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„Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”

J. Twardowski

www.korniczanin.pl
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W RocZNicę RoZSTRZElANiA

W rocznicę rozstrzelania przez hitlerowców 
obywateli Kórnika i okolic, w dniu 20 paź-
dziernika br. mieszkańcy, delegacje instytucji 
i środowisk naszej gminy uczcili pamięć po-
mordowanych i złożyli wiązanki kwiatów pod 
tablicą upamiętniającą to tragiczne wydarzenie. 
Wiceburmistrz Antoni Kalisz wraz z delegacją 
Urzedu Miejskiego złożył wiązankę kwiatów 
także na grobie rozstrzelanych.

ZAWiESZENiE PRocESU Z PSE

W dniu 19 października w Sądzie Ape-
lacyjnym w Poznaniu odbyła się rozprawa z 
powództwa PSE przeciwko Gminie Kórnik o 
zapłatę 65 milionów złotych. 

Była ona następstwem wyroku NSA, przyj-
mującego kasację wniesioną przez PSE. 

Na wniosek obu stron sąd zawiesił postę-
powanie na okres kilku miesięcy.

Obie strony nie są zainteresowane pono-
szeniem dodatkowych kosztów związanych z 
prowadzeniem sprawy, a także angażowania 
pod względem czasowym i finansowym świad-
ków. Burmistrz wystąpił z propozycja ugody, 
która ma polegać na wycofaniu pozwu przez 
PSE, przy jednoczesnym odstąpieniu przez 
gminę od dochodzenia od PSE kosztów zastęp-
stwa procesowego. Spółka PSE Operator SA 
pozytywnie odniosła się do propozycji ugody, 
twierdząc jednak, że Gmina Kórnik jakieś koszty 
powinna ponieść - z tym natomiast nie zgadza 
się stanowczo samorząd Kórnika. Jeżeli strony 
nie dojdą do porozumienia, to proces będzie 
wznowiony.

GAZ W KRomolicAch

W dniu 26 października uroczyście za-
inaugurowano wydobycie gazu w okolicach 
Kromolic. Złoża tego surowca odkryto w tych 
okolicach na przełomie lat 2008/2009.

Dwa wykonane odwierty (Kromolice i 
Kromolice S) maja po około 3660 metrów 
głębokości. Zgromadzone w nich zasoby gazu 
szacowane są na około 870 mln m³ każdy, z 
czego wydobywalne jest 319 mln m³  i 570 
mln m³. Razem z położonym nieopodal złożem 
Środa Wlkp. zasoby możliwe do wydobycia 
szacuje się na 1,2 mld m³.

Mimo nazwy Kromolice, elementy instalacji 
wydobywczej znajdują się poza terenem naszej 
gminy. Mimo to budżet Kórnika powiększy się 

o opłaty za wydobycie ze złóż zalegających na 
terenie gminnym.

W uroczystości wziął udział wiceburmistrz 
Antoni Kalisz.

SPoTKANiE Z miESZKAńcAmi

Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się 
26 października  z mieszkańcami ul. Flensa. 
Tematem rozmów była budowa ulicy z odwod-
nieniem i i związane z tym uzyskanie zgody 
właścicieli na wykup gruntów. Zgoda właścicieli 
jest konieczna do uzyskania pozwolenia na 
budowę.

Mieszkańcy przychylnie przyjęli propozycje 
Urzędu Miejskiego w Kórniku.

NoWA KWATERA WYSYPiSKA

Wiceburmistrza Antoni Kalisz uczestniczył 
27 października w otwarciu nowej kwatery do 
składowania śmieci w Zakładzie Gospodarki 
Odpadami w Witaszyczkach koło Jarocina.

Przypomnijmy, że Kórnik jest sygnatariu-
szem międzygminnego związku, z terenu które-
go śmieci trafiają właśnie do Witaszyczek. ZGO 

Jarocin i wszyscy członkowie komunalnego 
związku czekają na rozstrzygnięcia dotyczące 
finansowania z funduszy unijnych budowy 
nowego zakładu segregacji i utylizacji.

KomiSjA EdUKAcji ZmP

W dniu 28 października burmistrz Jerzy 
Lechnerowski jako delegat Kórnika do Związku 
Miast Polskich wziął udział w obradach komisji 
edukacji tejże organizacji.

Podczas spotkania spośród ponad 50oso-
bowej grupy członków komisji  wybrano jej 
władze. Przewodniczącym został Piotr Mróz - 
zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu 
Miasta Poznania.

Komisja zaplanowała pracę na kolejną 
kadencję. Za najistotniejsze uznano omówienie 
rozwiązań zawartych w Karcie Nauczyciela, 
debatę nad problemami finansowania przed-
szkoli prywatnych, analizę algorytmu podziału 
subwencji oświatowej z rozróżnieniem szkół 

wiejskich i miejskich.
Negatywnie oceniono propozycję rządową 

dotyczącą przesunięcia wprowadzenia obo-
wiązku szkolnego 6-latków z września 2012 na 
wrzesień 2013, gdyż większość samorządów 
poniosła juz koszty związane z przygotowaniem 
bazy oświatowej do wprowadzenia tych zmian 
już w przyszłym roku. 

90 lAT oRKiESTRY

Z okazji 90lecia istnienia w Kórniku orkiestry 
dętej odbył się w niedzielę 30 października w 
Domu Strażaka w Kórniku kolejny koncert jubi-
leuszowy Kórnickiej Harcerskiej Orkiestry Dętej.

Zespół zaprezentował wiązankę utworów 
rozrywkowych, a w przerwach historię orkie-
strowego muzykowania i samego zespołu pod 
batutą Jacka Kozłowskiego przybliżył prof. 
Władysław Chałupka.

Wśród widzów znaleźli się między innymi 
proboszcz Eugeniusz Leosz i ks. Stanisław 
Borowiak oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski 
i przewodniczący RM Maciej Marciniak, którzy 
podziękowali Orkiestrze za wieloletnią działal-
ność służącą naszemu środowisku lokalnemu. 

NA TEmAT USTEREK

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego z burmi-
strzem Jerzym Lechnerowskim , kierownikiem 
Wydziału Inwestycji UM Bronisławem Domi-
niakiem oraz kierownikiem Centrum Rekreacji 
i Sportu Wojciechem Kiełbasiewiczem spotkali 
się 31 października z przedstawicielemi firmy 
Skanska: wicedyrektorem Pawłem Haberlan-
dem oraz kierownikiem budowy Przemysławem 
Śliwińskim.

Dyskutowano na temat rocznej eksploata-
cji obiektów kórnickiej Oazy oraz usterkach 
podlegających gwarancji wykonawcy. Szereg 
usterek usuwanych było przez wykonawcę na 
bieżąco w ciągu minionego roku. Są jednak 
sprawy nie załatwione, jak na przykład sprawa 
parkietu w hali sportowej oraz pojawiająca 
się na elementach urządzeń pływalni rdza. 
Przyczyny takiego stanu rzeczy będą badane 
w najbliższym czasie. 

(dokończenie na str. 4)

W dniach 18-20 sierpnia br. delegacja z 
gminy Kórnik reprezentowana przez burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego, przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kórniku Macieja Marciniaka i 
kierownika Wydziału Promocji Gminy Magdalenę 
Matelską-Bogajczyk przebywała w austriackiej 
gminie Langenlois. 

Była to pierwsza oficjalna wizyta przedstawi-
cieli gminy Kórnik w Langenlois. 

Wcześniej w gminie Langenlois, leżącej w 
Powiecie Kremskim, przebywali przedstawiciele 
Powiatu Poznańskiego ze starostą Janem Grab-
kowskim na czele, którzy udali się do Austrii w 
celu nawiązania współpracy między Powiatem 
Poznańskim, a Powiatem Kremskim. 

Podczas spotkań przedstawicieli obu powia-
tów okazało się, że kompetencje starostów i za-
dania Powiatu Poznańskiego i Kremskiego różnią 
się tak bardzo, że niemożliwe będzie nawiązanie 
współpracy między obu powiatami. Wówczas 
przedstawiciele Powiatu Poznańskiego wystąpili 
z inicjatywą nawiązania współpracy między gmi-
nami obu powiatów, rekomendując do współpracy 
z gminą Langenlois gminę Kórnik. Stąd wizyta 
przedstawicieli gminy Kórnik w gminie Langenlois. 

Podczas krótkiego, bo zaledwie trzydnio-
wego pobytu w Langenlois nasza delegacja 
uczestniczyła w kilku spotkaniach z burmistrzem 
Langenlois Hubertem Meislem i radnymi gmin-
nymi i miejskimi, podczas których gospodarze 
zaprezentowali naszej delegacji gminę Langenlois 
oraz funkcjonowanie i strukturę urzędu. Z kolei 
burmistrz Jerzy Lechnerowski i przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Kórniku Maciej Marciniak 
zaprezentowali gospodarzom gminę Kórnik i jej 
funkcjonowanie. Według burmistrza Lechnerow-
skiego, płaszczyzną, która z pewnością łączy obie 
gminy jest turystyka i to w niej burmistrz upatruje 

możliwość przyszłej współpracy. Należy dodać, 
że gmina Langenlois jest przepiękną gminą o 
charakterze rolniczo-turystycznym, w krajobrazie 
której dominującą rolę odgrywają winnice.

Oprócz oficjalnych spotkań nasza delegacja 
uczestniczyła również w kilku bardzo interesu-
jących wycieczkach po Langenlois, Kittenbergu 
i Wiedniu, w których naszymi przewodnikami 
byli Jolanta i Ryszard Łuczakowie. Państwo 
Łuczakowie mieszkają w Austrii o wielu lat, a w 
Langenlois od kilku lat i bardzo zaangażowani 
są w nawiązanie kontaktów między Kórnikiem, a 
gminą Langenlois, która jak do tej pory nie posiada 
żadnej zagranicznej gminy partnerskiej.

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk

Wydział 
Promocji Gminy

Wizyta delegacji z KórniKa W langenlois 

Z okazji Święta Niepodległości
11 listopada o godzinie 11:00

przy pomniku ku czci 
Powstańców Wielkopolskich

w Kórniku
złożone zostaną 

wiazanki kwiatów.
Zapraszamy mieszkańców, 

poczty sztandarowe i delegacje.

Burmistrz Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski
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STAWKi oPŁATY TARGoWEj (wyciag z uchwały)
§ 1 Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących 

sprzedaży na targowiskach. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. 
§ 2 Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:

1. na wyznaczonych targowiskach:
1) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy o ładowności powyżej 1,5    tony – 21,00 zł;
2) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy od samochodu osobowego    o ładowności do 1,5 tony włącznie – 18,00 zł;
3) od sprzedaży ze straganu lub w innej formie, nie wyszczególnionej:
a) do 1 m² powierzchni – 9,00 zł,
 b) powyżej 1 m², za każdy kolejny rozpoczęty 1 m² powierzchni – 9,00 zł,
4) od sprzedaży z domku – pawilonu kiermaszowego 2,2x3,0x2,5m (z dopuszczeniem zajęcia powierzchni do 1 mb przed domkiem) – 26,00 zł.
2. w innych miejscach niż wyznaczone targowiska: 
1) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy o ładowności powyżej 1,5    tony – 78,00 zł;
2) od sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy oraz samochodu osobowego    o ładowności do 1,5 tony włącznie – 63,00 zł;
3) od sprzedaży ze straganu lub w innej formie, nie wyszczególnionej:
a) do 1 m² powierzchni – 26,00 zł,
b) powyżej 1 m², za każdy kolejny rozpoczęty 1 m² powierzchni – 26,00 zł,
4) od sprzedaży z domku – pawilonu kiermaszowego 2,2x3,0x2,5m (z dopuszczeniem zajęcia powierzchni do 1 mb przed domkiem) – 6,00 zł.

§ 3 Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
1. Powierza się obowiązki inkasenta opłaty targowej spółce: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK Spółka z o.o., z siedzibą w 
Kórniku przy ul. Poznańskiej 71c, KRS nr 0000006806 Sąd Rejonowy w Poznaniu, REGON 630283964, NIP 785-10-04-711.

(...)

(dokończenie ze str. 3)

ZNóW o  TARYfAch 

W dniu 2 listopada burmistrz Jerzy Lech-
nerowski wziął udział w kolejnym spotkaniu 
włodarzy podpoznańskich gmin, podczas 
którego omawiano propozycję Miasta Poznania 
dotyczącą różnicowania taryf opłat za usługi 
kanalizacyjne. Tym razem spotkanie odbyło się 
w Murowanej Goślinie.

Spółka Aquanet złożyła wniosekdo Pre-
zydenta Miasta Poznania o zatwierdzenie 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na 2012r. 
Zaproponowano jedną taryfę dla wody (3,59zł/
m3 netto) oraz 5 różnych taryf dla ścieków, w 
zależności od obszaru zlewni. (Dla Kórnika za-
proponowano taryfę 5.35zł/m3 netto.) Wójtowie 
i burmistrzowie ustalili, że zlecą opinię prawną, 
dotyczącą zasadności stosowania różnych 
taryf. Propozycja zróżnicowania taryf będzie 
przedmiotem kolejnego spotkania z władzami 
Miasta Poznania.

Opr. ŁG

Podczas obrad w dniu 25 paździer-
nika radni rozpatrzyli aż 30 projektów 
uchwał.

Było by ich jeszcze więcej, jednak z powodu 
wyrażanych podczas dyskusji w komisjach  wąt-
pliwości nie rozpatrywano uchwał dotyczących: 
„przystąpienia Gminy Kórnik do wykonywania 
działalności w zakresie usług telekomunikacyj-
nych” (dotyczy sieci szerokopasmowej), oraz 
sprawy zmian uchwały w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Kórnik.

Ławnicy
Rada Miejska, wieńcząc specjalną pro-

cedurę wybrała ławników Sądu Rejonowego 
w Środzie Wlkp. oraz Sądu Okręgowego w 
Poznaniu.

W wyniku tajnego głosowania ławnikiem 
Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. wybrana 
została pani Elżbieta Nowak, natomiast do 
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 
wybrana została pani Danuta Paluszkiewicz.

Ławnikami  Sądu Okręgowego w Pozna-
niu  wybrane zostały panie: Krystyna Janicka i 
Barbara Fluder.

Radni zadecydowali, że z dniem 1 stycznia 
2012 roku utworzony zostanie ośrodek wspar-
cia dla osób przewlekle psychicznie chorych 
oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną (typ AB) pod nazwą Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Kórniku. Więcej informacji na 
temat idei utworzenia ośrodka oraz jego statutu 
przedstawi w kolejnym numerze Kórniczanina 
pani rzecznik osób niepełnosprawnych Anita 
Wachowiak.

Zasłużeni
Po raz pierwszy przyznano tytuły Zasłu-

żonego dla Miasta i Gminy Kórnik. Radni za-
twierdzili przyznanie tego zaszczytnego miana 
profesorowi Jerzemu Foglowi oraz profesorowi 
Andrzejowi Legockiemu.

Uroczyste wręczenie wyróżnień ma mieć 
miejsce podczas listopadowej sesji Rady 
Miejskiej. 

Korekta budżetu
Korekta budżetu zatwierdzona przez 

radnych zawiera między innymi wydatki (lub 
zwiększenie wydatków) na: przyłącze wodo-
ciągowe w Runowie (30 tys. zł), remont drogi 
dojazdowej do cmentarza w Robakowie (22 
tys. zł), realizację planów zagospodarowania 
(80 tys. zł),  opracowania geodezyjne i karto-
graficzne (70 tys. zł), odprawę emerytalną i 
nagrodę jubileuszową pracownika SP nr 1 (41 
tys. zł), nauczanie indywidualne w Gimnazjum 
w Robakowie (56 tys. zł), zakup defibrylatorów 
(20 tys. zł), koncepcję odwodnienia ul. Głównej 
w Borówcu (65 tys. zł). Środki na wyżej wy-
mienione zadania pochodzić będą z odsetek 
z rachunków bankowych oraz z pieniędzy 
zarezerwowanych wcześniej na budowę kana-
lizacji deszczowej przy ul. Flensa (zadanie to z 
powodu trwających rozmów i nie zakończonej 
procedury przyznawania pozwolenia na bu-
dowę realizowane będzie w przyszłym roku).

Podatki
Rada Miejska zatwierdziła stawki podatku 

od nieruchomości, które obowiązywać będą 
w przyszłym roku, wysokość opłaty targowej, 
a także wysokość opłaty od posiadania psów 
(patrz informacje na stronie 5).  

Przejmą teren pod szkołę
Spośród uchwał dotyczących gospodarki 

nieruchomościami na szczególną uwagę zasłu-
guje ta, która dotyczy „nieodpłatnego przejęcia 
nieruchomości w obrębie Kamionki”. 

Po wielu latach negocjacji z Agencją Nieru-
chomości Rolnych jest już niemal przesądzone, 
że działki nr 406/2 o pow. 2,6777 ha oraz nr 
408/2 o pow. 2,0493 ha przejdą na własność 
Gminy Kórnik, dzięki czemu lokalny samorząd 
będzie mógł zintensyfikować przygotowania 
do budowy kompleksu oświatowego w Ka-
mionkach.

Nadano nazwę ulicy w Gądkach: ulica 
Bazyliowa  ma swój początek od ulicy Czere-
śniowej i biegnie do działek oznaczonych nr 4/1, 
4/2, której podstawę stanowi droga oznaczona 
działką nr 10/5.

Radni zaakceptowali także zmiany przebie-
gu ulic: Łagodnej i Uroczej w Czmoniu.

inne uchwały
Zatwierdzono zaktualizowany Plan 

Odnowy Miejscowości Robakowo na lata 
2010-2020 oraz roczny program współpra-
cy Gminy Kórnik z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, na rok 
2012.

Ustanowiono zasady usytuowania na 
terenie Gminy Kórnik miejsc sprzedaży i po-
dawania napojów alkoholowych. W uchwale 
czytamy między innymi, że  „miejsca sprze-
daży i podawania napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spo-
życia w miejscu sprzedaży i poza miejscem 
sprzedaży na terenie miasta i gminy Kórnik 
nie mogą być usytuowane w odległości 
mniejszej niż 50 m od: 
-szkól, przedszkoli, innych placówek oświa-

towo – wychowawczych i opiekuńczych,
-kościołów i innych obiektów kultu religijne-
go oraz cmentarzy,
-basenu”.

Przystąpiono do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Koninko 
w części dotyczącej działki nr ew. 105/10 
i 105/9.

Uchwalono studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego ze zmianami obejmującymi obręb 
Żerniki i Koninko, oraz miejscowe plany 
zagospodarowania: 
- dla rejonu ul. Drukarskiej w Koninku
- dla rejonu ul. Lipowej i Śremskiej, obręb 
Bnin i Błażejewo.

Apel w sprawie stanu dróg
Radni wystosowali apel do premiera, w 

którym czytamy:
 „Radni Rady Miejskiej w Kórniku ape-

lują do Prezesa Rady Ministrów 
o zintensyfikowanie prac mających na 

celu zapobieganie niszczeniu lokalnych 
dróg, poprzez obniżenie opłat pobieranych 
od kierowców ciężarówek i autobusów, 
co spowoduje ich powrót na autostrady i 
zlikwiduje zaobserwowany po 1 lipca 2011 
roku nasilający się ruch tych pojazdów na 
drogach lokalnych Gminy Kórnik. 

Powyższy apel podyktowany jest głębo-
kim zaniepokojeniem obecną sytuacją, któ-
ra może doprowadzić do nieodwracalnych 
zmian w strukturze dróg gminnych 

i powiatowych”.

Zapytania i interpelacje
Podczas dyskusji oraz w ostatniej 

części sesji radni pytali burmistrza o 
wiele ważnych dla nich spraw.

Radna Małgorzata Walkowiak oraz 
radny Tomasz Grześkowiak pytali o 
szczegóły zawieszenia sprawy z po-
wództwa PSE, strategię władz gminy w 
tym sporze oraz inne aspekty działalno-
ści PSE na terenie naszej gminy. Mał-
gorzata Walkowiak pytała także o losy 
zaniedbanych zabudowań na Prowencie 
oraz szczegóły rozmów z władzami Za-
niemyśla na temat oczyszczania jezior 
rynny kórnicko-zaniemyskiej. Działania 
na początku mają objąć największe 
jeziora - na razie nie jest przewidziana 
rekultywacja zanikającego Jeziora Bo-
rówieckiego. 

Radny Marek Broniewski pytał o 
szczegóły rozmów na temat przekazania 
majątku gminy Aquanetowi oraz sprawę 
śmietnika przy osiedlu Staszica. 

Radny Adam Lewandowski pytał o 
sprawę budowy odcinka kanalizacji do 
OSiRu oraz o rozstrzygnięcia Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego 
dotyczące II etapu promenady. W drugim 
temacie burmistrz poinformował, że  SKO 
nie uchyliło decyzji celu publicznego, ale 
strona wnosząca ma prawo się odwołać 
od decyzji kolegium.

Radny Roman Genstwa poruszył sprawę 
kanalizacji deszczowej na ul. Łąkowej w 
Szczodrzykowie. Zapytał także goszczącego 
na sesji radnego Rady Powiatu Poznańskiego 
Seweryna Waligórę o remonty dróg powiato-
wych i budowę przy nich chodników. Radny 
Waligóra wyjaśnił, że budżet na przyszły rok 
jest właśnie tworzony i jest szansa na znale-
zienie środków na niektóre remonty, jednak 
największe szanse mają zadania wskazane 
przez gminę, przy których samorząd Kórnika 
będzie wspierać powiat finansowo. 

Irena Kaczmarek zaapelowała o zapew-
nienie mebli w nowych pomieszczeniach w 
bnińskim ratuszu, w których znalazły siedzibę 
organizacje pozarządowe. 

Sołtys Robakowa Wsi Janusz Wojtuś 

zaapelował o skrupulatną kontrolę jakości 
wykonywania usług związanych z równaniem 
dróg. Opowiedział o fatalnym stanie niedawno 
równanych dróg w Robakowie. 

Emilia Weinert wskazała na konieczność 
rekultywacji pozyskanej niedawno od Agencji 
Nieruchomości Rolnych działki przy rondzie 
w Mościenicy. Poprosiła o wyliczenie listy in-
westycji, o dofinansowanie których samorząd 
ma zamiar wystąpić w ramach Lidera Zielonej 
Wielkopolski.

Przekazała także na ręce burmistrza 
wyróżnienie, jakie Gmina Kórnik otrzymała w 
konkursie „Wieś Wielkopolska - Wsią Europej-
ską” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie te-
matyczne związane z procesem odnowy wsi”.

Organizator- Urząd Województwa Wiel-

kopolskiego nagrodził w ten sposób imprezę 
plenerową Zagroda Kórnicka, która od kilku lat 
organizowana jest w Mościenicy. 

Radna Julia Bartkowiak pytała o harmono-
gram aktualizacji statutów sołectw.

Na zakończenie sesji przewodniczący 
Maciej Marciniak poinformował radnych o 
planach zorganizowania wspólnej sesji rad 
miejskich Bukowiny Tatrzańskiej i Kórnika, 
która odbędzie się w drugiej połowie listopada 
nad Morskim Okiem, a podczas niej dojdzie 
do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy 
samorządami.

Opr. ŁG
Szczegóły wszystkich uchwał 

znajdziecie Państwo na stronie:
 http://esesja.pl/sesja/158

PaździerniKoWa sesja rady MiejsKiej

STAWKi 
PodATKóW od NiERUchomości 

NA RoK 2012
Stawki podatku od nieruchomości 

obowiązujące w roku 2012 na terenie 
Gminy Kórnik ustanowiono w następu-
jącej wysokości:

1. od gruntów:
1)  związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 
zł od 1 m² powierzchni;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 
1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,39 zł od 1 m² powierzchni;

2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m² powierzch-

ni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej – 21,94 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej;          

3) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym  materiałem  siewnym  – 10,24 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń – 3,23 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;                 

5) pozostałych,  w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 7,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3. od budowli – 2% ich wartości.

Stawki zawarte w uchwale doty-
czącej podatków od nieruchomości 
podwyższone są o 4,2% w stosunku do 
stawek obowiązujących w gminie Kór-
nik w 2011 roku, tj. o wzrost wskaźnika 
cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w i półroczu 2011 roku w stosunku do   
i półrocza 2010 roku.

oPATA od PoSiAdANiA PSóW
(wyciag z uchwały)

§ 2 1. Stawkę roczną opłaty od posiadania 
psów ustala się w wysokości 30,00 zł za psa.                

 2. Opłatę od posiadania psów pobiera się 
od osób fizycznych posiadających psy.

§ 3 1. Opłata od posiadania psów płatna 
jest bez wezwania w terminie do dnia 15 marca 
roku podatkowego, a w przypadku powstania 
obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 
14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 

W przypadku powstania lub wygaśnięcia 
obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku 
podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się 
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których 
nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności uza-
sadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z 
upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 
uzasadniające ten obowiązek.

§ 4 Wpłaty opłaty dokonuje się bezpośrednio 
na rachunek bankowy Gminy Kórnik.

§ 5 Zwalnia się od opłaty od posiadania 
psów posiadanie każdego psa zabranego ze 
schroniska dla bezdomnych zwierząt, na okres 
12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiły 
okoliczności uzasadniające powstanie tego 
obowiązku. Podstawą przedmiotowego zwol-
nienia jest dokument wydany przez schronisko 
dla bezdomnych zwierząt potwierdzający  fakt 
zabrania psa ze schroniska.
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oGŁoSZENiE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic lipowej i Bnińskiej, 
obręb geod. czmoń, gm. Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 10 i art. 27 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 
39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U.Nr 199, 
poz. 717 ze zm.) w związku z uchwałą Rady 
Miejskiej w Kórniku Nr LVIII/621/2010 z dnia 
27 października 2010 r zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic lipowej 
i Bnińskiej, obręb geod. czmoń, gm. 
Kórnik, którego granicę określono na 
załączniku graficznym, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach 
od 14 listopada do 14 grudnia 2011 r. w 
godz. od 10.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości , 
62-035 Kórnik. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 28 listopada 2011 r. o 
godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, Plac Niepodległości, 62-035 
Kórnik, w sali nr 10.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Jednocześnie, w związku z postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, że 
zainteresowani mogą zapoznać się z nie-
zbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości, 
62-035 Kórnik, oraz składać uwagi do wyżej 
wymienionej prognozy i postępowania w 
jej sprawie.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmi-
strza Gminy Kórnik na adres Urzędu Miej-
skiego w Kórniku, Plac Niepodległości, 62-
035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 30 grudnia 2011 r.mi tut. Urzędu, Pl. 
Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. 
(0-61) 8170-411 wew. 675.

oGŁoSZENiE
o wyłożeniu do publicznego wglądu

 projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ob-
rębu Skrzynki, Kamionki, czołowo, gm. 
Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy 

magistrali wodociągowej.
Na podstawie art. 17 pkt 10 i art. 27 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 39 
ust. 1 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.Nr 199, poz. 717 ze 
zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w 
Kórniku Nr LIV/543/2010 z dnia 26 maja 2010 
r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu Skrzynki wodociągowej., 
Kamionki, czołowo, gm. Kórnik w zakresie 
wyznaczenia trasy magistrali, którego granicę 
określono na załączniku graficznym, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w 
dniach od 14 listopada do 14 grudnia 2011 r. 
w godz. od 10.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości , 
62-035 Kórnik. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 30 listopada 2011 r. o 
godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, Plac Niepodległości, 62-035 Kórnik, 
w sali nr 10.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, Plac Niepodległości, 62-035 Kórnik, 
oraz składać uwagi do wyżej wymienionej 

prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać na piśmie do 

Burmistrza Gminy Kórnik na adres Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości, 
62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30 grudnia 2011 r

LIV/543/2010 z dnia 26 maja 2010 r 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębu 
Skrzynki wodociągowej., Kamionki, Czołowo, 
gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy ma-
gistrali, którego granicę określono na załączni-
ku graficznym, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 14 listopada do 14 
grudnia 2011 r. w godz. od 10.00 do 14.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac 
Niepodległości , 62-035 Kórnik. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 30 listopada 2011 r. o 
godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, Plac Niepodległości, 62-035 Kórnik, 
w sali nr 10.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, Plac Niepodległości, 62-035 Kórnik, 
oraz składać uwagi do wyżej wymienionej 
prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Gminy Kórnik na adres Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości, 
62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30 grudnia 2011 r

oGŁoSZENiE
o uchwaleniu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego ze zmianami
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 paź-

dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 
poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską w Kórniku Uchwał:

1. Nr XI/114/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. 
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kórnik, ze zmianami obejmującymi obręb Czo-
łowo i Konarskie oraz część obrębu Skrzynki 
i Bnin,

2. Nr XI/115/2011 z dnia 26 lipca 2011r. w 
sprawie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kórnik ze zmianą obejmującą obręb Borówiec, 
dz. ozn. nr ewid. 199/2, 200/2, 200/3.

Z treścią przedmiotowych dokumentów 
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 Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego Kórniku,

- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w godzi-
nach urzędowania.

o G Ł o S Z E N i E
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102 z 
2010 r. poz. 651 ze zmianami)

Burmistrz Gminy Kórnik odwołuje 
przetarg ustny, ograniczony 

do właścicieli nieruchomości przylegają-
cych, na sprzedaż nieruchomości niezabu-
dowanej, położonej w obrębie Bnin, gmina 
Kórnik, zapisanej w księdze wieczystej nr 
PO1D/00027448/9, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka o numerze 

659/5 o powierzchni 0,0161 ha., ustalony na 
dzień 29 listopada 2011 r.

Odwołanie przetargu następuje z powo-
du podania błędnej informacji dotyczącej 
terminu składania wniosków w formie 
formularza wraz z dokumentem potwier-
dzającym tytuł prawny do nieruchomości 
przyległej.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 
będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, podane w 
prasie lokalnej i na stronie internetowej 
Gminy Kórnik (www.kornik.pl).

dyrektor departamentu 
Programów Rozwoju 
obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego
na wniosek

lokalnej Grupy działania: 
lider Zielonej Wielkopolski

informuje o możliwości składania za po-
średnictwem Lider Zielonej Wielkopolski 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 
4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju, t.j. na:
1) operacje, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania 
”Odnowa i rozwój wsi”
– termin składania wniosków: 
14.11.2011- 13.12.2011 r.
– limit dostępnych środków 2 147 305,00 zł.
– minimalne wymagania: co najmniej 60% 
punktów na karcie oceny 
2) operacje, które nie odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przy-
czyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. 
„Małych projektów”
– termin składania wniosków: 14.11.2011- 
13.12.2011 r.

– limit dostępnych środków: 660 054,00 zł.
– minimalne wymagania: co najmniej 60% 
punktów na karcie oceny 
3) operacje, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania ”Róż-
nicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
– termin składania wniosków: 14.11.2011- 
13.12.2011 r.
– limit dostępnych środków: 665 360,00 zł.
– minimalne wymagania: co najmniej 60% 
punktów na karcie oceny 
4) operacje, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania ”Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
– termin składania wniosków: 14.11.2011- 
13.12.2011 r.
– limit dostępnych środków: 610 085,00 zł.
– minimalne wymagania: co najmniej 60% 
punktów na karcie oceny 

miejsce i tryb składania wniosków: 
wnioski należy składać bezpośrednio w biurze

lider Zielonej Wielkopolski, 
ul. Berwińskiego 1, środa Wlkp. 

w dniach: 14.11.2011- 13.12.2011 r. , 
godz. 8.00-16.00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w 
tym wzory formularzy wniosków o przyznanie 
pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, 
kryteria wyboru projektu przez LGD określone 
w LSR, w tym kryteria, na podstawie których 
ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w 
ramach LSR oraz wykaz dokumentów nie-
zbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów 
wyboru projektów określonych w LSR, dostęp-
ne są w Lider Zielonej Wielkopolski i na stronie 
internetowej www.liderzielonejwielkopolski.
pl , a także:
-  na stronie internetowej Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.
gov.pl, w przypadku operacji o których mowa 
w pkt 3 i 4 
- na stronie internetowej Departamentu Pro-
gramów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego: www.prow.umww.pl, 
Dodatkowo informacji udzielają: Marta Mań-
kowska tel. 61 28 52 066,     
mail: mankowska@liderzielonejwielkopolski.pl

jak informowaliśmy w poprzednim nume-
rze Kórniczanina, konsultacje społeczne, w 
których głosujący w większości poparli przywró-
cenie praw miejskich Bninowi były elementem 
potrzebnym do konstrukcji wniosku w sprawie 
ponownego zaliczenia Bnina w poczet miast.

Wniosek stowarzyszenia Nasz Bnin nie jest 
jedyną inicjatywą społeczną, która proponuje 
zmiany i nowe rozwiązania administracyjne.

Przypomnijmy, że na rozpatrzenie czeka 
też wniosek inicjatywnej grupy mieszkańców 
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej 
gminy dla aglomeracji Kórnik-Bnin. pokrótce 
rzecz ujmując, w obrębie obecnego Kórnika 
(wraz z Bninem) utworzony miał być dodatkowy 
szczebel samorządu lokalnego - jednostka o 
podobnych kompetencjach jak sołectwo. O idei 
tej pisaliśmy już w ubiegłych latach na łamach 
Kórniczanina.

Ponieważ jednak trwa procedura wniosko-
wania o przywrócenie praw miejskich, radni 

postanowili „zamrozić” sprawę jednostki pomoc-
niczej do czasu rozstrzygnięć w sprawie Bnina. 
Ewentualny sukces wniosku, zmieni „geografię” 
gminy, a tym samym wpłynie na tworzenie 
ewentualnych „jednostek pomocniczych”. 

Jak czytamy w uzasadnieniu do jednej z 
uchwał w tej sprawie: „Rozpatrzenie wniosku 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych  i Ad-
ministracji oraz późniejsze podjęcie decyzji 
przez Radę Ministrów w zakresie wniosku o 
przywrócenie  Bninowi praw miejskich determi-
nować będzie dalsze postępowanie w sprawie 
utworzenia jednostki pomocniczej dla miasta 
Kórnik, zainicjowane uchwałą nr LVIII/625/2010 
z dnia 27 października 2010 r”. 

Na rozpatrzenie czeka jeszcze jedna pro-
pozycja zmian w funkcjonowaniu samorządu 
lokalnego. 

Na łamach Kórniczanina, w tekście radnego 
Tomasza Grześkowiaka mieli państwo okazję 
przeczytać o inicjatywie podziału sołectwa 

Borówiec na trzy odrębne sołectwa. Miałoby 
to z jednej strony zwiększyć sumę środków z 
funduszu sołeckiego spływających do Borów-
ca (obecny algorytm przyznawania środków 
jest niekorzystny dla większych sołectw), ale 
także zdaniem inicjatorów byłaby to szansa na 
zwielokrotnienie uczestnictwa mieszkańców we 
współdecydowaniu.

Sprawa ta okazała się ciekawa również dla 
ludzi spoza naszej gminy, czego dowodem jest 
publikacja na ten temat w Zeszytach Badań 
Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium 
Civitas i Stowarzyszenia Cal „Animacja Życia 
Publicznego” (http://www.badaniawdzialaniu.
pl/wp-content/uploads/2011/01/Animacja-
-nr-41.pdf).

Będziemy na bieżąco informować o kolej-
nych rozstrzygnięciach i działaniach w powyż-
szych sprawach, a wszystkich Czytelników 
zachęcamy do aktywności społecznej. 

ŁG

ZAPRoSZENiE do UdZiAŁU 
W NEGocjAcjAch

dotyczących  sprzedaży środka trwałego 
- Kotłowni olejowej

Burmistrz Gminy Kórnik zaprasza do nego-
cjacji na sprzedaż środka trwałego - Kotłowni 
olejowej – piec firmy ARAJ PGA 100 z palni-
kiem GIERSCHA na olej opałowy lekki o pa-
rametrach: moc nominalna - 116 kW, zużycie 
oleju – 11,0 l/h, zasilanie – 230V/50 Hz, pobór 
mocy elektrycznej - 2,40 kW
Kotłownia olejowa zlokalizowana jest w bu-
dynku grzewczo – wentylacyjnym 
o powierzchni zabudowy 17,50 m2 – murowa-
nym z pokryciem z blachy trapezowej pokrytej 
wełną mineralną i papą. Dach nad budynkiem 
jednospadowy o wysokości w najwyższym 
punkcie 4,77 m.
Nabywca ww. ruchomości zobowiązany 

będzie do zdjęcia pokrycia dachowego nad 
budynkiem w celu wyciagnięcia kotła olejo-
wego i zbiornika olejowego oraz ponownego 
zamontowania pokrycia dachowego.
Nabywca zobowiązany będzie do zabez-
pieczenia terenu wokół budynku, w którym 
znajduje się kocioł na czas prowadzenia 
prac związanych ze demontażem pokrycia 
dachowego, wyciągania kotła oraz zbiornika 
i montaż pokrycia dachowego.
W/w obiekt zlokalizowany jest przy Gimnazjum 
im. Władysława hr. Zamoyskiego  ul. Dworco-
wa 11 w Kórniku.
Zamkniętą kopertę z oznaczeniem: „Negocja-
cje – Kotłownia olejowa”, należy złożyć do dnia 
14 listopada 2011r. do godz. 15.30 w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku Pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, Biuro Obsługi Mieszkańca 
(pok. nr 9).

Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- proponowaną cenę nabycia,
- proponowany termin odbioru kotła. 
Zgłoszenia złożone po terminie będą zwróco-
ne bez rozpatrywania.
Zgłoszenia nadesłane pocztą będą zakwalifi-
kowane do postępowania w negocjacjach pod 
warunkiem dostarczenia przez pocztę do dnia 
14 listopada 2011r. do godz. 15.30
Zaproszenia oferentów, których oferty zostały 
zakwalifikowane do dalszych negocjacji, zo-
staną wysłane pisemnie w terminie jednego 
tygodnia od dnia złożenia. 
Bliższe informacje, można zasięgnąć 
w Wydziale Inwestycji tut. Urzędu, Plac Nie-
podległości 1 w Kórniku pok.2, 
tel. (0-61) 81-70-411 wew. 685.

oddolne inicjatyWy czeKają na rozstrzygnięcia
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18 października funkcjonariusze Oddziału 
Prewencji Policji KWP w Poznaniu dokonali 
w Kórniku zatrzymania dwóch pijanych rowe-
rzystów. Po badaniu zanotowano u nich 1,56 i 
1,31 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W tym samym dniu Komisariat Policji w 
Kórniku został powiadomiony o dokonanym 
w Mościenicy pobiciu przez trzech sprawców  
mężczyzny. 

W tym samym dniu funkcjonariusze Komi-
sariatu Policji w Kórniku dokonali zatrzymania w 
Runowie mężczyzny,  który kierował pojazdem 
znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,76 mg/l 
alkoholu w wydychanym powietrzu).

19 października Komisariat Policji w Kórniku 
został powiadomiony o dokonanej w Koninku 
kradzieży zagęszczarki  o wartości 20 tys. zł.

21 października zawiadomiono o doko-
nanym w Kamionkach włamaniu do pojazdu 
marki Seat i uszkodzeniu wkładki zamka w 
drzwiach i stacyjki.

22 października na terenie Borówca funk-
cjonariusze z Kórnika dokonali zatrzymania 
mężczyzny, który kierował rowerem pomimo 
prawomocnego zakazu Sądowego.

24 października powiadomiono o doko-

nanym w miejscowości Kórnik uszkodzeniu 
pojazdu marki Daewoo.

W tym samym dniu funkcjonariusze KP w 
Kórniku dokonali na terenie Kórnika zatrzyma-
nia poszukiwanego mężczyzny.

25 października zgłoszono Policji doko-
nanie w miejscowości Borówiec uszkodzenia 
drzwi wejściowych do sklepu.

28 października funkcjonariusze KP w Kór-
niku  dokonali na terenie Kamionek zatrzymania 
poszukiwanego mężczyzny. 

Kolizje drogowe
19 października w  Kórniku  kierujący  po-

jazdem marki Opel w wyniku niedostosowania 
prędkości do warunków ruchu doprowadził do 
zderzenia z pojazdem marki VW

W tym samym dniu w miejscowości Kórnik 
kierujący pojazdem marki Ford w wyniku niedo-
stosowania prędkości do warunków ruchu do-
prowadził do zderzenia z pojazdem marki VW.

20 października w Robakowie  kierujący  
pojazdem Peugeot w wyniku niezachowania 
bezpiecznej odległości doprowadził do zderze-
nia z pojazdem marki Hundai,

W  tym samym dniu. w Kórniku kierujący 
pojazdem marki Mercedes w wyniku niezacho-
wania bezpiecznej odległości doprowadził do 
zderzenia z pojazdem marki Citroen.

21 października w Kórniku  kierujący pojaz-
dem marki Peugeot w wyniku niedostosowania 

prędkości do warunków ruchu doprowadził do 
zderzenia z pojazdem marki Ford, w wyniku 
czego dodatkowo Ford uderzył w pojazd marki 
VW.

W tym samym dniu w Kórniku kierujący po-
jazdem marki Honda w wyniku niedostosowa-
nia prędkości do warunków ruchu doprowadził 
do zderzenia z pojazdem marki Renault, który 
następnie uderzył w Toyotę.

22 października w Konarskim kierujący 
motocyklem nie chcąc uderzyć w nieprawi-
dłowo poruszający się pojazd marki Renault 
wpadł do rowu.

23 października w Kórniku kierujący po-
jazdem marki Seat w wyniku niedostosowania 
prędkości do warunków ruchu doprowadził do 
zderzenia z pojazdem marki Citroen,

27 października w miejscowości Koninko 
kierujący pojazdem marki Opel w wyniku 
nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu dopro-
wadził do zderzenia z pojazdem marki Renault.

Dzień później w miejscowości Czmoń kie-
rujący busem podczas manewru włączania się 
do ruchu zmusił kierującego pojazdem Skoda 
Octavia, prawidłowo wykonującego manewr  
wyprzedzania, do zmiany pasa ruchu w wyniku 
czego uderzył on w wyprzedzany samochód 
Renault Megane.

Na podstawie inf. KP Kórnik
Opr. ŁG

17 października:
- interweniowano w sprawie pojazdu 

parkującego przy linii ciągłej i w obrębie skrzy-
żowania; za taką niefrasobliwość kierowca 
ukarany został mandatem karnym;

- podobne konsekwencje poniósł kierowca 
pojazdu, który zaparkował swój pojazd na 
całej szerokości chodnika, co spowodowało 
całkowite zablokowania chodnika dla ruchu 
pieszego;

- w Szczytnikach zaopiekowano się bez-
pańskim psem;

- patrol SM ukarał mandatami 2 kierow-
ców za parkowanie pojazdów w miejscach 
zabronionych;

- zabezpieczono miejsce kolizji drogowej;
19 października: - w Czmoniu ukarano 

mandatem mężczyznę za czyn nieobyczajny;
20 października: - patrol SM interweniował 

w Szczytnikach w związku z informacją doty-
czącą nawożenia ziemi na działkę; wykonany 
materiał fotograficzny przekazano do Wydz. 
Ochr. Środ. UM;

- interweniowano w m. Radzewo w związ-
ku ze zgłoszeniem dot. zaniedbanych psów; 
na miejscu tego faktu nie potwierdzono; 

21 października: - mieszkanka Czołowa 
ukarana została mandatem za podrzucanie 
worków ze śmieciami w miejscu publicznym;

- interweniowano w sprawie braku umowy 
na wywóz odpadów stałych; właścicielka po-
sesji ukarana została mandatem;

- w Czmoniu motorowerzysta ukarany zo-
stał mandatem za jazdę bez hełmu na głowie;

- właścicielka psa, który jak wynikało ze 
zgłoszeń w ostatnim czasie „terroryzował” 
sąsiadów, ukarana została mandatem karnym 
za brak właściwego nadzoru nad zwierzęciem;

24 października - w  Kórniku ukarano 
mandatami karnymi 3 mężczyzn (mieszkańcy 
Dziećmierowa) za spożywanie alkoholu w 
miejscu niedozwolonym;

25 października ukarano mandatem 
sprawcę wyrzucenia śmieci na terenie Bier-
natek; jednocześnie sprawca czynu został 
zobowiązany do usunięcia odpadów w ter-
minie 3 dni;

- w Borówcu interweniowano w sprawie 
zgłoszenia dotyczącego psa, który jest zanie-
dbywany i chodzi z otwartą rana; na miejscu 
faktu tego nie potwierdzono; pies jest leczony 
i pod kontrolą weterynarza;

- w Szczodrzykowie funkcjonariusze SM 
pomogli pracownikom „SOK” w ujęciu 2 ucie-
kających mężczyzn; 

26 października: - patrol SM po otrzyma-
nym zgłoszeniu zlokalizował martwego dzika; 
miejsce oznakowano oraz została powiado-
miona firma utylizacyjna;

27 października: - patrol SM ukarał man-
datami 3 kierowców pojazdów za parkowanie 
w miejscach niedozwolonych ( w tym 2 za 
parkowanie na przejściu dla pieszych);

28 października: -ukarano 3 kierowców 
pojazdów za parkowanie w miejscach zabro-
nionych (w tym 1 za parkowanie na chodniku 
bez pozostawienia 1,5 m dla pieszych);

-w Koninku nakazano motorowerzyście 
prowadzić pojazd ze względu na niesprawne 
oświetlenie;

W dniach 29 października do 2 listopada 
przeprowadzono akcję „Znicz”, mającą na 
celu nadzór nad porządkiem wokół cmentarzy 
w Kórniku;

- w trakcie patrolu na pl. Niepodległości 
ukarano mandatem mężczyznę, który spoży-

wał na Plantach alkohol;
1 listopada: - ukarano mandatami 2 kierow-

ców pojazdów ( parkowanie na skrzyżowaniu 
i na przejściu dla pieszych);

- interweniowano w sprawie zgłoszenia 
dotyczącego kradzieży ryb; na miejscu sprawa 
została wyjaśniona;

- za wyrzucanie śmieci (na gorącym 
uczynku) ukarano mandatem mieszkańca 
Kamionek.

SM

U W A G A
Komenda Policji w Kórniku 

prowadzi postępowanie 
w sprawie zniszczenia drzew 

wzdłuż drogi 
Szczodrzykowo- dachowa Nowina. 

dla osoby, która wskaże 
bezpośredniego sprawcę tego czynu 

przewidziana została nagroda 
w wysokości 
1000 zł.

informatorowi Policja gwarantuje 
pełną anonimowość!

Tel. KP Kórnik
61 8 413 030 (7:00-15:00)

o zmianie formuły administracyjnej 
działania placówki i usługach nocnej, 
świątecznej i wyjazdowej opieki lekar-
skiej rozmawiamy z dyrektorem micha-
łem Sobolewskim 

ŁG: od pewnego czasu przy nazwie 
„Samodzielny Publiczny Zakład opieki 
Zdrowotnej w śremie” pojawia się złowro-
go brzmiący dopisek „w likwidacji”.

Proszę wyjaśnić co jest przyczyną owej 
likwidacji i czy z tego wynika, że śremski 
szpital przestanie istnieć? jak długo po-
trwa procedura likwidacji i czy w tym czasie 
pacjenci mają zapewnioną odpowiednią 
opiekę?

michał Sobolewski: Z początkiem lipca 
lokalne media podały wiadomość o likwidacji 
Szpitala w Śremie. Zdając sobie sprawę z 
dosłowności rozumienia słowa „likwidacja”, 
pragnę wszystkich uspokoić -  likwidacja to 
nie upadłość. 

Organ założycielski  uchwałą  Rady Po-
wiatu z dnia  09 czerwca 2011 roku postanowił 
rozpocząć proces likwidacji  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital w Śremie i powołać spółkę prawa 
handlowego „Szpital w Śremie Sp.z o.o”. 
Niejednokrotnie szpitale w likwidacji prowadzą 
normalną działalność przez wiele miesięcy. 
W przypadku naszego szpitala  likwidacja 
przy jednoczesnym utworzeniu spółki prawa 
handlowego, która kontynuować będzie 
działalność medyczną, w żadnym stopniu 
nie wpłynie na pracę i realizację zadań z 
zakresu szpitalnych świadczeń zdrowotnych. 
Szpital funkcjonuje i będzie funkcjonował w 

normalnym trybie, oddziały realizują w pełnym 
zakresie kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Przekształcenie jest konieczne by 
zagwarantować odpowiedni poziom i zakres 
świadczeń medycznych.

Mieszkańcy powiatu i wszystkie osoby ko-
rzystające z usług naszej placówki  są w pełni 
zabezpieczone, mogą liczyć na profesjonalną 
pomoc w dotychczasowym zakresie.

ŁG: od 1 grudnia 2010 Szpital w śremie 
świadczy usługi z zakresu nocnej i świą-
tecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki 
lekarskiej. W jakim przypadku mieszkańcy 
Gminy Kórnik mogą skorzystać z takich 
usług? 

michał Sobolewski: Nocna i świąteczna 
podstawowa opieka zdrowotna obejmuje 
lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną, 
z której pacjent standardowo korzystałby w 
swojej przychodni, jednak poczuł się źle w 
godzinach jej zamknięcia, a więc pomiędzy 
godziną 18.00, a 8.00. Są to najczęściej 
sytuacje gdy:

- pacjent nie ma objawów sugerujących 
bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących 
istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego sa-
mopoczucie odbiega od „stanu normalnego”

- zastosowane środki domowe lub leki 
zastępcze bez recepty nie przyniosły spodzie-
wanej poprawy

- pacjent ma istotną obawę, że czekanie 
do momentu otwarcia przychodni, może 
znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój 
choroby i jego stan.

Każdy pacjent ma prawo wyboru placówki, 
w której udzielane są świadczenia w ramach 

nocnej i świątecznej podstawowej opieki 
zdrowotnej, dlatego też mieszkańcy Kórnika 
bez problemu mogą korzystać ze świadczeń 
udzielanych przez nas.

Nieco inaczej jest w przypadku opieki 
wyjazdowej – w razie konieczności wizyty w 
domu, pacjent  musi wezwać lekarza z pla-
cówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie 
zamieszkania.

(Dla mieszkańców naszej gminy w przy-
padku konieczności wezwania lekarza na 
wizytę domową w godzinach nocnych lub w 
weekendy i święta należy zgłosić wezwanie 
do: Przychodni lekarskiej MEDEO 61-397, 
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6 tel. (61) 877 
19 11 lub (61) 877 17 05 przyp. ŁG)

 
ŁG: czy, a jeśli tak, to w jakich przy-

padkach możliwy jest dowóz pacjenta do 
lekarza?

michał Sobolewski: Zgodnie z  przepi-
sami ustalonymi przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia , jeśli po godzinie 18.00 w soboty, 
niedziele i święta zachorują Państwo i nie będą 
mogli sami przyjść do poradni świadczącej 
ambulatoryjną pomoc lekarską, można  popro-
sić o przyjazd lekarza do domu. Usługę taką 
wykona placówka świadcząca opiekę nocną i 
świąteczną na terenie Państwa powiatu.

(Jeżeli dla mieszkańca naszej gminy 
zachodzi potrzeba skorzystania z transportu 
sanitarnego w godzinach nocnych, weekendy 
i święta trzeba zgłosić się o pomoc do: FALCK 
Poznań, ul. Strzelecka 49 tel. 196 75 przyp. ŁG)

Rozmawiał Łukasz Grzegorowski

reorganizacja W szPitalu W ŚreMie

Prowadzenie pojazdów pod wpływem 
substancji psychoaktywnych jest zjawi-
skiem coraz bardziej powszechnym w 
Polsce.  Do substancji psychoaktywnych 
zalicza się: alkohol, sterydy anaboliczne, 
substancje legalne (leki przeciwbólowe, 
przeciwalergiczne, uspokajające, prze-
ciwdepresyjne, nasenne, nasercowe, in-
sulina), substancje wziewne i substancje 
nielegalne (narkotyki).  

W ruchu drogowym występują cztery 
grupy kierowców: 1) nie zażywający 
żadnych substancji psychoaktywnych 
legalnych i nielegalnych, 2) zażywający 
substancje (leki) zgodnie z zaleceniem 
lekarza lub dawkowaniem, 3) zażywa-
jący substancje legalne niezgodnie z 
zaleceniami (większe dawki, stosowanie 
częściej niż zalecane, zażywanie bez 
konsultacji z lekarzem), 4) zażywający 
substancje psychoaktywne nielegalne.

Narkotyki i niektóre leki działają na or-
ganizm człowieka podobnie jak alkohol. 
Badania prowadzone w Polsce w 2005 r. 
wykazały, iż młodzi kierowcy (ok. 19 lat) 
biorą narkotyki podczas weekendu, na 
spotkaniach towarzyskich i na dyskote-
kach (aż 80 % respondentów przyznało, 
iż robi to przynajmniej raz w tygodniu). 
Wzrasta także zażywanie środków odu-

rzających wśród zawodowych kierowców 
samochodów ciężarowych (1 % zażywa 
częściej niż raz w tygodniu) i przedstawi-
cieli handlowych (10 % zażywa częściej 
niż raz w tygodniu). Raport ONZ z 2007 
r. stwierdził, iż 200 mln ludzi na świecie 
w wieku 15-64 lat (czyli 5 % światowej 
populacji) zażywa nielegalną substancję 
psychoaktywną, 28 % populacji pali pa-
pierosy, a 50 % pije alkohol. 

Często kierowcy nie mają wiedzy lub 
tłumaczą się niewiedzą na temat wpływu 
niektórych leków (nie czytamy ulotek za-
łączonych do leków, leczymy się „sami”, 
leki kupujemy w różnych  miejscach np. 
w marketach, na stacjach benzynowych), 
papierosów, kawy i herbaty na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. Długotrwałe 
zażywanie w/w substancji prowadzić 
może do uzależnienia psychicznego i 
fizycznego, do tolerancji na daną sub-
stancję, do zmniejszenia odporności 
organizmu, do zaburzeń emocjonalnych, 
lęku, bezsenności. Spożycie kawy, her-
baty, alkoholu i palenie papierosów bywa 
szczególnie kultywowane w niektórych 
krajach i jest społecznie akceptowane. 
W/w substancje często bywają spoży-
wane jednocześnie i wchodzą wtedy ze 
sobą w różne interakcje (nasilają lub 

osłabiają swoje działanie) – zaburzają 
funkcjonowanie organizmu, zmieniają 
sprawność k ierowcy.  Prowadzenie 
pojazdu jest utrudnione z uwagi na: 
nadwrażliwość na światło i na olśnienie, 
ograniczenie pola widzenia, wydłużenie 
czasu reakcji, pogorszenie zdolności do 
prawidłowej oceny sytuacji, zaburzenia 
koordynacji ruchowej, rozproszenie 
uwagi, zmniejszenie samokrytycyzmu, 
nadmiernej impulsywności, zaburzenia 
orientacji, wystąpienie senności, zmę-
czenia, itp. 

Oczywiście działanie w/w substancji 
bywa różne w zależności od dawek, 
czasu spożycia, cech osobniczych czło-
wieka. Jednak ważne jest, aby kierowca, 
który przyjmuje leki, pije alkohol, pije 
kawę i/lub herbatę (duże dawki to 6-8 fili-
żanek dziennie) miał podstawową wiedzą 
o ich działaniu i wpływie na organizm, 
szczególnie w sytuacji prowadzenia 
przez siebie samochodu. 

M. Smolarkiewicz-Maliszewska

(wykorzystano materiały z publikacji 
„Psychologia transportu 

i bezpieczeństwa ruchu drogowego”, 
J. Bąk, D. Bąk-Gajda)

BezPieczeŃstWo rucHu drogoWego cz. ii
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      Starosta  Poznański   
              przestrzega 
 
      NIE  PAL  ŚMIECI ! 
       NIE  ZATRUWAJ  SIEBIE  I  INNYCH ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     C Z Y M  P A L I Ć  W  P I E C U 
 
 

     paliwo ekologiczne  (np. trociny, słoma)  
 
 
     olej opałowy  
 
  
     gaz 
 
 
     czyste drewno  
  
 
     paliwo naturalne wysokiej jakości (węgiel, koks) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dla prawdziwych ekologów  wykorzystywanie alternatywnych (odnawialnych) źródeł energii 
     (pompy ciepła, instalacje solarne) 

     budynki pasywne 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Spalanie śmieci w instalacjach  C Z E G O  S P A L A Ć  N I E  W O L N O ! 
do tego nie przystosowanych 
prowadzi do przedostania się 
do atmosfery m. in. związków  opakowań PET ‘ owskich 
zwanych:  
 - dioksynami 
 - furanami   opon i wyrobów z gumy 
 - alfa benzopirenem 
 - dwutlenkiem siarki     
 - tlenkiem azotu   liści    
 - tlenkiem węgla 
 - metale ciężkie 
Związki te powodują m.in.   odpadów domowych 
choroby nowotworowe co ma 
zasadniczy wpływ na nasze  
zdrowie.    farb i rozpuszczalników  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P A M I Ę T A J !  Dioksyny są 10 tysięcy razy bardziej trujące od cyjanku potasu ! 

    Różnego rodzaje śmieci  przekazuj specjalistycznym firmom zajmującymi się 
    ich utylizacją 

    Na podstawie Ustawy o odpadach: kto wbrew zakazowi termicznie przekształca  
                                                   odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze              
                                                   aresztu albo grzywny w wysokości do 5.000 zł 
 
Akcja informacyjna prowadzona wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania 
Informacja opracowana przez Romualda Grabiaka – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
 
Źródła ilustracji: http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/pelet-drzewny-moda-czy-chlodna-kalkulacja_66258.html, http://www.yp. pl/blog/przemysl/2011/01/21/olej-opalowy/, 
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/tansze-rachunki-za-gaz-9942.html, http://www.krosno.lasy.gov.pl/web/resko/52, http://www.cristal-sklad.pl/index-2.html, http://kopaniarz.w.interia.pl/lisciaki.htm,  
http://www.mipe.oswiata.org.pl/nowosci.php?nowosc_id=160&dzial=N&page=14, http://www.euro-bud.pl/18,pomaluj-swoj-swiat.html, http://www.lfosn.org.pl/index.php?kat=40, http://poznan.olx.pl/ladne-
opony-uzywane-od-4-mm-poznan-gluszyna-przy-stacji-paliw-iid-140603369
 

 
Termomodernizacja 

ZS w Bolechowie 

KrótKo 
z PoWiatu
otwarcie Pracowni Angiologii 

w Puszczykowie
Mieszkańcy powiatu poznańskiego mają 

powody do zadowolenia. Po dwumiesięcznej 
modernizacji pomieszczeń w Szpitalu w Pusz-
czykowie została uruchomiona nowoczesna 

Pracownia Angiologii, z której pierwsi pacjenci 
będą mogli skorzystać jeszcze w październiku. 
Zainstalowany w placówce angiograf, o warto-
ści 2,5 mln zł, należy do najnowocześniejszych 
tego typu sprzętów w Polsce. W Wielkopolsce 
urządzenie podobnej klasy znajduje się jesz-
cze tylko w Pleszewie. Dodatkowo 0,5 mln 
zł kosztowało odpowiednie przygotowanie 
specjalistycznych szpitalnych pomieszczeń. 

Dzięki otwarciu nowej pracowni powiatowy 
szpital będzie mógł leczyć wszystkie schorze-
nia w obrębie naczyń obwodowych, przede 
wszystkim miażdżycę naczyń oraz problemy 
niedokrwienne związane z cukrzycą, w tym 
stopę cukrzycową. „Tak zaawansowane lecze-
nie pomoże uchronić wielu pacjentów przed 
amputacją kończyny” – mówi Ewa Wieja, 
Prezes Szpitala w Puszczykowie. Konfiguracja 
techniczna urządzenia pozwala, by w przyszło-
ści wprowadzić także innego rodzaju terapie w 
obrębie naczyń krwionośnych.

Angiografia jest badaniem polegającym na 
uzyskiwaniu obrazu naczyń krwionośnych przy 
pomocy promieniowania rentgenowskiego. W 

prawidłowych warunkach naczynia krwionośne 
nie są widoczne na zdjęciach rentgenowskich. 
Aby móc je uwidocznić, należy do światła na-
czynia wprowadzić środek cieniujący (kontrast) 
silnie pochłaniający promieniowanie rentgenow-
skie. Wypełniając wnętrze naczynia, kontrast 
uwidacznia się na zdjęciach rentgenowskich 
jako jednolity cień układający się zgodnie z 
przebiegiem badanych naczyń.

Powiat Poznański jest jedynym właścicie-
lem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana 
Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o. Starosta Po-
znański, Jan Grabkowski wyraził dużą radość 
z faktu, że dzięki nowo otwartej pracowni, 
standard usług medycznych w placówce będzie 
jeszcze wyższy. 

Szpital w Puszczykowie będzie się teraz 
ubiegał o kontrakt z NFZ tak, by zapewnić 
pacjentom ze schorzeniami naczyniowymi 
nieodpłatne korzystanie z angiografu.

Tomasz Skupio, 
Asystent Starosty Poznańskiego

ochronę środowiska 
traktujemy priorytetowo

Do wspólnych działań z zakresu ochro-
ny środowiska zobowiązały się Powiat 
Poznański i Komenda Miejska Policji w 
Poznaniu. Podpisanie pierwszej tego typu 
umowy w Polsce odbyło się 5 paździer-
nika w sali konferencyjnej poznańskiego 
Starostwa.

Policjanci i urzędnicy z powiatowego 
wydziału ochrony środowiska w trakcie 
cyklicznych szkoleń będą wymieniać się 
doświadczeniami dotyczącymi reagowania 
w sytuacjach zagrażających środowisku. 
Przedstawiciele Starostwa przekażą Policji 
wiedzę na temat przepisów związanych z 
ochroną środowiska, sami natomiast do-
wiedzą się od policyjnych psychologów, jak 
przeprowadzać działania interwencyjne. W 
razie konieczności obie strony będą wspól-
nie przeprowadzać akcje interwencyjne 
dotyczące ochrony środowiska.

Porozumienie o współpracy podpisali 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz 
Zbigniew Hultajski, Komendant Miejski 
Policji w Poznaniu. Pierwsze szkolenie dla 
policjantów odbyło się już dzień po podpi-
saniu porozumienia. 

Tomasz Skupio
Asystent Starosty

  „O góry! góry! góry! O Wierchu Lodowy,
Bijący w moje okna światłami zachodu:

Wyglądasz mi w tej chwili na zjawisko grodu,
Gdzie wieczną Baśń zaklęto 

odwiecznymi słowy.”
J. Kasprowicz

BiBlioTEKA PUBlicZNA 
W KóRNiKU,

URZąd miEjSKi W KóRNiKU
ogłaszają  XX Konkurs Recytatorski 

pod hasłem:
„W górach jest wszystko co kocham”

Z geograficznego punktu widzenia góry są 
naturalnym elementem krajobrazu. Stanowią 
naturalną granicę państw, miast i kultur. 

Góry urzekają turystów niepowtarzalnym 
pięknem, malowniczością, tajemniczością. 
Góra od zawsze była czczona jako miejsce 
święte, na niej medytowano i modlono się. Za-
interesowanie górami przeniosło się także do 
literatury. Szczególnym umiłowaniem darzyli je 
polscy poeci epok minionych, jak i współcześni. 

Konkurs poświęcony tematyce górskiej, 
odwołujący się do twórczości polskich poetów 
ma na celu przybliżyć piękno samych gór jak 
również jej przyrody. Literatura poprzez słowo 
mówione rozwija poczucie estetyki i przygoto-
wuje do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 
Poprzez piękną recytację, promuje dorobek 
myśli ludzkiej. Pozwala poznać twórców i ich 
dzieła. 

 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału 
w jubileuszowej edycji Konkursu, organizo-
wanego przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku 
oraz Urząd Miejski w Kórniku. Mamy nadzieję, 
że tegoroczny konkurs, poświęcony górom, 
będzie dla miłośników poezji chwilą pobudza-
jącą do refleksji i pozwoli zapomnieć o troskach 
dnia codziennego. 

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne 
są w siedzibie biblioteki i podane są na stronie:
http://www.biblioteka.kornik.pl/kkonk20.html.

W czasie trwania Konkursu, wśród pu-
bliczności, przeprowadzony będzie plebiscyt 
na najbardziej przemawiającą interpretację 
utworu.

WSTĘP  WOLNY

"PASJOTEKA W BIBLIOTECE"
Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza w dniu                                                                                                                                                                                                              

7 listopada 2011 r. godz. 17:00                                                                       

NA  WARSZTATY pt.:                                                                                                                                        

"WYCINANKI ŚWIĄTECZNE"

W programie:                                                                                                                                      
zapoznianie się z techniką wycinania                                      

nowe wzory wycinanek                                                                                                                                     

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku

serdecznie zaprasza na
Koncert Finałowy w ramach

XI  KONKURSU  RECYTATORSKIEGO 
„WPISANI  W  HISTORIĘ”

z okazji Święta Niepodległości 

w dniu 11  listopada  2011  roku,  o  godz. 16:30  w  Zam-
ku Kórnickim.

Konkurs odbywa się pod patronatem:
- Urzędu Miejskiego w Kórniku

- Komendy Hufca ZHP w Kórniku

„Żaden dzień się nie powtórzy,
 nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,

dwóch jednakich spojrzeń w oczy.”
W. Szymborska

          
Biblioteka Publiczna Filia w Bninie zaprasza

na wieczór poetycki poświęcony                          
twórczości 

Wisławy Szymborskiej
Spotkanie odbędzie się

9 listopada(środa) o godz.16.30 .

inforMacje z BiBlioteKi

„PASjoTEKoWA”   stylizacja  czyli 
„Bądź piękna każdego dnia” 

W dniu 24 października, po raz kolejny, 
mieszkanki naszego miasta oraz jego okolic, 
spotkały się na warsztatach „Pasjoteki”. 

W związku z tym, że poprzednie zajęcia nie 
wyczerpały tematu związanego z makijażem i 
stylizacją, Biblioteka Publiczna zorganizowała 
kolejne spotkanie dotyczące tego tematu. 

Tym razem każda z Pań mogła sprawdzić i 
dobrać odpowiednie dla siebie kolory, stwierdzić, 
w których barwach dobrze wygląda i jak należy 
patrzeć na zmieniający się odcień skóry.

Prowadząca, Pani Kasia, zaprezentowała 
różne modele spodni (jeansów) i powiedziała, na 
co należy zwracać uwagę podczas kupowania, 
jakie znaczenie ma fason spodni (wielkość i 
umiejscowienie kieszeni, karczków, rodzaj cięć, 
odcienie tkaniny, szerokość nogawek).  

Celem takiej prezentacji było pokazanie 
znaczenia noszonej odzieży w prezentowaniu 
siebie, jak należy „ubrać” sylwetkę tak, aby ukryć 

to czego nie lubimy a odsłonić to co w nas piękne.
Następna „Pasjoteka” zaplanowana jest 

na 7 listopada a tematem będą „Świąteczne 
wycinanki”. 

Biblioteka i „jesienne szaleństwo” 
czyli zajęcia dla uczniów trzech klas 

Szkoły Podstawowej z Kórnika.
Nasza placówka i Szkoła Podstawowa 

zorganizowały w dniach 26, 27 i 28 poździernika 
2011 roku, zajęcia dla uczniów klas IIa, IIIa, IIIb.  

Na zajęciach dzieci dowiedziały się wszyst-
kiego o jesieni, czym się charakteryzuje i z czym 
się wszystkim kojarzy. Nasi milusińscy wysłuchali 
zabawnych bajek o jesieni, odpowiadali na je-
sienne zagadki, wysłuchali radosnej piosenki. 
Po takich informacjach, pełni wiedzy i zapału, 
przeszli do wykonywania prac plastycznych. 

Każda klasa miała inne jesienne zadanie. 
Pierwsza grupa czyli klasa IIa, wykonała pięć 

wspaniałych plakatów z „Magicznym drzewem” 
– dzieci wykleiły z kory 
pień drzewa a koronę 
wykonały z zebranych 
wcześniej liści. 

Druga klasa, IIIa, wykonała przepiękne 
„Liściowe bukiety z róż” – to zadanie polegało 
na zwinięciu liści w taki sposób, aby powstały 
z nich płatki kwiatu. Na koniec bukiety zostały 
zabezpieczone lakierem do włosów i brokatem. 

Trzecia klasa, IIIb, wykonywała „Liściowe 
stworki-potworki” czyli wyklejali z liści stwory, 
które przybierały nieograniczenie różnorodne 
formy. Tu dzieci musiały wykazać się nie lada 
wyobraźnią, a kształty liści podpowiadały im nie-
jednokrotnie rodzaj i kształt stworka. Ku naszemu 
zaskoczeniu powstało mnóstwo przepięknych 
„obrazów”

Dziękujemy nauczycielom ze szkoły za 
przemiłą współpracę a wszystkim dzieciom 
gratulujemy wielkiego talentu i mamy nadzieje, 
że miło zapamiętały naszą Bibliotekę. 

Fotografie ze spotkań zobaczą Państwo 
na stronie Biblioteki w zakładce „Galeria” na rok 
2011 cz. III.

KaK
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WŁasną  legendę

Wspominamy Wojtka Kopcińskiego

W okresie listopadowej zadumy nad tymi, 
którzy od nas odeszli, wspominamy Wojtka 
Kopcińskiego, kim dla nas był. Jak zaważył 
na wyborach dróg młodych ludzi. I jak dużo 
pozostało tu z niego wśród nas, w kórnickich 
klimatach.

Wszystko zaczęło się od Wojtka, który wy-
myślił te warsztaty dla młodzieży, wzbogacając 
nimi jej życie, ale również swoje, bardzo trudne 
na emigracji. Są dwa słowa, które charaktery-
zowały Wojtka: DOBRO  i  MARZYCIEL. Swo-
im dobrem zaraził wszystkich Legionowców, 
chyba skutecznie. Jego marzenia staramy się 
realizować, bo warto.

Maria Gierczyńska (artysta plastyk)

Brakować mi będzie też tego, że po każdej 
premierze, po każdym spektaklu był bankiet 
i kiedy impreza chyliła się ku zachodowi On 
mówił: - Tomek, weź gitarę i zagraj: Dylana, 
Dżem, Stachurę... i grałem, i końca nie było, 
aż przyszedł świt.

Choć nie ma Go już wśród nas, to dla mnie 
On nadal żyje i zostanie pomnik trwalszy od 
spiżu, tu na tej ziemi zostanie pamięć! Był dla 
mnie jak ojciec. Mój reżyser, mój profesor, śp. 
Wojciech Kopciński.

Tomasz Kilarski (gitarzysta)
Dziękuję Ci Wojtku, że uwierzyłeś w mój 

talent, w mój głos... we mnie.
Anna Kilarska (wokalistka)

Szkoła podstawowa w Bninie. Tu pozna-
łam pana Wojtka Kopcińskiego, reżysera; stał 
na dziedzińcu szkoły przy stole tenisa stołowe-
go, w cieniu ogromnego morwowego drzewa, 
szczupły, w czarnym T-shircie, zielonych 
wojskowych spodniach, z włosami do ramion 
związanymi w kucyk, z siwą brodą, w okula-
rach, z przemiłym przyjaznym uśmiechem i 
nieodłącznym papierosem w ręce (takiego 
Wojtka będę pamiętała ZAWSZE).

Joanna Ignasiak (pedagog)
Wojtek opowiadał mi o teatrze, który mnie 

bardzo inspirował. Dawał powody do przemy-
śleń, własnych poszukiwań. Pozwalał mi uczyć 
się i działać, Mówił wprost i otwarcie. Gdy coś 
było źle – krytykował, odrzucał.  Bywał nieustę-
pliwy, uparty i pewny swego. Wojtek był artystą.

Całkiem niedawno jeszcze usłyszałam: 
„Dałem ci skrzydła, a ty po prostu leć...”

Teraz coś nieuchronnie się skończyło. 
Słowa jednak zostają na zawsze. To one 
uskrzydlają.

Katarzyna Nowaczyk 
(studentka teatrologii)

Warsztaty kórnickie – świetne przed-
sięwzięcie artystyczne, wyzwalające w nas 
umiejętność pracy z utalentowaną kórnicką 
młodzieżą, nie wiedziałem wcześniej, że tak 
nas to wciągnie.

 Andrzej Młodkowski (muzyk)

Kopciński w Legionie, wraz z kilkoma 
osobami z różnych artystycznych profesji, 
uruchomił małą szkołę teatralną, działającą 
w Bninie koło Kórnika. Szkołę na zasadach 
„pospolitego ruszenia”. Pokazywał, jak to się 
robi – od wewnątrz na zewnątrz. Uczył, jak 
znajdować to „być” sceniczne, a także pokory 
w odnajdowaniu własnej „sobości” na widowni 
u widza.

Marian Panek (malarz, scenograf, 
wykładowca na Akademii im. Długosza 

w Częstochowie)
W każdym z nas drzemała nutka kreatyw-

ności i talent. Trzeba go było tylko – albo aż 
– rozbudzić. Najlepiej potrafił tego dokonać 
reżyser całego przedsięwzięcia – Wojtek 
Kopciński.
Emilia Kuterasińska (Teatr Tańca, Kielce)

Wojtka najbardziej ceniłam za to, że 
dostrzegał rzeczy niezauważalne chyba dla 
innych, potrafił podejść i powiedzieć, że wie 
o pewnych sprawach, które ja sama głęboko 
taiłam w sobie. Skąd to wszystko wiedział 
– nie wiem. Taka wrażliwość efemeryczna. 
Zawsze wydawała mi się taka krucha, ta jego 
wrażliwość właśnie, chciałam, żeby się nie 
zmarnowała. Ciszę się, że udało mi się jej 
kilka razy dotknąć.

Druga najcenniejsza dla mnie przypadłość 
Wojtka, to sposób, w jaki recytował poezję. 
Jak to możliwe, że ta recytacja nie została 
zarejestrowana na żadnym nośniku!

Izolda Pietrusiak (plastyczka)
Wszystko, co się teraz dzieje w moim ży-

ciu, kręci się wokół śpiewu – Wojtek zawsze 
mówił, że tak będzie, ale ja nigdy do końca w to 
nie wierzyłam. Kiedy w czasie naszych wspól-
nych spotkań często siedziałam zamyślona, 
on nazywał mnie Melancholia – cała prawda.

 Ilona Szczepańska (wokalistka)
Jesteśmy razem nawet mimo śmierci 

naszego przyjaciela, przedstawiciela, dorad-
cy, legionowego kręgosłupa, pana Wojtka 
Kopcińskiego. I co ważne – idziemy naprzód. 
Bo jesteśmy pewni, że tego właśnie od nas 
chce – rozwijania tej pasji, którą nas zaraził.            

Aleksandra Ignasiak (licealistka)
W sierpniu odbyły się warsztaty bez na-

szego reżysera. Będzie mi go tam zawsze 
bardzo brakowało.

 Jakub Ignasiak (licealista)
Dzielnie ćwiczyłam swoje zdolności aktor-

skie. Bardzo pomógł mi Wojciech Kopciński. 
Jego wskazówki okazały się niezwykle cenne. 
Zawsze służył dobra radą.

   Anna Jarmuszkiewicz (licealistka)
Pan Wojtek i reszta od razu wzięli się do 

roboty. Pan Wojtek każdemu dał jego rolę. 
Dokładnie wytłumaczył, jak chciałby, żebyśmy 
grali.

Agnieszka Smolińska (licealistka)
Często pan Wojtek powtarzał: „Wchodząc 

na scenę, wnoście tam swoją historię, bo tylko 
wtedy jesteśmy w stanie dobrze zagrać, nie 
oszukując widza, pokazując prawdę.

  Anna Woźnicka (licealistka)
Był dla mnie prawdziwym autorytetem w 

sztuce. Legion pamięta

  Anna Łazuka-Witek (polonistka)

Pani Janinie Śniegockiej
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Męża
składają

Zarząd oraz pracownicy 
 Banku Spółdzielczego w Kórniku

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Zdzisława Śniegockiego 
Rodzinie, Przyjaciołom, Księdzu Proboszczowi, Znajomym i 

Sąsiadom, za ofiarowane intencje mszalne, komunie św. 
i złożone kwiaty oraz okazane wyrazy współczucia 

serdeczne podziękowania składa 
Żona z Córką

drodzy Rodzice!
W naszym mieście powstała pla-

cówka zajmująca się Wczesnym Wspo-
maganiem  Rozwoju dzieci.

Zorganizowano ją by pomagać 
najmłodszym dzieciom, a szczególnie 
tym niepełnosprawnym i zagrożonym 
niepełnosprawnością oraz rodzinom 
takich dzieci.

co to jest 
Wczesne Wspomaganie Rozwoju?

Rozporządzenie na podstawie którego 
utworzono placówkę  (Dz.U. Nr 68, poz. 
587) zapewnia wszystkim niepełnospraw-
nym i zagrożonym niepełnosprawnością 
dzieciom bezpłatną ,  kompleksową, 
profesjonalną pomoc od urodzenia albo 
od momentu wykrycia niepełnospraw-
ności aż do podjęcia przez dziecko 
obowiązku szkolnego. 

Zajęcia organizowane w ramach 
wczesnego wspomagania mają na celu 
pobudzanie rozwoju psychoruchowego i 
społecznego dziecka. Terapia prowadzo-
na jest przez osoby do tego uprawnione, 
zależnie od potrzeb dziecka. W skład ze-
społu WWR wchodzi zatem pedagog spe-
cjalny, logopeda, psycholog, rehabilitant. 
Wymiar godzin jest określony przepisami 
i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu. Za-
jęcia odbywają się zazwyczaj w placów-
kach – np. w przedszkolach, poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych. 

Na łamach Kórniczanina będziemy 
państwa informować o ogólnych zasa-
dach działania WWR oraz o najważniej-
szych problemach na jakie powinni sie 
uczulić rodzice wychowujący dzieci.

Kto jest podmiotem WWR?
Podmiotem wczesnego wspomagania 

rozwoju jest dziecko od momentu wykry-
cia nieprawidłowości rozwoju do podjęcia 
nauki szkolnej oraz jego rodzice.

Termin dziecko zagrożone niepełno-
sprawnością oznacza dziecko z grupy 
wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, 
u którego lekarz stwierdza zagrożenie 
nieprawidłowym rozwojem, niepełno-
sprawnością lub upośledzeniem czynno-
ści fizycznych. 

Termin dziecko niepełnospraw-
ne oznacza dziecko, u którego lekarz 
stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady 
wrodzone lub inne upośledzenia, posiada-
jące orzeczenie w rozumieniu przepisów 
ustawy o rehabilitacji. 

Nieprawidłowy rozwój lub/i zburzenia 
w rozwoju psychoruchowym mogą mieć 
bardzo różne przyczyny, np: wcześniac-
two, zaburzenia genetyczne, wady wro-
dzone, uszkodzenia narządów zmysłów, 
problemy neurologiczne, uszkodzenia lub 
zaburzenia centralnego układu nerwowe-
go, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu 
ruchowego. Wymienione nieprawidłowo-
ści mogą występować pojedynczo lub 

składać się na złożone niepełnospraw-
ności. 

Najważniejszym celem wczesnego 
wspomagania rozwoju jest włączenie i za-
angażowanie rodziców w proces terapii, 
ponieważ to właśnie RODZICE najlepiej 
znają własne dziecko, jego potrzeby i 
możliwości, mocne i słabe strony. Przy 
profesjonalnym wparciu specjalistów to 
właśnie oni są najbardziej kompetent-
nymi, pierwszymi terapeutami własnego 
dziecka.

dlaczego „wczesne”?

Oddziaływania wczesnego wspoma-
gania rozwoju powinny rozpocząć się 
jak najszybciej od momentu uzyskania 
informacji przez rodziców o nieprawidło-
wościach rozwoju u ich dziecka. Niezależ-
nie od wieku dziecka- kilka tygodni, kilka 
miesięcy, czy kilka lat - to jak najszybsze 
wsparcie dziecka i jego rodziców za-
pewnia podstawę optymalnego rozwoju. 
Wczesna diagnoza oraz podjęcie terapii 
jest niezwykle istotne ze względu na dużą 
plastyczność centralnego układu nerwo-
wego we wczesnym okresie rozwoju. 
Rozpoczęcie oddziaływań terapeutycz-
nych w tak wczesnym okresie ich życia 
pozwala pomyślnie rokować o dalszym 
rozwoju dziecka i zapobiega powstawaniu 
lub pogłębianiu się zaburzeń w zakresie 
funkcji poznawczych, motoryki, komunika-
cji z otoczeniem oraz w funkcjonowaniu 
społecznym.

Gdzie szukać Zespołów 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

W roku 2001 do Ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty została 
wprowadzona możliwość powoływania 
zespołów wczesnego wspomagania roz-
woju. W roku 2005 ówczesny Minister 
Edukacji Narodowej i Sportu określił w 
drodze rozporządzenia w sprawie or-
ganizowania wczesnego wspomagania 
rozwoju z dnia 4 kwietnia 2005 r., warunki 
organizowania wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci, kwalifikacji kadry specjali-
stów oraz zakresu i form pomocy dziecku 
i jego rodzinie.

Instytucjami uprawnionymi do orga-
nizowania wczesnego wspomagania 
rozwoju są przedszkola, szkoły, specjalne 
ośrodki szkolno – wychowawcze oraz 
poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

W Kórniku  wczesne wspomaganie 
rozwoju zostało zorganizowane w Przed-
szkolu nr 1 im. Misia Uszatka. W zespole 
pracują specjaliści: pedagog specjalny 
– oligofrenopedagog, neurologopeda, 
rehabilitant.

co jest wymagane przy staraniu się 
o otrzymanie opinii o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju? 
Kroki formalne

1. Dzieci przyjmowane są na pod-

stawie opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju, wydanej przez 
Zespół orzekający w Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej.

2. Poradnie psychologiczno-pedago-
giczne obowiązuje rejonizacja ze względu 
na placówkę, do której uczęszcza dziecko 
(żłobek, przedszkole). W przypadku, gdy 
dziecko jest maleńkie i nie uczęszcza do 
żadnej placówki, rejonizacja obejmuje 
miejsce zamieszkania dziecka z rodzi-
cami.

3. Gdy rejonowa poradnia zostanie już 
wytypowana, rodzic składa tam wniosek 
o potrzebie wczesnego wspomagania 
dziecka, który następnie zostaje rozpa-
trzony przez zespół orzekający danej 
poradni.

4. Aby zespół orzekający działający w 
danej poradni mógł rozpatrzyć, czy zacho-
dzi potrzeba wydania ww. opinii, dziecko 
musi mieć wykonane badania psycholo-
giczno-pedagogiczne oraz logopedyczne. 
Zostaną one wykonane w poradni (w 
poradni publicznej – nieodpłatnie). 

4. Zespół orzekający wydaje następnie 
opinię o potrzebie wczesnego wspo-
magania dziecka, na podstawie której, 
może być ono objęte opieką Zespołu 
Wczesnego Wspomagania.

5. Z opinią rodzice muszą udać się 
do placówki, która realizuje wczesne 
wspomaganie rozwoju, gdzie dowiedzą 
się szczegółowo, jak będzie wyglądała 
organizacja zajęć w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju.

6. Wcześniejsze uzyskanie przez 
dziecko orzeczenia o potrzebie kształce-
nia specjalnego organizowanego w przed-
szkolu integracyjnym bądź specjalnym nie 
wyklucza możliwości korzystania z zajęć 
organizowanych w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju.

7. Wczesne wspomaganie obejmuje 
dzieci od momentu wykrycia niepełno-
sprawności do momentu rozpoczęcia 
przez nie edukacji szkolnej.

drodzy Rodzice!
Jeśli widzicie, że Wasze dziecko 

nie rozwija się prawidłowo, jeśli macie 
jakiekolwiek wątpliwości czy rozwój moto-
ryczny, intelektualny lub też rozwój mowy 
Waszego dziecka przebiega prawidłowo, 
jeśli cokolwiek budzi Wasze obawy – 
skontaktujcie się z najbliższą poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną. Tam uzy-
skacie poradę, diagnozę, a także – jeśli 
będzie zachodziła taka potrzeba – opinię 
o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju i będziecie mogli skorzystać z po-
mocy, która będzie potrzebna Waszemu 
dziecku do pełniejszego i szczęśliwszego 
rozwoju.

Pedagog Specjalny 
mgr Iwona Pewińska

TEl:  
665 65 89 50
e-mail: 
iwona.pewinska@gmail.com

Wczesne WsPoMaganie rozWoju
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dnia 25 października  w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Kórniku odbyła się 
uroczystość przekazania kamizelek odbla-
skowych pierwszoklasistom szkół gminy 
Kórnik. Akcja „odblaskowe Pierwszaki” 
organizowana jest już od wielu lat przez Ko-
misję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Poznańskiego a jej celem jest ustrzeżenie 
dzieci od niebezpieczeństw związanych z 
poruszaniem się po drogach. 

W murach naszej szkoły, w związku z 
tym wydarzeniem, gościli przedstawiciele 
instytucji powiatowych, oświatowych, policji 
i straży miejskiej oraz delegacje uczniów 
klas pierwszych wraz z opiekunami ze 
szkół podstawowych z Kórnika, Radzewa i 
Szczodrzykowa.

Uroczystość otworzyła wicedyrektor 
SP nr 2 Agnieszka Półchłopek, która ser-
decznie powitała przybyłych gości. Kolej-

nym punktem programu 
była część artystyczna 
przygotowana przez 
wychowawczynie klas 
pierwszych bnińskiej 
podstawówki - Urszulę 
Kniat  i Jolantę Rataj-
czak. Dzieci zaprezen-
towały wiersze i piosen-
ki, które przypomniały 
zebranym zasady ruchu 
drogowego. Po części 
artystycznej głos zabrali 
zaproszeni goście, któ-
rzy przybliżyli dzieciom 
temat zachowania bez-
pieczeństwa w ruchu 
drogowym i zagrożeń 
pożarowych. Następnie 
delegacjom uczniów 
klas pierwszych wrę-
czono kamizelki odbla-
skowe dla wszystkich 
pierwszaków naszej 

gminy. Na zakończenie uroczystości wy-
konano wspólne fotografie uczniów po-
szczególnych szkół wraz z zaproszonymi 
gośćmi. Jak zwykle w SP nr 2 wszyscy 
spotkali  się na wspólnym poczęstunku. 
Mamy nadzieję, że odblaskowe kamizelki 
zapewnią bezpieczeństwo naszym uczniom 
w czasie jesienno – zimowej szarugi.

Jolanta Ratajczak
Urszula Kniat

PasoWanie 
na ucznia

6 października 2011r. dzieci z klasy 
pierwszej i ich rodziny przeżyły szczególny 
dzień. Był to dzień pasowania na ucznia 
Szkoły Podstawowej im. j. Wójkiewicza 
w Radzewie.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wiel-
kim przeżyciem dla dziecka i jego rodziny. 
Dziecko poznaje nowe środowisko, kolegów, 
nauczycieli. Bardzo się stara, aby sprostać 
nowym obowiązkom. Uroczystość ślubowania 
i pasowania pierwszoklasistów na ucznia ma 
podkreślić, jak ważne dla naszej szkoły jest to, 
że stali się oni jej częścią. Dlatego w naszej 
szkole wielką wagę przywiązuje się do przy-
gotowania tej uroczystości, w której uczniowie 
odniosą sukces i będą się dobrze bawić.

Na dzień kiedy dzieci z klasy I staną się 
pełnoprawnymi uczniami czekają z ogrom-
ną niecierpliwością. Poprzedzają go liczne 
przygotowania. Wspólnie z wychowawczynią 
przygotowały całą uroczystość. Dzieci wysta-
wiły krótkie przedstawienie pt. „Pola i Oskar 
idą do szkoły”, dzięki któremu wykazały się 
znajomością bezpiecznego poruszania się 
po drogach. Publiczność gromkimi brawami 
uznała, że pierwszaki śpiewają i recytują 
wspaniale. Po części artystycznej nastąpił 
kulminacyjny moment uroczystości. Wpro-
wadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn 
państwowy, co nadało spotkaniu podniosły 

charakter. Następnie głos zabrała pani dy-
rektor Krystyna Kiełpińska, która odczytała 
tekst ślubowania, a dzieci przejętym głosem 
wypowiadały słowa „ślubuję”. Po ślubowaniu 
pani dyrektor każdego z pierwszaków osobi-
ście pasowała symbolicznym ołówkiem. Był to 
niezwykły moment. Uczniowie byli tym faktem 
bardzo przejęci. Po części oficjalnej nastąpił 
moment wręczenia legitymacji szkolnej oraz 
pamiątkowych „Aktów pasowania na ucznia”. 
Nie zabrakło także upominków od przed-
szkolaków, kolegów i koleżanek ze starszych 
klas, oraz od rodziców rożków obfitości. Po 
pasowaniu była też chwila dla fotoreporterów, 
czyli rodziców i najbliższych, którzy chcieli 

upamiętnić to niezwykłe wydarzenie.
Po tylu wrażeniach czekała na dzieci 

jeszcze jedna miła niespodzianka. Rodzice 
chcąc, by ten niezwykły dzień w szkole był 
dla nich radością, przygotowali dla nich słodki 
poczęstunek. Było bardzo miło i serdecznie. 
Wszystkie dzieci były zadowolone i dumne, 
że zostały włączone do społeczności szkolnej.

Nie tylko dla pierwszoklasistów i ich rodzi-
ców, ale również dla nas nauczycieli była to 
chwila wzruszająca, wyjątkowa i ważna.

Wychowawczyni kl. I
Małgorzata Pawlaczyk

Jak co roku, Samorząd Uczniowski i Koło 
Ekologiczne wraz z opiekunami przygotowały 
spotkanie w plenerze związane z wykopkami 
i znaczeniem ziemniaka w naszym regionie. 
Wzięli w nim udział chętni uczniowie z klas IV-VI. 
Głównym punktem programu była oczywiście 
degustacja pyry z gzikiem. Na spotkaniu przed-
stawiona została historia ziemniaka, ciekawost-
ki o tym smacznym warzywie. Odbył się również 
quiz ziemniaczany, w którym należało 
poprawnie odpowiedzieć na wiele 
pytań. Pośród konkurencji spraw-
nościowych był rzut ziemniakiem do 
celu, bieg z ziemniakiem na łyżce, 
bieg w worku od ziemniaków, konkurs 
na najdłuższą strużynę i konkurs 
rozpoznawania zapachu ziemniaka 
wśród innych ugotowanych warzyw 
(cebula, kalafior, marchew, pietruszka 
i burak). I choć pogoda niezbyt dopi-
sała, to pyry z gzikiem były pyszne, a 
nagrody wspaniałe. 

Pod koniec września uczniowie 
klas IV, V i VI wraz z wychowawcami 
wyjechali na wycieczkę do Warszawy, 
do Centrum Nauki Kopernik. Dzięki znajdują-
cym się w centrum eksponatom tworzącym 
różne wystawy tematyczne uczniowie dowie-
dzieli się, jak rozchodzą się fale dźwiękowe 
oraz światło, a także w jaki sposób wprawiane 
są w ruch palce dłoni. Mieli również okazję 
samodzielnie wyprodukować prąd elektryczny, 
przyjrzeć się, jak powstaje tornado oraz do-
świadczyć tego, co się dzieje podczas trzęsień 
ziemi. Oprócz tego uczestniczyli w spektaklu 
teatru robotycznego, który powstał na podsta-
wie opowiadania Stanisława Lema pt. „O kró-
lewiczu Ferrycym i królewnie Krystali”. Chociaż 
jego bohaterowie są robotami, to doświadczają  
ludzkich uczuć i rozterek. Teatr Robotyczny to 
jeden z najbardziej ciekawych i oryginalnych 
projektów Centrum Nauki Kopernik. Występują 
w nim RoboThespiany (RoboAktorzy), które 

potrafią przemieszczać się po scenie, poruszać 
głową, gestykulować oraz wyrażać uczucia za 
pomocą swoich „LCD-owych oczu”. Gra robo-
tów o ludzkich kształtach wzbogacona została 
animacjami wykonanymi w nowoczesnej tech-
nologii komputerowej 3D. Poza tym uczniowie 
w nocnej scenerii oglądali oświetlony Stadion 
Narodowy, zobaczyli piękną panoramę War-
szawy z dachu Nowej Biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego, Starówkę, Zamek Królewski, 
Kolumnę Zygmunta, Bazylikę Archikatedralną 
św. Jana Chrzciciela oraz Łazienki Królewskie. 

Wszyscy wrócili z wycieczki zadowoleni, z 
bagażem wiedzy i miłych wspomnień o stolicy.

Delegacja z naszej szkoły wzięła w dniu 5 
października udział w XI Pielgrzymce Rodziny 
Szkół noszących imię Jana Pawła II do Często-
chowy. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: 
„Błogosławiony Jan Paweł II – Człowiek modli-
twy”. Msza św. na wałach z udziałem przeszło 
450 pocztów sztandarowych szkół (wśród 

których był również nasz sztandar) 
została odprawiona pod przewodnic-
twem duszpasterza Rodziny Szkół ks. 
bp. Henryka Tomasika. Nasz wspa-
niały Patron zgromadził ok. 25 tys. 
uczestników z różnych stron Polski.

22 października przypada Dzień 
Papieża Jana Pawła II. W związku z 
tym w rocznicę nadania szkole jego 
imienia, 21 X odbył się z tej okazji w 
szkole uroczysty apel. Uczniowie z 
kółka religijnego przedstawili prezen-
tację multimedialną pt. „Fakty mało 
znane, a ciekawe z życia Jana Pawła 
II”. Podniosłą uroczystość upiększył 
śpiew piosenki pt. „Nie ma lepszego 

od Jana Pawła II”, której słowa mówiące o ży-
ciu naszego Patrona ułożyli uczniowie naszej 
szkoły.

W dniu 12 października w ceremonii paso-
wania na ucznia wzięło udział 84 dzieci z klas 
pierwszych. Było to duże przeżycie zarówno 
dla samych dzieci, jak i ich rodziców. Zanim 
pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i 
zostali pasowani na uczniów, musieli wykazać 
się zdobytymi dotychczas w szkole wiadomo-
ściami i umiejętnościami. Zmaganiom swoich 
pociech przyglądali się zaproszeni na tę okolicz-
ność rodzice, pedagodzy i społeczność szkolna. 
Radość dzieci była ogromna, gdy pani dyrektor 
Barbara Pietrala ogłosiła wszem i wobec, że 
wszyscy pierwszoklasiści pomyślnie przeszli 
próby i mogą otrzymać zaszczytny tytuł Ucznia. 

IK

WieŚci ze sP W szczodrzyKoWie

aKcja „odBlasKoWe PierWszaKi”

Chodź za oknami szaro i ponuro 
dzieci z Przedszkola w Szczodrzykowie 
robą wszystko, aby wesoły nastrój ich nie 
opuszczał. Od dwóch dni na korytarzu 
przedszkolnym wszystkich witają Wesołe 
Strachy na wróble. Jest to efekt rodzinnych 

zmagań  w konkursie zorganizowanym 
przez panie Anitę i Magdę. Dziękujemy za 
włączenie się do wspólnej zabawy, wszak 
forma przestrzenna pracy nie należy do 
najłatwiejszych, a cudowne Strachy udało 
się wykonać rodzinom: Patrycji Ritter, 

Aleksandry Czapkiewicz, Anity i Dawida 
Janowskich, Katarzyny Wesołowskiej i 
Marii Steinitz.

Wychowawczyni grupy Średniaków
Anita Zapolna

Pory roku oczami dziecka 
– jesień

Przedszkole w Szczodrzykowie 
zaprasza 

mieszkańców 
gminy Kórnik 

na pierwszą wystawę 
z cyklu 

„Pory roku 
oczami dziecka – jesień”, 

która odbędzie się 
w holu przedszkola 

w dniach 14.X – 25.XI. 2011 roku 
w godzinach 10:00 – 15:00. 

Serdecznie Zapraszamy

WesoŁe stracHy na WróBle
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WYciEcZKA NA KomiSARiAT Policji
Dnia 21 października 2011 roku dzieci z 

Przedszkola „Bajkowy Dwór” odwiedziły Ko-
misariat Policji w Kórniku.

W towarzystwie pana policjanta przy-
pomniały sobie zasady zachowania się na 
przejściu dla pieszych.  A później, przedszkolaki 
miały okazję zapoznać się z pracą policjantów, 
zobaczyć i zwiedzić pomieszczenia, które na 
co dzień nie są udostępniane dla mieszkańców.

Największą atrakcją dla dzieci była moż-
liwość wykonania swoich odcisków palców. 
Początkowo trochę się wstydziły, ale po chwili 
wszystkie chętnie oddały się w ręce policjanta, 
który wykonał im odciski linii papilarnych.

Pan policjant również pokazał dzieciom, 

w jaki sposób są przechowywane dowody, a 
dokładniej zapachy z miejsca przestępstwa.

Przedszkolaki serdecznie dziękują funkcjo-
nariuszom policji za życzliwość, wiele atrakcji i 
pouczającą pogadankę. 

śWięTo PiEcZoNEGo ZiEmNiAKA
W sobotę, 22 października w Przedszkolu 

„Bajkowy Dwór” w Kórniku odbył się festyn 
rodzinny pod hasłem „Święto pieczonego 
ziemniaka”. Festyn stał się okazją do zabawy 
dla całych rodzin naszych przedszkolaków. 
Na uroczystość przybyły więc licznie rodziny 
naszych wychowanków – nie tylko rodzice i 
rodzeństwo, ale również babcie, dziadkowie, 
ciocie, wujkowie i kuzynostwo. Spotkanie 
rozpoczęły wspólne gry i zabawy sportowe 
wokół ziemniaka, w których uczestniczyły 
przedszkolaki wraz z mamusiami, ciociami 
i babciami, natomiast tatusiowie zajęli się 
przygotowaniem dla wszystkich poczęstunku 

– piekąc w ognisku kiełbaski. Po skończonych 
konkurencjach sportowych spośród wszystkich 
mam i tatusiów wybrani zostali ziemniaczani 
królowa i król – królową została mamusia, 
która obierając ziemniaka potrafiła wykonać 
najdłuższą obierkę, natomiast królem został 
tatuś, który obrał ziemniaka najszybciej. Para 
królewska został udekorowana koronami i ber-
łami, po czym zaprosiła wszystkich uczestników 
na poczęstunek. W naszym menu znalazły 
się oczywiście pieczone kiełbaski, chleb ze 
smalcem oraz pieczone w ognisku ziemniaki 
podawane z gzikiem.

Wszystkim uczestnikom naszego rodzinne-
go spotkania serdecznie dziękujemy za obec-
ność oraz aktywny udział w naszym święcie. 
Mamy nadzieję, że to spotkanie przyczyniło się 
do zintegrowania naszej społeczności oraz dało 
okazje do spędzenia wspólnie wolnego czasu.

 Małgorzata Szczepaniak

jesieŃ 
u WŁóczyKijóW
Włóczykije lubią każdą porę roku. 

Wczesna jesień przyniosła nam szczególnie 
piękną pogodę, sprzyjającą wędrowaniu… 
Jesień przywitaliśmy w przepięknym Ar-
boretum Kórnickim. To niezwykłe miejsce 
zachwyca wielością barw, szczególnie w 
jesiennej szacie. Maluchy spacerowały 
parkowymi ścieżkami, zbierały liście, kasz-
tany. Dla wielu była to pierwsza  prawdzi-
wa wycieczka. Starsze dzieci z naszego 
przedszkola uczestniczyły w „zielonej lekcji” 
przygotowanej przez pracownika PAN. 

W pierwszą sobotę października, wy-
ruszyliśmy rodzinnie na grzybobranie, do 
Puszczy Nadnoteckiej. Grzybów w tej oko-
licy było tak dużo, że i mali i duzi wypełnili 

koszyki po brzegi.
Jedną z atrakcji naszej wyprawy do lasu 

było wspólne zwiedzanie Stacji Doświad-
czalnej Poznańskiej Akademii Rolniczej w 
Stobnicy. To miejsce, jako jedno z niewielu w 
Polsce, obejmuje swoją opieką i obserwacją 
wilki. Dzieci mogły się przekonać, jak na-
prawdę wygląda to zwierzę, przedstawiane 
tak groźnie w bajce o „Czerwonym kapturku”.

Włóczykije, zapaleni turyści, kochają 
góry. Do Karpacza wyjechaliśmy w piątek, 
po zajęciach, aby cały weekend cieszyć się 
swoim towarzystwem i urokami przyrody 
w Karkonoszach. Nasi mali wędrownicy 
razem z rodzicami zobaczyli na własne oczy 
najprawdziwszy wodospad, zwiedzali Park 
Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, Sztolnię 
w Kowarach, Muzeum Zabawek, Świątynię 
Wang… Wrażeń było co niemiara.

Jako prowadzący przedszkole, a zara-
zem inicjatorzy wielu wycieczek oraz imprez 

rodzinnych, odczuwamy wielką satysfakcję 
i radość, widząc zaciekawienie i zachwyt 
w oczach naszych podopiecznych. Często 
słyszymy słowa wdzięczności od rodziców 
przedszkolaków za zmobilizowanie ich do 
aktywnego i twórczego spędzania czasu ze 
swoimi pociechami. 

Jesień jest wyjątkowa, ale jesteśmy 
przekonani, że każda pora roku, jest dobra 
na wędrówki małe i duże, na odkrywanie 
uroków naszej okolicy i budzenie ciekawości 
świata. Od kilku tygodni, nasze przedszkole 
działa w nowym, pięknym miejscu. Jeśli ktoś 
spacerując borówieckimi ścieżkami spotka 
gromadę wesołych, małych odkrywców, to 
będą to z pewnością „Śpiewający Włóczy-
kije”. Ahoj przygodo!

Ewa i Dariusz Ziętek
 „Śpiewający Włóczykije”, 

Borówiec ul. Leśna 12 b
www.spiewajacywloczykije.pl

Zespół Szkół w Kórniku za-
prosił gości na akademię ku czci 
patronki, jadwigi Zamoyskiej. 
Uroczystość była okazją do zapre-
zentowania nowej formuły szkoły 
i zaproszeniem do współpracy ku 
pożytkowi uczniów i lokalnego 
środowiska.

W czwartek 27 października do 
małej salki gimnastycznej szkoły 
przybyli między innymi: wicestaro-
sta Powiatu Poznańskiego Tomasz 
Łubiński, burmistrz Jerzy Lechne-
rowski, dyrektorzy i uczniowie z in-
nych placówek oświatowych z terenu Gminy 
Kórnik, reprezentanci Biblioteki Kórnickiej i 
Instytutu Dendrologii PAN, BS w Kórniku, 
dawni nauczyciele Liceum Ogólnokształcą-
cego i absolwenci szkoły.

O nowej formule szkoły, która swoją 
ofertę edukacyjną powiększyło w tym roku o 
klasy technikum opowiedziała nowa dyrektor 
Emilia Stanny. 

Kilka słów na temat perspektyw placówki 
powiedział wicestarosta, reprezentujący jed-
nostkę nadzorującą Zespół Szkół w Kórniku.

Uroczystość była okazją do wręczenia 
nagród w konkursie na temat  Patronki.

Uczniowie z grupy teatralnej LiTeRa 
przedstawili przygotowany podczas warsz-
tatów w Rogalinku program o Jadwidze Za-
moyskiej zatytułowany „Kobieta spełniona”.

Młodzi aktorzy obrazując wydarzenia 
z życia Generałowej w zwięzły sposób 
spróbowali pokazać jej najbardziej charak-
terystyczne cechy. Publiczność nie żałowała 
im oklasków.

Później przyszedł czas na trzy referaty 
przygotowane specjalnie na tę okazję.

Najpierw prof. Witold Molik opowiedział 
o „Etosie Wielkopolan”, przedstawiając wa-
runki społeczno-polityczne, w jakich rodził 

się charakter Polaków z naszego 
regionu. Rozprawił się także z 
mitami jakie narosły o naszym 
regionalnym charakterze.

Drugi prelegent - członek 
Zarządu współczesnej Fundacji 
Zakłady Kórnickie dr Zbigniew 
Kalisz przedstawił genezę i historię 
pierwotnej Fundacji, jej trudne losy 
powojenne i kulisy ponownego 
ustanowienia FZK. 

Trzeci referat dotyczył wy-
chowawczych metod Jadwigi 
Zamoyskiej. Przedstawiła go  dr 

Katarzyna Czachowska, nauczycielka 
Zespołu Szkół, a za razem autorka książki  
Generałowa Jadwiga Zamoyska 1831-
1923 Życie i dzieło. Sposoby kształtowania 
młodych ludzi poznaliśmy na podstawie 
informacji o Szkole Domowej Pracy Kobiet.

Imprezę zakończono zaproszeniem do 
współpracy dla samorządu, innych szkół i 
absolwentów LO.

Kilka dni wcześniej - 25 października, od-
pyło się pasowanie na ucznia. Z okazji Dnia 
Patronki przygotowano także specjalną pre-
zentację multimedialną o szkole i jej historii.

ŁG

dzieŃ PatronKi W zesPole szKóŁ W KórniKu
LiTeRa

Goście na uroczystości Dnia Patronki

Stało się już tradycją, że pod koniec 
października w borówieckiej parafii od-
bywają się obchody święta myśliwych 
św. huberta.

Nie inaczej było i w tym roku, 23 paź-
dziernika. Chłodny dzień odstraszył co 
poniektórych. podczas nabożeństwa nie 
zabrakło pięknego kazania ks. grzegorza 
Gałkowskiego, za które myśliwi z WKŁ „ 
Słonka” podziękowali darami w postaci 
myśliwskich łupów i runa leśnego. A ten 
kto „odstał swoje” na zimnie, podczas 
uroczystej mszy świętej, wymodlił ciepłą 
grochówkę, bigos i ciasta - flagowe okręty 
kulinarnej floty wszystkich borówieckich 
imprez plenerowych.

Na dzieci i dorosłych czekały konkursy, 
tym razem związane z myślistwem (m.in. 
strzelanie z łuku do tarczy z wizerunkiem 
jelenia), a na najlepszych „snajperów” 
puchary.

ŁG

HuBertus W BoróWcu
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Już po raz dwunasty w dniu 16 października 2011 r. 
odbył się Maraton Poznański i, że przeszedł do historii, 
wie wielu z nas. Wiele wskazywało na to, że impreza, z 
uwagi na liczne remonty drogowe, nie odbędzie się. Jednak 
dzięki przychylności władz miasta i uporowi organizatorów, 
udało się wyznaczyć dwie pętle, biegnące tradycyjnie już 
z ul. Arcybiskupa Baraniaka (w przeciwnym kierunku niż 
dotychczas) poprzez Żegrze, Drogę Dębińską i Garbary. 
Wysiłek organizatorów zdecydowanie się opłacił, bo była to 
w historii maratonów polskich najliczniejsza impreza biego-
wa na tym dystansie, ponieważ linię mety przekroczyło 4629 
maratończyków. Poznań zatryumfował na arenie biegowej 
także świetną organizacją, pompą medialną i  mnóstwem 
atrakcji nie tylko dla biegnących, ale i dla kibicujących. Atrak-
cyjne nagrody przyciągnęły elity biegaczy z kilkudziesięciu 
krajów, więc walka była zacięta do ostatnich metrów. Zwy-
cięzcą maratonu został Mutuku Kyeva Cosmas z Nairobi, 
który na mecie pojawił się po 2 godzinach 11 minutach i 
53 sekundach. Wśród pań zwyciężyła Polka z Grudziądza 
Arleta Meloch z czasem 02:39:12, która już po raz trzeci w 
historii tego maratonu zdobyła pierwsze miejsce. 

Zaliczany do najważniejszych biegowych imprez Wiel-
kopolski poznański maraton stał się także pod względem 
liczebności dominującym biegiem dla biegaczy kórnickiego 
Stowarzyszenia Biegowego „Brylant Kórnik”. Doskonałe 
warunki pogodowe i niepowtarzalna atmosfera zgromadziła 
na linii startu 22 jego członków.  Poniżej wyniki:

Przygotowała: Izabella Moskal

Miejsce 
w klasyfikacji 
generalnej

Imię i Nazwisko
Miejsce 

w kategorii 
wiekowej

Czas 
brutto 

uzyskany 
na mecie 

Czas 
rzeczywisty 

(netto)

343 Józef Mika M50/ 23 03:15:14 03:15:06
414 Grzegorz Wojtaszek M40/ 54 03:18:43 03:17:44
497 Mariusz Kieslich M45/ 56 03:22:05 03:22:05
1112 Maciej Potocki M40/ 154 03:39:53 03:39:01
2105 Tomasz Siuda M30/ 798 03:58:44 03:56:56
2313 Marek Szewczyk M55/ 99 04:02:29 04:02:27
2497 Ewa Sobkowiak K45/ 17 04:07:37 04:06:58
2501 Zbigniew Baraniecki M50/ 210 04:07:37 04:06:58
2748 Mirosław Wziątek M50/ 224 04:13:10 04:11:31
2764 Andrzej Faliszewski M40/ 372 04:13:35 04:12:01
2977 Izabella Moskal K30/ 99 04:18:46 04:16:50
3134 Karolina Siuda K30/ 108 04:22:44 04:20:22
3249 Witold Ludwa M50/ 266 04:25:36 04:23:59
3285 Kazimierz Skotarczak M55/ 146 04:26:34 04:24:29
3493 Agnieszka Gruszecka K30/ 128 04:31:34 04:30:35
3557 Bartosz Kurzawski M40/ 462 04:33:35 04:31:19
3641 Daniel Utrajczak M30/ 1288 04:36:32 04:33:49
3950 Agata Walaszczyk K18/ 77 04:48:32 04:46:05
3921 Paweł Perz M 40/ 512 04:47:20 04:44:15
3972 Krzysztof Buszkiewicz M40/ 521 04:49:32 04:47:52
4165 Joanna Olejnik K30/ 165 05:00:02 04:57:39
4457 Jacek Kowal M40/ 574 05:25:25 05:22:40

udziaŁ KórnicKicH „BrylantóW” W 12. PoznaŃ Maratonie 
iM. Macieja franKieWicza 

W dniach 15-16 października na Górze św. Anny odbyły się Mistrzostwach Europy 
w Canicrosie i Bikejoringu (bieganie i jazda na rowerze z psem). Bardzo widowi-
skowe zawody zgromadziły prawie 300 uczestników z 15 krajów. W canicrossie, 
w kategorii wiekowej 50-59, Polskę reprezentował mieszkaniec naszego miasta, 
aktualny Mistrz Polski, Andrzej Lewandowski. W bardzo silnej konkurencji udało mu 
się zająć dobre szóste miejsce. Na mistrzostwach bardzo dobrze spisała się polska 
ekipa, zdobywając łącznie 15 medali, w tym: 6 złotych, 5 srebrnych i 4 brązowe. W 
klasyfikacji medalowej nasz kraj zajął pierwsze miejsce przed Belgią i Szwajcarią.

red

od Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 
zaczęliśmy tegoroczną promocję UKS 
oaza Kórnik. corocznie wraz z rozpo-
częciem roku szkolnego rozpoczyna się 
okres promocji działalności kórnickiego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego oaza 
Kórnik. Trzynasty rok działalności na rzecz 
mieszkańców w ramach sekcji taekwondo 
olimpijskiego, rozpoczęliśmy od  życzliwej 
atmosfery dla ciekawych inicjatyw, w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku. 

Głównym celem kadry trenerskiej w skła-
dzie Piotr Wesołek V dan TKD, Artur Kowalski 
II dan w TKD i Jakub Worsztynowicz I Dan 
w TKD było zainteresowanie uczniów szkoły 
uprawianiem taekwondo olimpijskiego. Oczy-
wiście podkreślano, że nie wszyscy muszą 
trenować ten sport, ważne by uczniowie po tych 
zajęciach mieli przekonanie, że warto uprawiać 
jakikolwiek sport w profesjonalnym klubie pod 
okiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. 
W ciągu kolejnych czterech lekcji wf, młodzież 
mogła zapoznać się z prezentowaną dyscypli-
ną. Zapoznali się z specyficzną rozgrzewką, 
która obejmowała elementy gibkościowe, 
szybkościowe i wytrzymałościowe. Następnie 
zapoznali się z podstawowymi technikami 
taekowndo. Oprócz technik typowych dla na-
szego sportu a więc technik nożnych, uczniowie 
przyswoili sobie kilka technik samoobrony, które 
mogą przydać się w różnych niebezpiecznych 
sytuacjach w miejscach publicznych. Było 
widać, że taekwondo nie jest obce dla uczniów 
szkoły. W poszczególnych klasach było wielu 
obecnych lub byłych adeptów taekwondo. 

Już, następnego dnia po pokazach w szkole 
do naszego klubu przybyli nowi kandydaci. 

W najbliższym czasie odwiedzimy wszyst-

kie szkoły w gminie Kórnik.
Obecnie w naszym klubie w czterech 

grupach treningowych trenuje ponad 80 osób 
głównie dzieci i młodzież. Naszym celem na 
najbliższy czas jest przekroczenie liczby 100 
osób, stale  ćwiczących w klubie. Stawiamy 
na masowość. Z tak dużej ilości ćwiczących 
wyłaniamy talenty sportowe, które kierowane są 
do grupy wyczynowej, a ta objęta jest specja-
listycznym programem sportowym. W ramach 
klubu powstała jedna grupa dla osób dorosłych. 
Tak więc, u nas trenują dzieci, młodzież oraz 
często ich rodzice. UKS Oaza Kórnik stał się 
klubem rodzinnym. Wszystkich chętnych do 
trenowania w naszym klubie zapraszamy do 
obiektu sportowego OAZA w Kórniku na salkę 
do sportów walki. Od listopada wprowadzamy 
dodatkowy czwarty trening w tygodniu. Będą 
to zajęcia na basenie jako farma odnowy 
biologicznej. Szczegółowe informacje można 
znaleźć na www.taekwondo-wesolek.pl lub pod 
numerem 602185526. 

PW
o komentarz z przeprowadzonego 

pokazu poprosiliśmy nauczyciela wf-u 
Pana Adama Prokopczuka:

W dniu 19.09.2011 r. w  Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Kórniku odbył się pokaz Taekwondo 
olimpijskiego prowadzony przez trenera tej 
sztuki walki Pana Piotra Wesołka. Uczniowie 
mieli okazje do zapoznania się z zasadami tej 
mało popularnej w naszym kraju dyscypliny 
sportowej. Dzieci z dużym zainteresowaniem 
odebrały prezentacje, gdyż na co dzień na 
lekcjach wychowania fizycznego mają kontakt 
głównie z grami zespołowymi, lekkoatletyką i 
gimnastyką. Po zademonstrowaniu kilku pod-
stawowych technik taekwondo przez trenerów, 
swoich sił spróbowali również uczniowie. Nowe 
ćwiczenia wywołały wiele emocji  ale i pokazały 
ile pracy przed tymi, którzy chcą osiągnąć wy-
soki poziom w tej dyscyplinie sportu. Ponadto 
trenerzy, którzy przybyli do szkoły, zwracali 
także uwagę uczniom na zdrowotne i społeczne 
korzyści wynikające z regularnego uprawiania 
sportu. Wszyscy, którym spodobało się ta-
ekwondo olimpijskie, mają szansę pod okiem 
pana Wesołka rozwijać swoje umiejętności  w 
prowadzonej przez niego sekcji. Szczegółowe 
informacje uczestnicy pokazu otrzymali na 
specjalnie przygotowanych ulotkach. 

Adam Prokopczuk

ProMocyjne PoKazy W KórniKu

Po świętowaniu 24 września, dwudziestej 
rocznicy reaktywowania Zjednoczenia Kurko-
wych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej 
Polskiej w Kórniku przyszedł czas na pod-
sumowania i podziękowania. Stało się to  16 
października. Na bracką strzelnicę zaproszono 
wszystkich przyjaciół i sympatyków bractwa z 
burmistrzami Kórnika i Środy Wlkp. na czele. 
Obecnym gościom wręczono pamiątkowe dy-
plomy z medalem, w formie podziękowania za 
wsparcie stowarzyszenia w dziele krzewienia 
idei patriotycznych i wspierania zadania w 
zakresie obronności kraju. Dzięki takiej współ-
pracy i pomocy możliwe było zrealizowanie tak 
ambitnego zadania jakim było zorganizowanie 
ogólnopolskiego zjazdu bractw kurkowych 
z udziałem licznych delegacji z kilku krajów 
zagranicznych. 

Atrakcją spotkania był otwarty turniej 
strzelecki. Walczono o puchary oraz tarczę 
okolicznościową malowaną przez artystę 
malarza Ryszarda Kurnatowskiego ze Środy 
Wielkopolskiej. Zwycięzcą turnieju został 
Zbigniew Tomaszewski prezes kórnickiego 
koła stowarzyszenia sołtysów. II miejsce i 
puchar zdobył Antoni Kalisz - vice Burmistrz 
Gminy Kórnik. III miejsce zdobył Tomasz An-
drecki, członek Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego. 

Zbigniew Tomaszewski, ma 43 lata, od 
1998 pełni funkcję sołtysa Czmońca.

Jest znany w Polsce ze swoich osiągnięć. 
W 2010 r. został „Sołtysem Roku”. Jest twórcą 
Szlaku Bobrowego i najwyższej wieży widoko-
wej. Razem z żoną Mariolą z Bałęcznych zna-
nej ze swoich sukcesów sportowych są dumni 
ze zdobycia cennego trofeum. Ich oczkiem w 
głowie  jest 12-letni syn Marcin który szczyci 
się II miejscem w warcabach w mistrzostwach 
powiatu poznańskiego i najlepszymi wynikami 

w dwudziestu dyscyplinach sportowych. Wielu 
uczestników spotkania na strzelnicy brackiej 
było po raz pierwszy i deklarowało dalszą więź 
z bractwem kurkowym. Niektórzy zdeklarowali 
się o wstąpieniu do Bractwa. Teraz czeka ich 
półroczny okres kandydowania. 

Dzięki Bractwu Kurkowemu Kórnik stał 
się jeszcze bardziej znany w Polsce i wielu 
miejscach w Europie. 

Kazimierz Krawiarz

turniej toWarzysKi PrzyjacióŁ i syMPatyKóW 
KórnicKo-BniŃsKiego BractWa KurKoWego

szóste Miejsce andrzeja leWandoWsKiego 
na MistrzostWacH euroPy 

W canicrossie i BiKejoringu
KoszyKówKa 

na parKiecie oazy
 

i Liga Kobiet
06.11.2011 18:30 

MUKs Kórnik - Lider swarzędz

iii Liga Mężczyzn
6 listopada 2011, godz. 16:30
pBG Basket Junor - BM Kobylin
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KóRNiccY mEdAliści miSTRZoSTW 
PoWiATU W BAdmiNToNiE

18.10.2011 -W Mistrzostwach Powiatu 
Poznańskiego szkół gimnazjalnych w badmin-
tonie, które odbyły się w Baranowie byliśmy 
reprezentowani przez Gimnazjum Kórnik. 
Badmintoniści: Krzysztof Madajewski, Patryk 
Szczepaniak, Hubert Kaczmarek wrócili z brą-
zowym medalem za trzecie miejsce. Natomiast 
gimnazjalistki: Hanna Książkiewicz, Małgorzata 
Lewandowska, Agnieszka Błaszkowiak zajęły 
czwartą pozycję.

21.10.2011 W Drużynowych Mistrzostwach 
Powiatu w badmintonie dla szkół podstawo-
wych, które odbyły się w Przeźmierowie nasze 
szkoły zdobyły srebrne medale. Wywalczyły je 
dziewczęta Joanna Rybak i Justyna Rumińska 
z Radzewa oraz chłopcy Dawid Kurminowski, 
Arkadiusz Dzirba i Kacper Leski z Bnina. 
Obydwa zespoły awansowały do zawodów 
rejonowych.

Po lATAch mEdAlE TENiSiSTóW 
Z RAdZEWA-Pecna 20.10.2011

Upłynęło wiele lat od kiedy tenisiści z 
Radzewa zdobywali medale na zawodach 
powiatowych w tenisie stołowym. Dokonali tego 
w tym roku: Mateusz Kazyaka – indywidualnie 
4m.,Marcin Tomaszewski- 5 m., Grzegorz 
Kudła- 13 m , którzy zespołowo wywalczyli 
drugie miejsce, srebrne medale i tym samym 
awansowali do  zawodów rejonowych.

Dziewczęta z Radzewa Magdalena Cych-
nerska-9m. i Joanna Rybak 13m. zespołowo 
zajęły miejsce piąte. Gratulacje dla nauczyciela 
p. Karola Niemiera i Jego uczniów. Tu trzeba 
zaznaczyć, że dwóch pierwszych z zespołu to 
synowie absolwentek szkoły w Radzewie i LO 
Kórnik, które w przeszłości na podobnych zawo-
dach zdobywały medale nie tylko w powiecie, 
ale także w zawodach wojewódzkich. Były to 
Mariola i Wioletta Bałęczne. 

Również chłopcy z ZS - LO Kórnik awan-
sowali do zawodów rejonowych. W zawodach 
powiatowych rozgrywanych w Swarzędzu 
zespół w składzie:  Wojciech Kropiński, Kamil 
Skotnicki, Dawid Szymkowiak, Filip Toś wywal-
czył srebrne medale za drugie miejsce.

WYNiKi NASZYch SZKóŁ 
W ZAWodAch WojEWódZKich

18.10.2011 - Na hipodromie Wola w Pozna-
niu  odbyły się Wojewódzkie Sztafetowe Biegi 
Przełajowe. Do tych zawodów zakwalifikowała 
się jedynie sztafeta chłopców z Gimnazjum w 
Robakowie. Wśród 44 sztafet gimnazjalnych 
biegacze z Gimnazjum Robakowo zajęli 27 
pozycję. 

22.10.2011- Na terenach leśnych w Olejnicy 
k/Wolsztyna odbyły się Wojewódzkie Biegi na 
Orientację. Ta niezwykle trudna ale atrakcyjna 
dyscyplina zgromadziła ponad 100 uczestni-
ków każdej w kategorii szkół zarówno wśród 
dziewcząt jak i chłopców. W tej całodziennej 
imprezie uczestniczyły szkoły z naszej gminy: 
SP Radzewo, Gimnazjum Kórnik i Zespół  Szkół 
( LO) Kórnik.
SP Radzewo: 14 m. Damian Organiściak , 16 
m. Mikołaj Ratajczak, 17 m. Jakub Sułkowski, 
52m. Mateusz Marciniak oraz dziewczęta 
26m. Joanna Rybak ( z kl. III), 33 m. Joanna 
Brylewska.

Gimnazjum Kórnik: 22 m. Nikol Płosaj, 29 m. 
Natalia Radzicka, 32 m. Kinga Kondracka oraz 
chłopcy 38m. Szymon Korcz i 64 m. Piotr Fogt.
Zespół Szkół Kórnik: 36m. Agnieszka Smoliń-
ska, 40 m. Aleksandra Szeffner, 75 m. Weronika 
Płóciennik, 82 m. Luiza Szymczak.

W zawodach była prowadzona punktacja 
zespołowa  razem dziewcząt i chłopców. Nie-
stety chłopcy z liceum w ostatnim momencie 
zawiedli i nie uczestniczyli w imprezie.
BNiN dZiEWcZęTA  i  KóRNiK chŁoPcY 

ZWYcięŻAją W KoSZYKóWcE
W hali OAZY w dniu 18 października 2011 

królowała koszykówka. Odbyły się gminne 
mistrzostwa  szkół podstawowych. Mistrzami  
zostały szkoły: wśród dziewcząt  Bnin, wśród 
chłopców Kórnik i wystąpią  w zawodach 
powiatowych.
Wyniki dziewcząt:
1.SP 2 Kórnik-Bnin w składzie: Patrycja Lis, 
Roksana Pigla, Michalina Kominek, Klaudia 
Kozłowska, Weronika Woźniak, Katarzyna 
Musiał, Wiktoria Szymańska, Martyna Pabisiak, 
Karolina Marciniak, Weronika Sikorska, Laura 
Szar, Kinga Pelczyk.
2.SP 1 Kórnik
3. SP Radzewo
4. SP Szczodrzykowo 

Wyniki meczy: Radzewo-Kórnik 4:20, 
Szczodrzykowo-Bnin 14:18, Radzewo — Bnin 
14:18, Szczodrzykowo-Kórnik 14:22,Radzewo-
-Szczodrzykowo 16:12, Kórnik- Bnin 10:12.
Wyniki chłopców:
1. SP 1 Kórnik w składzie: Jakub Przepióra, 
Jakub Lehmann, Marcin Garstkiewicz, Jan 
Buszkiewicz, Wiktor Szymkowiak, Jakub 
Lehmann (2) Michał Dominiak, Karol Jaskuła, 
Dominik Mytko, Jan Frąckowiak, Mateusz 
Ciapa, Dominik Siwiński.
2. SP Radzewo
3. SP 2 Kórnik-Bnin
4. SP Szczodrzykowo

Wyniki meczy: Radzewo-Kórnik 11:17, 
Szczodrzykowo-Bnin 16:18, Radzewo- Bnin 
20:18, Szczodrzykowo- Kórnik 6:18, Radze-
wo- Szczodrzykowo 26:11, Kornik- Bnin 22:18.

Zwycięskie szkoły otrzymały puchary prze-
chodnie Firmy Eldrew z Robakowa i Fundacji 
Zakłady Kórnickie a dyplomy przygotowała 
Szkoła z Szczodrzykowa – gospodarz imprezy.

Niestety w półfinałach mistrzostw powiatu 
chłopcy z Kórnika zajęli trzecie miejsce i odpadli 
z dalszych rozgrywek.

doBRY WYSTęP PiŁKARZY 
Z RoBAKoWA

Gimnazjaliści z Robakowa walczyli w Półfi-
nałach Powiatu Poznańskiego w halowej piłce 

nożnej w Murowanej Goślinie. Po efektownej 
grze Gimnazjum Robakowo zajęło drugie 
miejsce. 

Wyniki meczy: Robakowo- Stęszew 1:4, 
Robakowo - Murowana Goślina 4:1, Robakowo 
- Skórzewo 5:3.Bramki w turnieju zdobywali: 
Jakub Simon-4, Michał Staszak- 3, Maciej 
Hernes- 3. Turniej wygrał Stęszew i awansował 
do finału powiatu.

miSTRZoSTWA SP BNiN i 
SP 1 KóRNiK W SZAchAch

W Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku - Bni-
nie, w celu wyłonienia najlepszych szachistów 
na zawody gminne zostały zorganizowane 
mistrzostwa szkoły. Do zawodów gminnych 
awansowali:

Chłopcy- startowało 17 uczniów
1.Biernacki  Błażej  
2. Machunik  Mateusz  
3. Grześkowiak  Krystian 
4. Gołębiowski  Igor

Dziewczęta- startowało  5  uczennic
1. Karalus Zofia
2. Kozłowska  Klaudia   
3.Piasecka  Martyna   
4. Lis  Patrycja 

Również w Szkole Podstawowej nr 1 w Kór-
niku  odbyły się mistrzostwa szkoły w szachach.

Największa rywalizacja była wśród chłop-
ców , gdzie startowało 31 uczniów.
1. Kowalski Stanisław
2. Soszyński Michał
3. Smajdor Mikołaj
4. Przybyła Adam

Wśród dziewcząt podobnie jak w Bninie 
startowało 5 uczennic.
1. Sibilska Bogumiła
2. Sibilska Danuta
3. Król Melania
4. Joppek Dominika

Wymienione osoby będą reprezentować 
swoje szkoły w zawodach gminnych.

Mistrzostwa w wyżej wymienionych szko-
łach przeprowadził trener „Wieży Kórnickiej” p. 
Ryszard Bartkowiak.

KoSZYKARKi GimNAZjUm KóRNiK 
PRZEGRAŁY fiNAŁ-26.10.2011

Kolejna impreza koszykówki w ramach 
mistrzostw powiatu SZS odbyła się w hali OAZA 
w Kórniku. Tym razem o awans do finałów 
mistrzostw walczyły koszykarki z Gimnazjum w 
Kórniku, które pokonały wcześniej gimnazjalistki 
z Robakowa. W turnieju zawodów powiatowych 
przegrały jednak mecz z Tarnowem Podgórnym 
15:43 i nie awansowały do finału mistrzostw. 
Ostatecznie w powiecie zajmą czwartą pozycję.

SZAchY i WARcABY W  oSiR
16 dziewcząt i 16 chłopców szkół 

podstawowych walczyło na planszach sza-
chowych o mistrzostwo gminy i awans do 
zawodów powiatowych w szachach SZS. 
Wręczono medale trzem najlepszym w każ-
dej kategorii szkół  a zostały ufundowane 
ze środków przyznanych dla  MUKS „Wieża 
Kórnicka” przez Urząd Miejski.

Całość imprez przeprowadził p. Ryszard 
Bartkowiak-trener MUKS „Wieża Kórnicka”

SZAchY
Szkoły Podstawowe- dziewczęta

1.Sibilska Bogumiła-Kórnik 
2.Sibilska Danuta – Kórnik i  
3.Rumińska Justyna-Radzewo
4.Szałamacha Ewelina – Radzewo

Szkoły Podstawowe- chłopcy
1. Biernacki Błażej –Bnin
2.Tomaszewski Marcin-Radzewo

3.Gołębiowski Igor-Bnin
4.Soszyński Michał – Kórnik

Gimnazja-chłopcy-9 uczniów
1. Konował Maciej-Kórnik
2. Konował Łukasz- Kórnik
3. Kujawa Filip – Robakowo
4. Kalisz Konstanty- Kórnik

Gimnazja –dziewczęta  4 osoby
1. Staniszewska Ewelina-Kórnik
2. Niemier Małgorzata –Kórnik
3. Piasecka Ewelina – Kórnik
4. Kęsy Monika - Robakowo

WARcABY
Szkoły Podstawowe –dziewczęta-16 

startujących
1.Rumińska Justyna- Radzewo
2.Rybak Joanna – Radzewo
3.Sibilska Bogumiła-Kórnik
4. Sibilska Danuta- Kórnik

Szkoły Podstawowe –chłopcy-17 star-
tujących
1. Tomaszewski Marcin- Radzewo
2. Wójkiewicz  Bartosz – Radzewo
3. Biernacki Błażej – Bnin
4. Naglewicz Szymon-Radzewo

Gimnazja –dziewczęta-7 startujących
1. Staniszewska Ewelina-Kórnik
2. Łopińska Emilia- Robakowo
3. Niemier Małgorzata –Kórnik
4. Kendzia Maria -Robakowo

Gimnazja- chłopcy – 17 startujących
1. Kalisz Konstanty-Kórnik
2. Sznura Maciej- Kórnik
3. Baran Bartosz –Robakowo
4. Konował Łukasz –Kórnik

Wszyscy wymienieni awansowali do 
zawodów powiatowych.

ARA

23 października 2011r. w Radzewie miała 
miejsce specyficzna impreza sportowa – II 
Familiada Warcabowa Pamięci Marka Ser-
watkiewicza. Specyficzna, bowiem udział w 
niej brały w większości drużyny złożone z 
członków rodziny.

Gdyby nie śp. Marek 
Serwatkiewicz i jego na-
cisk na sport, niewątpliwie 
Radzewo byłoby dziś tylko 
szarą kropką na mapie. 
Dzięki niemu jest jednak 
inaczej – Radzewo jest 
znane nie tylko w gminie, ale 
i w powiecie. A o tym, że dla 
lokalnego środowiska osoba 
ta była postacią wybitną, 
nikogo tego dnia nie trzeba 
było przekonywać.

Jego pamięć grając w 
warcaby postanowiły uczcić 
łącznie 44 osoby. 38 z nich 
stanowiły dwuosobowe ze-
społy rodzinne. Po 10 run-
dach pełnych emocji zma-
gań puchar za zwycięstwo 
w klasyfikacji zespołowej 
zdobyła rodzina Rybaków 
(tata Karol z córką Joanną), 
którzy minimalnie wyprze-
dzili zwycięzców z roku ubiegłego, tj. rodzinę 
Staniszewskich (tata Piotr i córka Ewelina). 
Na najniższym stopniu podium stanęli bracia 
Tomaszewscy (Marcin i Arkadiusz), a tuż za 
nimi uplasowali się: kuzynostwo Niemierów 
(Karol i Weronika) oraz państwo Miszczak 

(Dawid z żoną Anną). Indywidualnie najlep-
szym warcabistą okazał się Karol Niemier (9.0 
pkt), a kolejne miejsca zajęli: 2. Karol Rybak 
(8.5), 3. Ewelina Staniszewska (7.5), 4. Marcin 
Tomaszewski (7.0), 5. Dawid Miszczak (6.5). 

Wyróżniono też najlepszą kobietę (Ewelina 
Staniszewska), najlepszego ucznia Szkoły 
Podstawowej w Radzewie (Marcin Toma-
szewski), a także najmłodszych uczestników: 
6-letnią Karolinę Balcerek-Kałek oraz 7-latków: 
Roksanę Tobołę i Roberta Rozmiarka.

Każda rodzina, która w to niedzielne 
przedpołudnie przybyła do Radzewa, aby 
wziąć udział w Familiadzie opuszczała mury 
szkoły z nagrodą rzeczową i uśmiechem na 
twarzy, co było możliwe dzięki środkom z 

Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
a także dzięki hojności Alicji 
Serwatkiewicz oraz Macieja 
Małeckiego, którzy w mię-
dzyczasie odwiedzili warca-
bistów. Sprawny przebieg 
zawodów to głównie zasługa 
prezesa MUKS „Wieża Kór-
nicka” Ryszarda Bartkowiaka, 
który był sędzią głównym 
zawodów, a przygotowaniem 
miejsca do gry zajęły się 
przede wszystkim... panie: 
Jolanta Walczak, Joanna 
Brylewska i Anna Grewling. O 
podniebienie uczestników gier 
umysłowych zadbały również 
kobiety: Agata Rybak i Maria 
Niemier – autorki pysznych 
placków. Wszystkim osobom, 
które nawet w najmniejszy 
sposób przyczyniły się do 
sprawnego przebiegu turnieju 
należą się serdeczne podzię-
kowania. Pan Marek zawsze 

zwracał szczególną uwagę na frekwencję 
w zawodach przez siebie organizowanych, 
toteż dziękuję także każdemu uczestnikowi, 
który wziął udział w II Familiadzie Warcabowej!

Karol TAKmier

faMilijne radzeWo Ku czci MarKa serWatKieWicza

Dwa kolejne spotkania w ramach IV ligi OZTS rozegrali 
tenisiści stołowi OKS Relax Śrem-Radzewo. Oba niestety 
zostały przegrane, 6 października na własnym terenie z 
GOKiS Kleszczewo, a 22 października na wyjeździe z dru-
żyną Delfin I Koziegłowy. Z tymi drugimi jednak udało się 
wywalczyć w końcu pierwszy, historyczny punkt, którego 
autorem został Roman Starosta – zwycięzca jednej z gier 
pojedynczych. Z meczu na mecz jest więc coraz lepiej, jak 
mawiał Leo Benhakker: „little by little, step by step”, czyli 
metoda małych kroczków...

Karol NIEmier

4-ligoWe Boje tenisistóW stoŁoWycH
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*Fotografia Ślubna i Okolicznościowa - dla mieszkańców Kórnika i okolic upusty! - kontakt: 501 00 44 04, galeria: www.punktywidzenia.pl 
*Korepetycje z matematyki- liceum, gimnazjum, szkoła podstawowa - Kórnik i okolice 661-831-624
*Sprzedam laptop Toshiba Satellite A200-14D, cena 700 zł., tel. 604 498 504.
*Kupię garaż w Kórniku, tel. 604 498 504.
*Bank Spółdzielczy w Kórniku  zatrudni na umowę zlecenie osobę do sprzątania pomieszczeń biurowych. Tel. 618170401.
*Sprzedam małą działkę budowlaną Bnin, ul. Brzozowa. Tel. 666 189 417
*Usługi remontowo-wykończeniowe - dokładnie i fachowo. Tel. 606 447 680 
*Sprzedam działki budowlane, okolice Kórnika, 65 zł za m². Tel. 725 590 250
*Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe  48,80 m2 w Kórniku z garażem i piwnicą. Tel. 532 442 939
*Sprzedam nową szlifierkę 630 wat , oraz 2 aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Nauka gry na gitarze, wieloletnie doświadczenie; Kórnik, tel.: 795 734 799.
*Wynagrodzenia i odszkodowania za linie energetyczne ,gaz lub inne przesyły przechodzące przez Państwa nieruchomości Tel 50130-30-29
*3-miesięczne kotki - kotka i 2 kocurki, chowane w mieszkaniu, kuweta, odrobaczenie, szczepienia, bardzo miłe, przyjazne charaktery - 609 520 503
*Firma Grześkowiak Sp. J. zatrudni na stanowisko: Pracownik produkcyjnyZgłoszenia: Kórnik-Bnin, ul. Śremska 29 lub praca@surowki.pl
*Mieszkanie do wynajęcia w bloku w Kórniku, 63 m², 3 pokoje. Tel. 61 8190 159 lub 699 11 75 82
*Kurki odchowane sprzedam. Dowóz gratis. Tel. 506 494 770
*Restauracja Rodan poszukuje osoby na stanowisko kucharza. Tel. 512 034 559
*Sprzedam szklaną ławę. Tel. 502211338
*Sprzedam dwie działki przyległe do siebie, razem 6250 m². Bnin, ul. Śremska. Tel. 605 940 375
*Sprzedam TV Philips 17 cali, czarny, 80 zł. Oddam za darmo monitor 17 cali. Tel. 885 539 962
*Sprzedam zegar stojący i wiszący, kredens-pomocnik, sekretarzyk. Tel. 693 217 140
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, gramofony, płyty 78 obr. militaria, bagnety, szable, szkice itp. Przyjadę. 601 308 880
*Dom Borówiec wolnostojący 130/550 390 tys za gotowy do zamieszkania. Tel. 792 884 454
*Pogotowie budowlane. Pomoc w razie awarii instalacyjno-budowlanej. Tel. 602 214 931
*Sprzedam lokal o pow. 47 m², Kórnik. Tel. 880 408 754
*Mieszkanie 76 m²+garaż. Błażejewko. Tel. 602 630 597
*Sprzedam większą ilość natki pietruszki i zielony koperek. Tel. 787127553 
*Sprzedam nowy profesjonalny, cyfrowy, wielofunkcyjny, z możliwością  rozruchu prostownik akumulatorowy 12/24V firmy Norauto. Tel.  506 490 723
*Sprzedam 2 suknie ślubne (ecru, i biała), rozm. 36/38, wzr.164/168. Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel: 506 490 723
*Sprzedam  nowy wózek dwu-funkcyjny (głęb. i spacer.), rowerek trzykołowy, łóżeczko drewniane, ciuszki i buciki dla dziewczynki od 0-3 lat. Tel: 506 490 723 
*Sprzedam nawigację samochodową GPS firmy  Blaupunkt Travel Pilot 100, odblokowana, Auto Mapa Polski  6.8.1 + Europa.  Tel: 506 490 723
*Kierowca kat .”D”  szuka  pracy, na autobus lub busa , kurs przewozu osób, badania lekarskie, karta kierowcy, doświadczenie. Tel: 506 490 723
*Nauczycielka udziela korepetycji z j. angielskiego i j. polskiego - od podstawówki do matury; fachowo ale tanio, tel.: 784 703 269
*Protezy, ekspresowa naprawa. Pracownia protetyczna Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. 1, tel.: 607 11 86 86 (dzwonić całodobowo)
*Malowanie szpachlowanie TANIO!!! 667-812-990
*Kręgarz - nastawianie kręgosłupa, terapia manualna, masaże. Rejestracja: 696 843 092
*Zatrudnimy pracowników gospodarczych ( orzeczenie o niepełnosprawności) Kórnik. Umowa o pracę, pełny etat. . Kontakt: 605 997 095
*Sprzedam krzesełko do karmienia dzieci, szczegóły tel.508795439 

   WAŻNE TElEfoNY:
Pogotowie ra tun ko we
999, 8660066
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

Rada miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277e-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 
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 „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a,
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
W przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub 
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska mEdEo 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
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 Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. 61 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Pro ble mów Al ko ho lo wych
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 8980475, fax. 61 8170 130
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 we te ry na ryj ne
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 Kom BUS
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

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,  
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 18 listopada  2011r.
materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 12 listopada 2011 r.Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia 

mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Nowe ogłoszenia dodawane są od góry, zastępując najniżej położone. 
W przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną, lub przekazywać telefonicznie.

W środę 26 października Kotwica Kórnik 
odniosła niestety pierwszą porażkę w tym 
sezonie. Nie była to jednak porażka ligowa, 
mecz był bowiem cześcią zmagań o Puchar 
Polski. Dość eksperymentalny skład (trener 
dał odpocząc kilku zawodnikom)  nie zdołał 
pokonać drużyny LKS Kicin i Kotwica uległa jej 
aż 3:1, mimo początkowego prowadzenia 1:0. 

Porażka ta powoduje, że w tym sezonie 
nie zobaczymy już kórnickiej drużyny w tych 
rozgrywkach.

Po porażce w tygodniu w Pucharze Pol-
skim, w sobotnie popołudnie Kotwica podej-
mowała na własnym stadionie Concordię 
Murowana Goślina. Nie najlepsze wrażenie po 
wczesniejszej przegranej zawodnikom udało 
się zatrzeć kolejnym zwycięstwem ligowym. 
Mecz zakończył się wynikiem 2:1, a bramki 
zdobyli Krzysztof Przybył i Zbyszko Banaszyk.

Kotwica nadal jest niepokonana w lidze i 
utrzymuje 6 pkt. przewagę nad drugim Hura-
ganem Pobiedziska. Do końca pozostały dwie 
kolejki, więc  wszystko wskazuje na to, że na 
koniec tej rundy Kotwica będzie liderem.

Kolejne mecze Kotwicy Kórnik
6.11 na wyjeździe z Piastem Kobylnica

i 11.11. u siebie z Wełną Rogoźno (13:00)
serdecznie zapraszamy

Opr.: chelseaonelove

KotWica nadal lidereM

OD LEWEJ STOJĄ: trener bramkarzy Damian Kęcel, Arkadiusz Barczak, Marcin Dukarski, Patryk Tyrzyk, Zbyszko Banaszyk, Marek Gonda, 
Mikołaj Dobrzyński, Krzysztof Przybył, Mateusz Zawieja, Łukasz Słabolepszy, Daniel Oliwkowski, Łukasz Jankowiak

OD LEWEJ SIEDZĄ: Damian Czyżak, Dariusz Chandze, Michał Wawrzynowicz, Dawid Przybył, kierownik drużyny Maciej Czubak, 
trener Marek Pawłowski, Jarosław Lasek, Mateusz Kamiński, Paweł Landskowski, Jakub Frankowski 

Zakończył się sezon 2011 na Borówieckim 
Ringu Rekreacyjnym. Na wyznaczony termin 
i miejsce zbiórki miłośników dwóch kółek, 
stawiła się w sobotę tak liczna grupa rowerzy-
stów(powyżej 60), że aż miło było patrzeć na tę 
kolorową gromadę borówczan i nie tylko. Swą 
obecnością zaszczycili ks.Proboszcz Grzegorz 
Gałkowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski. Organizatorzy w osobach 
sołtysa Macieja Słowińskiego i Rady Sołeckiej 
wsi Borówiec oraz niżej podpisanego zacierali 
ręce wobec frekwencji, która przerosła ich naj-
smielsze oczekiwania i musieli zrewidować ilość 
zakupionych kiełbasek na kończące objazd 

ringu grilowanie przy ognisku. Nakarmieni zo-
stali wszyscy uczestnicy, którzy pokonali trasę 
ok.20km uzupełniając stracone kalorie na tej 
urozmaiconej pętli wokół Borówca. Pomiędzy 
uczestników w poszczególnych kategoriach 
wiekowych rozdzielono souweniry ufundowane 
przez Gminę Kórnik. Radości i zadowolenia 
było sporo bo pogoda dopisała. Tak liczny udział 
dowodzi postepującej integacji społeczności 
Borówca i należy wyrazić podziekowania oraz 
zaprosić na rozpoczęcie sezonu 2012. Przecież 
to już niebawem - zaraz po zimie.... 

Z kolarskim pozdrowieniem 
Tomasz Grzeskowiak

zaKoŃczenie sezonu Brr



W niedzielne popołudnie 23. paź-
dziernika 2011 roku kórnicka kolegiata 
rozbrzmiewała śpiewem i muzyką. mło-
dzi wykonawcy ii Przeglądu Zespołów 
dziecięcych i młodzieżowych, który 
zbiegł się z 15. rocznicą istnienia chóru 
dziecięcego Tutti Santi oddali cześć 
maryi w jej kórnickim wizerunku.

Przegląd ten zorganizowało Stowarzy-
szenie Przyjaciół Chóru „Tutti Santi” przy 
parafii p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku, 
pod honorowym patronatem ks. prob. Euge-
niusza Leosza i przy wsparciu finansowym 
Urzędu Miejskiego w Kórniku.

Zaprezentowało się pięć zespołów, z 
których każdy wykonał po 4 utwory, w tym 
dwa utwory maryjne. 

Przegląd rozpoczął, założony i kiero-
wany przez dyrygentkę Jadwigę Chałupkę, 
Zespół Dziewczęcy Tutti Santi. W czasie 
bardzo dojrzałego artystycznie występu, 
usłyszeliśmy m.in. prapremierowe wyko-
nanie utworu Marka Raczyńskiego „Ave 
Virgo Gloriosa”, specjalnie napisanego dla 

kórnickiego Zespołu. Po nim usłyszeliśmy 
Scholę Młodzieżową z parafii pw. Św. Krzy-
ża w Poznaniu w dynamicznym występie z 
akompaniamentem gitarowo-perkusyjnym. 
Schola Dziecięca „Maksymalna Chwała 
Boża” przy parafii pw. Matki Bożej Pocie-
szenia z poznańskich Podolanów wystąpiła 
w kolorowych pelerynkach i wzbogaciła 
śpiew elementami ruchowymi. Zespół mło-
dzieżowy „Mathes” z parafii pw. Św. Barbary 
w Luboniu  przy bogatym akompaniamencie 
instrumentalnym poruszył zwłaszcza młod-
szą część widowni. Na zakończenie wystą-
pił gospodarz - Chór Dziecięcy „Tutti Santi” 
z naszej parafii pod dyr. Jadwigi Chałupki. 
Pierwszą pieśń „Kto spożywa moje ciało” 
zadedykował pamięci niedawno zmarłego 
śp. ks. kan. Jerzego Kędzierskiego.

Występujący młodzi artyści dostarczyli 
słuchaczom wielu przeżyć – artystycznych 
i duchowych. Jeszcze raz potwierdziła się 
stara prawda, że piękna forma sprzyja 
głębszemu przeżywaniu zamkniętych w 
utworach treści.

Występy zespołów były gorąco okla-
skiwane przez słuchaczy wypełniających 
kórnicką świątynię. Na zakończenie,  p. 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, ks. prob. 
Eugeniusz Leosz i p. prezes Stowarzysze-
nia Przyjaciół Chóru „Tutti Santi” Katarzyna 
Zimniak wręczyli zespołom i ich dyrygentom 
statuetki upamiętniające to wydarzenie. 
Ponadto wszyscy młodzi artyści otrzymali 
drobne upominki oraz reprodukcję obrazu 
Matki Bożej Kórnickiej.

Po koncercie, uczestnicy Przeglądu mo-
gli w Domu Parafialnym rozładować swoje 
emocje podczas poczęstunku przygoto-
wanego przez członków Stowarzyszenia, 
oraz zwiedzić wystawę poświęconą pamięci 
bł. Jana Pawła II, która w tym czasie była 
prezentowana w dolnej sali Domu Para-
fialnego.

Do usłyszenia podczas następnego, 
III Przeglądu!

Jadwiga Woźna

ii Przegląd zesPoŁóW dziecięcycH i MŁodzieżoWycH 
„Matce Bożej KórnicKiej W HoŁdzie”


