiele gorsze
niż w zawodach powiatowych. Szkoda, gdyż
przez to awansów do zawodów wojewódzkich
było mniej niż się spodziewano.
ARA
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KOLARSTWO
XXXVII Wielki Festyn Rowerowy
Dla Dzieci,
XIV Ogólnopolski Wyścig
na Rowerach Górskich
o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik.
W Zawodach udział wzięło łącznie 197 zawodników w tym 129 dzieci w wieku od 2 – 12
lat, jest to kolejny rekord frekwencji w Majowej
imprezie. Gośćmi honorowymi byli trener Kadry
Narodowej Przełajowców – Jan Antkowiak,
przyjaciel sportu Kórnickiego, piłkarz Piotr Reiss,

Kolarz zawodowy CCC Polsat (wychowanek
Limaro Kórnik) – Mateusz Taciak i wicemistrzyni
Europy w kolarstwie torowym - Katarzyna Pawłowska (Limaro Kórnik).
W/w Imprezy cyklicznie odbywają się co
roku w Kórniku, a festyn rowerowy dla dzieci
od 15 lat rozgrywany jest dwukrotnie w roku. Ze
strony sportowej, to wyścigi główne były sporym
pokazem umiejętności i bardzo dobrej dyspozycji
zawodników UKS Jedynka Limaro Kórnik, pomimo, że wyścigi na rowerach górskich nie są ich
specjalnością. W wyścigu juniorek młodszych
zwyciężyła Kórniczanka Nikol Płosaj pokonując
uważaną za najlepszą w Polsce Łucję Pietrzak
z Koźminianki. Trzecie miejsce na podium zajęła
również jedna z najlepszych zawodniczek w
Polsce Alicja Ratajczak (Limaro). Natomiast w
wyścigu juniorów młodszych zwyciężył chyba
najlepszy zawodnik w kraju w tej specjalności
Piotr Konwa (Trasa Zielona Góra), ale tuż za
nim linię mety minęli Kórniczanie, Szymon Rozmiarek i Patryk Rajkowski.
Wyniki:
Dzieci do lat 4 - dystans 100m
1. Natalia Kałka - Kamionki
2. Wiktoria Płosaj - Kórnik
3. Antoni Dering - Kórnik
4. Aleksandra Tylińska - Jarocin
5. Paweł Kasprzak – Kotlin
6. Maksymilian Stepczyński- Kórnik
Dzieci do lat 6 - dystans 250m
1. Franciszek Kowalski – Śrem
2. Maksymilian Kowalewski – Leszno
3. Patryk Michałowski – Kórnik
4. Alicja Głowacka – Puszczykowo
5. Marta Michalak – Borowiec
6. Józef Chmura – Kórnik
Dzieci do lat 8 - dystans 400m
1. Krzysztof Krawczyk – Jarocin
2. Paulina Karpisiewicz – Koźminek
3. Zofia Wartecka – Kórnik
4. Sławomir Kasprzak – Kotlin
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5. Bartosz Gąska - Kórnik
6. Mateusz Gorzelany – Szczodrzykowo
Dzieci do lat 10 - dystans 800m
1. Maciej Musielak – Jarocin
2. Natasza Pawlicka – Luboń
3. Zosia Jankowiak - Kórnik
4. Maurycy Stępa – Kórnik
5. Tymoteusz Gabski - Kórnik
6. Maciej Gąska – Kórnik
Żak do lat 12 - 1600m
1. Marcel Musialak – Trójka Jarocin
2. Patryk Wolny – KKS Gostyń
3. Miłosz Kasprzak – Victoria Kotlin
4. Hubert Zellner – UKS Borant

5. Sebastian Szymaniak – UKS Jedynka Limaro
Kórnik
6. Jan Klimek – UKS Ratusz Maszewo
Żak dziewczęta do lat 12 - 1600m
1. Klaudia Bielawska – UKS Koźminianka
2. Karolina Przybylak – KKS Gostyń
3. Justyna Kutwisz – UKS Trójka Jarocin
4. Joanna Golec – UKS Trójka Jarocin
5. Julia Tylińska – Witaszyce
6. Aleksandra Trzebińska – UKS Koźminianka
Młodzik - 9 km (13-14 lat)
1. Dawid Łączkiewicz – UKS Koźminianka
2. Konrad Kasprzak – MLUKS Victoria Jarocin
3. Kamil Przybylak – KKS Gostyń
4. Gracjan Michalski KKS Gostyń
5. Przemysław Kuświk - MLUKS Victoria Jarocin
6. ,Michał Ratajczyk – LKS Trasa Zielona Góra
Młodziczka - 7,5 km (13-14 lat)
1. Tomczyńska Anna – UKS Koźminianka
2. ,Julita Jagodzińska - MLUKS Victoria Jarocin
3. Weronika Humelt – UKS Koźminianka
4. Daria Adamiak - MLUKS Victoria Jarocin
5. Zuzanna Cyganiak – Trójka Jarocin
6. Wiktoria Ratajczak - MLUKS Victoria Jarocin
Junior młodszy 12km
1. Piotr Konwa – LKS Trasa Zielona Góra
2. Szymon Rozmiarem – UKS Jedynka Limaro
Kórnik
3. Patryk Rajkowski – UKS Jedynka Limaro
Kórnik
4. Mateusz Pihulak - LKS Trasa Zielona Góra
5. Adam Radzicki – UKS Jedynka Limaro Kórnik
6. Paweł Szymański - LKS Trasa Zielona Góra
Juniorka młodsza 9km
1. Nikol Płosaj – UKS Jedynka Limaro Kórnik
2. Łucja Pietrzak – UKS Koźminianka
3. Alicja Ratajczak – UKS Jedynka Limaro Kórnik
4. Wiktoria Żegleń – UKS Jedynka Limaro Kórnik
5. Diana Wiza – UKS Jedynka Limaro Kórnik
6. Jagoda Garczarek – UKS Jedynka Limaro
Kórnik

Organizatorzy :
Urząd Miejski w Kórniku
UKS Jedynka Kórnik
Wielkopolski Związek Kolarski
OSiR w Kórniku
Sponsorzy Zawodów:
Urząd Miejski w Kórniku
„Fundacja Zakłady Kórnickie
Firma LIMARO -- Mosina
B.C.M. „Nowatex – Puszczykowo”
Firma OtoMoto
Firma – „GARCHEM”- Kąkolewo
Hotel RODAN – Tenis&Spa
Firma „Rowery Antkowiak”
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Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Poznaniu
zapraszają kobiety i mężczyzn w
wieku powyżej 45 roku życia
zatrudnionych w mikro i małych
przedsiębiorstwach powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania
do udziału w projekcie

Kotwica Walczy
o baraże
PIAST KOBYLNICA KOTWICA KÓRNIK 0:1
Bramka: 7’ 1:0 Ł. Jankowiak
KOTWICA KÓRNIK
- HURAGAN POBIEDZISKA 4:2
42’ 1:2 M. Kamiński
45’ 2:2 Ł. Słabolepszy
75’ 3:2 J. Lasek
83’ 4:2 Ł. Słabolepszy
STELLA LUBOŃ
- KOTWICA KÓRNIK 2:1
70’ 2:1 Ł. Szymczak
KOTWICA KÓRNIK
- TPS WINOGRADY 1:0
45’ 1:0 P. Landskowski
WEŁNA ROGOŹNO
- KOTWICA KÓRNIK 1:1
16’ 0:1 K. Przybył
KŁOS ZANIEMYŚL
- KOTWICA KÓRNIK 2:3
5’ 0:1 Ł. Szymczak
14’ 0:2 Z. Banaszyk
86’ 3:2 K. Przybył
W tabeli na trzy kolejki przed końcem nasza
drużyna ma tylko punkt straty do II miejsca (Huragan Pobiedziska), które daje możliwość walki
o awans w barażach.
Kolejny mecz Kotwica rozegra 28 maja o godzinie 16:30 z Phytopharmą Klęka
Opr. MD
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8 maja br. w Pradze odbył się 17 Volkswagen Prague Marathon. Po raz pierwszy
uczestniczyli w nim biegacze ze Stowarzyszenia Biegowego „Brylant Kórnik”.
Krótko po wyruszeniu w trasę zapanowała już atmosfera przygotowań do tego
sportowego wydarzenia. Rozmowy toczyły
się wokół jednego tematu: z jaką prędkością
biec żeby dotrwać do końca,
który kilometr może być już
naprawdę ciężki i jaka będzie
trasa. Przypomina to trochę
planowanie i przewidywanie
przebiegu walki.
Na co dzień zwykli ludzie,
zapracowani, zajęci, którzy na
kilka dni przed tym karkołomnym wyzwaniem zamieniają
się w wojowników, którzy
skrupulatnie przygotowują
się do kolejnej bitwy. Stają
do niej razem, ramię w ramię,
ale każdy ze swoją indywidualną metodą na pokonanie
przeciwnika czyli 42, 195 km!
Nikt go nie lekceważy, każdy
wie, że po starcie może wydarzyć się wszystko. Biegną
razem, a jednocześnie każdy
osobno zmaga się ze swoimi słabościami
i tym co przyniesie każdy, coraz cięższy
kilometr. Na trasie, jak w bitwie, wspierają
się dobrym słowem, biegiem we wspólnym
tempie. Przekraczając metę osiągają po raz
pierwszy, lub kolejny, swój cel: satysfakcję,
radość, pokonanie słabości i już wiedzą,
że pobiegną następny raz. Bo czują się
oczyszczeni, dumni i wygrani! I tak wła-

śnie było w Pradze – mieście, w którym
trasa maratonu wiodła przez najbardziej
urocze i najważniejsze miejsca takie jak:
Stare Miasto, słynny Most Karola, wzdłuż
malowniczej Wełtawy, a także dzielnice
pełne kościołów, pałaców i ogrodów oraz
urokliwych uliczek. Wszystkie te miejsca
wypełniały tłumy kibiców-widzów, którzy

dzie przypominał nie tylko medal ale także
okolicznościowy plecak i koszulka, które
wyróżniały w tych dniach 11 000 biegaczy
przybyłych do Pragi.
Tak naprawdę każdy mógłby do nich
dołączyć. Trzeba tylko zrobić ten pierwszy
krok - wyjść z domu i zacząć biegać. Choć
potem trudno się zatrzymać, bo w Paryżu
też podobno jest piękna trasa
maratonu.
Nasz wyjazd był możliwy
dzięki pomocy Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, za co serdecznie dziękujemy.
Joanna Olejnik
Wyniki maratończyków:

entuzjastycznymi okrzykami wspierali maratończyków. To wszystko sprawiało, że
biegło się lżej i przyjemniej a zmęczenie
czasem schodziło na drugi plan. Pogoda
choć bardzo słoneczna dawała się we znaki, bo taki wysiłek lepiej się znosi w typowo
jesiennej aurze. Ale ostatecznie każdy z
kórnickich maratończyków dotarł do mety.
O ukończonym praskim maratonie bę-

LEWANDOWSKI ANDRZEJ
03:10:30
MIKA JÓZEF
03:22:54
KIESLICH MARIUSZ
03:27:30
FALISZEWSKI ANDRZEJ
04:00:55
WZIĄTEK MIROSŁAW
04:23:47
OLEJNIK JOANNA
04:29:00
LUDWA WITOLD
04:47:00
BUSZKIEWICZ KRZYSZTOF
04:56:22
KIESLICH KRZYSZTOF
04:49:52

XVIII BIEG Z „BIAŁĄ DAMĄ”

Nowe

T E R M I N - 28 maja 2011 ( sobota ) godz. 14:00

Przedszkole

Z A P I S Y – od godz. 12:30 – 13:30
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kórniku na Błoniach.
O godz. 13:45 wyjazd autobusu na start wspólny wszystkich kategorii wiekowych do Bnina
Bieg starą trasą czyli:
z ul. Zwierzynieckiej
– dalej drogą przez Zwierzyniec z metą w OSiR .
Przed startem będą oznaczane kartki startowe,
które zawodnicy otrzymają przy zapisach do biegu.
( leg. szkolna lub dowód osobisty)
NAGRODY - dyplomy oraz nagrody
rzeczowe dla 6 najlepszych w
wyznaczonych kategoriach wiekowych.

Bajkowy
Dwór

Dziewczęta i chłopcy 1999 i mł.
Specjalne nagrody dla najstarszych i najmłodszych startujących mieszkańców gminy Kórnik.
Ponadto wśród wszystkich uczestników, którzy nie zdobyli nagród rozlosujemy
20 nagród pocieszenia.
START W BIEGU OSÓB
BEZ PRZECIWSKAZAŃ LEKARSKICH !!!
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29 kwietnia corocznie obchodzony
jest Międzynarodowy Dzień Tańca. Z
dwutygodniowym poślizgiem, 13 maja
2011 r. święto to uczcili uczniowie Szkoły Podstawowej w Radzewie, którzy
wzięli udział w II Szkolnym Turnieju Tańca.
Do zawodów zgłosiło
się 16 uczniów. Wśród
nich było 7 solistów oraz
6 par tanecznych, które musiały się wykazać
w czterech tańcach towarzyskich, a były nimi:
należący do klasycznych
tańców turniejowych – walc
angielski, czeski taniec
ludowy – polka, wywodzący się z rumby i mambo
latyno-amerykański taniec
towarzyski – cha-cha oraz
najbardziej widowiskowy
spośród wszystkich tańców
tego dnia – rock and roll.
Taneczne show prowadziły
uczennice klasy szóstej:
Zuzia oraz Natalia, a w rolę
DJ-ów wcielili się: Karol
i Artur. Zmagania uczestników turnieju
oklaskiwała bardzo licznie zgromadzona
na sali publiczność składająca się przede
wszystkim z pozostałych uczniów szkoły,
ale nie zabrakło wśród niej także zaproszonych gości oraz rodziców. Jakość

występów młodych i ambitnych tancerzy
oceniało 4-osobowe jury, w skład którego
weszli: Małgorzata Pawlaczyk, Danuta
Przybył, Jolanta Walczak oraz Karol
Niemier.

Konkurencję tańca indywidualnego wygrała zdecydowanie Aleksandra
Organiściak, obok której na podium
stanęły: druga Joanna Brylewska oraz
trzecia Ewelina Szałamacha. Wśród par
tanecznych jurorzy również nie mieli

Festiwal Tańca Hobby Senior Dance
Biała Dama 2011
o Puchar
Burmistrza Gminy Kórnik
4 czerwca 2011r.
Turniej poprowadzi

Zapraszamy do
Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA
I Blok godzina 11:00
II Blok godzina 14:30
Godzina 17:30 Gala Taneczna

Na basenie rekreacyjnym
organizujemy bajeczną kąpiel
w WATERBALL.

Bilety 15 PLN na cały dzień. Akredytacja foto/video 15 PLN.

ul. Młyńska 39

oraz Statuetkę Białej Damy

o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik
5 czerwca 2011r.

na rok 2011/2012
tel. 518 671 759
nr 10/2011

Kórnickie Centrum
Rekreacji i Sportu
„OAZA”
zaprasza
1 CZERWCA 2011r.
NA

„DZIEŃ DZIECKA”

w Kórniku

Nabór

wątpliwości, kto był tego dnia najlepszy,
z dużą przewagą zwyciężył duet Justyna
Rumińska i Mikołaj Ratajczak, którzy prezentowali się najlepiej w każdym z tańców.
Tytuł wicemistrzów szkoły przypadł w
udziale parze Aleksandra
Organiściak i Marcin Tomaszewski. Trzecie miejsce
zajęła Monika Stempniak,
którą w tańcu prowadził
Mateusz Marciniak. Warto
podkreślić zaangażowanie
zawodników, którzy włożyli
mnóstwo wysiłku w przygotowania. Nie obyło się bez
pomocy rodziców, którzy
m.in. przyszykowali swym
pociechom po kilka strojów na konkurs. Wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a także słodkie upominki,
ufundowane przez Radę
Rodziców oraz tajemniczego sponsora...
Przy okazji turnieju
podsumowano także konkurs plastyczny pod nazwą
„Roztańczone Radzewo”. Wszystkim osobom, które wzięły w nim udział wręczono
dyplomy oraz drobne nagrody. Niech żyje
taniec!
Karol NIEmier

Piotr Galiński

I Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego

Kategorie wiekowe:
OPEN Kobiety, OPEN Mężczyźni,

ROZTAŃCZONE RADZEWO

Zapraszamy do Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu Oaza
I Blok godzina 11:00

II Blok godzina 14:30

Godzina 17:30 Gala Taneczna
Bilety 15 PLN na cały dzień. Akredytacja foto/video 15 PLN.

Organizatorzy: UM w Kórniku, KCRiS Oaza,
Klub Tańca Finezja Bellcanto Poznań.
27 maja 2011r.
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Kórniccy maratończycy w Pradze

WSTĘP 5 zł
(dzieci i młodzież szkolna)
2 metrowe kule wodne
dostarczą mnóstwo śmiechu
i wspaniałą zabawę.
Ponadto zapraszamy do wzięcia
udziału w konkursie plastycznym.
Tematem Waszych prac są
„SPORTY WODNE”.
Technika : farby plakatowe.
Zapewniamy atrakcyjne nagrody,
a wszystkie prace znajdą się w naszej galerii w holu 1 CZERWCA!
Prosimy podpisane prace przynieść
do kasy lub administracji
do 29 MAJA.
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Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481

Straż Miejska, ul. Poznańska 83
(Stara Gazownia)
tel./fax. 61 817 01 26, tel.
kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 61 8 971-357 lub 503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a,
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61
8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. 61 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9,
tel. 61 817 01 20/30
Gądki, tel. 61 817 11 62, 61 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
Lecznice dla zwierząt/gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 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

* Sprzedam! VW Golf IV, 1998, 1.4, przebieg 189 tys. Tel. 503561634
*Sprzedam stół do tenisa stołowego razem z siatką w idealnym stanie. Tel.603883982
*Zaopiekuję się dzieckiem. Tel 606268437
*Kobieta szuka pracy dorywczej po godz. 17:00 Tel. 785-838-413
*Sprzedam VW CANDDY, 2004r. Przebieg 193 tys. Stan dobry. Tel. 501 529 044
*Potrzebna Fryzjerka od zaraz do salonu w Robakowie. Tel. 667 145 173
*Sprzedam tanio ubranka niemowlęce dla chłopca, rozmiar 56-68. tel. 693 138 658
*Sprzedam żwir, piasek, czarnoziem, kruszywa. Tel. 666 395 477
*Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy w Konarskim, o powierzchni 3400 m². Tel. 667 860 884
*Wynajmę lub sprzedam lokal 35m², Kórnik, ul. Staszica. Tel. 885 539 962
*Sprzedam działkę z możliwością zabudowy, okolice Kórnika. 2000 m². Tel. 608 135 497
*Sprzedam Fiata Punto 1,2, 2001r, 5 drzwi, zielony metalik, wyposażony, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 886870704
*Sprzedam wirówkę do bielizny nieużywaną. Tel. 693 822 115
*Sprzedam działkę budowlaną w Koszutach. tel. 603 785 488, 693 391 438
*Sprzedam tanio jukę, 2 m (kwiat doniczkowy). Tel. 693 822 115
*Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 76 m² w ocieplonym, 2piętrowym budynku. Błażejewko niedaleko jeziora i lasu. Tel. 602 630 597
*Stacja Shell Jaryszki Zatrudni nowych pracowników. Zainteresowane osoby proszę o dostarczenie CV.
*Oddam w wynajem garaż murowany w Kórniku. Tel. 604 199 993
*Sprzedam dwa wózki dziecięce (tanio) -trzyfunkcyjny i spacerowy. Tel. 515 446 584
*Domki, wiaty, zadaszenia z drzewa, podbitki dachowe, donice ogrodowe różne typy, płoty drewniano-metalowe i inne. Tel. 665 298 587
*Sprzedam cegłę pełną 50 gr/szt., belki, łaty, deski - wszystko suche, drzwi drewniane 70, 80, 90 cm, 50 zł szt. okno 240x145 100zł. Tel. 665 298 587
*Sprzedam bramę garażową 410x300 otwieraną na boki 500 zł. Tel. 792 884 454
*Sprzedam skuter (duży) Piaggio x9 evo, poj. 0,125cm, 15 KM mocy, 2004r. Cena 5500 zł. cena nowego 19 tys. Tel. 602 214 931
*Dom w Borówcu wolnostojący 124/550 gotowy. 450 tys. Tel. 602 214 931
*Sprzedam dwa yorki, bez rodowodu, cena:1 tys. i 1,2 tys. - Kamionki. Tel. 694 660 445
*Szukam zatrudnienia - handlowiec z 12 letnim doświadczeniem - Kamionki. Tel. 694 660 445
*Oddam w wynajem garaż murowany w Kórniku. Tel. 604 199 993
*Sprzedam sekretarzyk, szafonierkę, pomocnik do bufetu. Tel. 693 217 140
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, gramofony, militaria, szable, bagnety, itp. starocie. Przyajadę. tel. 601 308 880
*Drewno kominkowe, opałowe, dąb, buk, grab, akacja, jesion, brzoza, sosna. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. tel. 692 241 023
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Pogotowie ratunkowe
999, 8660066
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu

Ogłoszenia
DROBNE

OGŁOSZENIA \ INFORMACJE

			
WAŻNE TELEFONY:

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Halina Danieluk, Anna Rauk, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 2500 egz.

REDAKCJA : WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY, KULTURY i SPORTU
URZEDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKU:
Magdalena Matelska-Bogajczyk, Agnieszka Kałka, Beata Pawłowicz-Żak,
Robert Jankowski
ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 10 czerwca 2011r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 3 czerwca 2011 r.
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nr 10/2011

27 maja 2011r.
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