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sprzęt, który ratuje życie !
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Czy Bnin bedzie 
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wystawę Poznańskiego Oddziału IPN

Dyrekc ja  Zespołu  Szkół  w Kórn iku 
oraz  Kórn i ck ie  Centrum Informac j i 

z a p r a s z a  n a :

I OPOZYCJA DEMOKRATYCZNA W WIELKOPOLSCE W LATACH 1980-1990

                
NSZZ

Uroczyste otwarcie 30 marca 2012 roku o godzinie 11:00
w budynku kórnickiego LO ul. Poznańska 2 (sala gimnastyczna)
Wystawę można zwiedzać także: 31 III br. w godz. 11:00-13:00

oraz w dniach 2-4 IV br. w godz. 14:00-16:00 

PATRONAT MEDIALNY:

Krótki raport z aktualnych działań 
inicjatorów przywrócenia 
praw miejskich Bninowi

Rada Miejska w Kórniku w latach 2004 i 
2005 występowała z wnioskiem do MSWiA 
o przywrócenie Bninowi praw miejskich, 
odebranych w 1961 r. Negatywne rozpa-
trzenie wniosków przez Radę Ministrów 
nie zniechęciło mieszkańców, lecz zmo-
bilizowało do podjęcia kolejnej próby, tym 
razem skoncentrowanej nie tylko na stronie 
formalnej podania,  lecz także na szeroko 
pojętej promocji powziętej idei.

Przypomnijmy, iż w styczniu 2010 r. 
powstało Stowarzyszenie „Nasz Bnin”. 
Lokalny samorząd poparł inicjatywę sto-
warzyszenia i podjął kroki legislacyjne, 
aby spełnić wymogi formalne określone w  
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 
sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowa-
nia przy składaniu wniosków dotyczących 
tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i 
ustalania granic gmin, nadawania gminie 
lub miejscowości statusu miasta, ustalania 
i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz 
dokumentów wymaganych w tych sprawach 

(Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2001 r.). Między 
samorządem a stowarzyszeniem nawiązała 
się dobra współpraca. Przedstawiciele sto-
warzyszenia brali udział w posiedzeniach 
Komisji Edukacji i Polityki Społecznej i kolej-
nych sesjach oraz mieli wpływ na ustalanie 
kierunków działań, planowanie akcji infor-
macyjno-promocyjnej oraz przebieg prac 
komisji konsultacyjnej. Dodatkowo, w maju 
2011 roku, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kórniku Maciej Marciniak udzielił mi 
pełnomocnictwa do reprezentowania Rady 
Miejskiej w Kórniku w sprawie związanej z 
przywróceniem Bninowi praw miejskich. 
Jako pełnomocnik koordynowałam cało-
kształtem prac, organizowałam spotkania 
o charakterze roboczym i oficjalnym. W 
spotkaniach oficjalnych brali udział m.in. 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Kórniku Maciej 
Marciniak, radny Bogdan Wesołek, przed-
stawiciele Stowarzyszenia „Nasz Bnin” i 
członkowie Zespołu. W spotkaniach tych 
uczestniczyli także: dr Kazimierz Krawiarz 
oraz Krzysztof Budzyń – znawcy historii 
Bnina i Paweł Wójkiewicz – dziennikarz, 
rodowity bninianin, aktualnie mieszkaniec 
Śremu.

Na początku bieżącego roku burmistrz 
powołał zespół pracowników Urzędu 
Miejskiego w Kórniku odpowiedzialny za 
formalne i merytoryczne przygotowanie 
wniosku (zarządzenie ze stycznia 2012). 
W skład Zespołu wchodzą: przewodniczący 
- Leszek Książek oraz członkowie -  Prze-
mysław Barczyński, Robert Jankowski i 

Roman Jurek. 
Zespół przygotował wniosek, który za-

wiera 19 załączników dotyczących Binna, 
m.in.:  rys historyczny miejscowości, spis 
obiektów zabytkowych, wykaz podmiotów 
gospodarczych, oraz dane statystyczne. 
Załącznikami do wniosku są dotychczas 
podjęte przez Radę Miejską uchwały. Obec-
ny wniosek jest bogatszy w swej treści i 
prezentuje nowe argumenty przemawiające 
za jego pozytywnym rozpatrzeniem, m.in.:

• działalność Stowarzyszenia „Nasz 
Bnin” – wyraz zaangażowania  młodego 
pokolenia

• interpretacja faktów historycznych 
przemawiających za miejskim charakterem 
Bnina

• prezentacja wyników konsultacji spo-
łecznych (75% poparcia dla inicjatywy w 
Bninie i 79% poparcia w pozostałej częsci 
gminy),

• prezentacja faktów demograficznych 
wpływających na korzyść inicjatywy (zwięk-
szająca się liczba mieszkańców)

Opracowanie całej dokumentacji wy-
magało dużego nakładu pracy ze strony 
wielu osób. 

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie 
i owocną współpracę.

Niech zwieńczeniem wszelkich poczy-
nań będzie nasz wspólny sukces – Bnin 
będzie Bninem. 

Irena Kaczmarek 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, 

Kultury i Polityki Społecznej

Czy Bnin Będzie Bninem?
PARTNERSTwo 

PUBlicZNo-PRYwATNE

W dniu 22 lutego wiceburmistrz Antoni 
Kalisz spotkał się z przedstawicielami firmy 
Ars Capital, którzy przedstawili możliwości 
współpracy w ramach partnerstwa publicz-
no-prywatnego przy budowie obiektów 
użyteczności publicznej. Mówiono głównie 
o budowaniu w tej formule budynków so-
cjalnych. W chwili obecnej gmina korzysta 
z innych źródeł finansowania podobnych 
inwestycji.

KomiSjA U-A Po REoRgANiZAcji 

W dniu 23 lutego na pierwszym po-
siedzeniu po reorganizacji spotkała się 
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. 
Gremium wybrało na przewodniczącą 
Hannę Rapalską-Kaczmarek. W pierw-
szym posiedzeniu brał udział także wice-
burmistrz Antoni Kalisz.

mETRoPoliA ZA PóŁ cENY

W tym samym dniu z inicjatywy bur-
mistrza Jerzego Lechnerowskiego odbyło 
się w kórnickim ratuszu spotkanie przed-
stawicieli firm branży turystycznej z gminy 
Kórnik z dyrektorem Biura Stowarzyszenia 
„Metropolia Poznań” Maciejem Musiałem i 
dyrektorem Poznańskiej Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej Janem Mazurczakiem.

 Celem spotkania było zaprezento-
wanie idei akcji „Poznań za pół ceny” i 
zainteresowanie akcją przedstawicieli firm 
branży turystycznej z Kórnika. 

Dyrektor Biura „Metropolia Poznań” 
Maciej Musiał powiedział, że w poprzed-
nich latach w akcji „Poznań za pół ceny” 
brały udział głównie poznańskie firmy z 
branży turystycznej, ale chciałby żeby w 
tym roku do akcji włączyły się również 
firmy świadczące usługi turystyczne z całej 
metropolii poznańskiej. 

Dyrektor Jan Mazurczak opowiedział 
o pierwszej akcji „Poznań za pół ceny”, 
która odbyła się w maju 2008 roku i była 
pierwszą tego typu akcją marketingową 
w Polsce i Europie. Tegoroczna akcja 
„Poznań za pół ceny” odbędzie się w 
dniach 28-29 kwietnia br., czyli w week-
end poprzedzający tzw. długi weekend 
majowy i z pewnością będzie cieszyć się 
nie mniejszym zainteresowaniem, niż w 
roku ubiegłym.

USTERKi NA oBiEKTAch oAZY

Również w tym dniu burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, przedstawiciele Wydziału 
Inwestycji Bronisław Dominiak i Marlena 
Treuman oraz kierownik Wojciech Kiełba-
siewicz spotkali się z inspektorami nad-
zoru oraz przedstawicielem wykonawcy 

obiektów Oazy. Dyskutowano na temat 
usterek technicznych, szczególnie w 
sprawie parkietu i klimatyzacji. Burmistrz 
stwierdził, że oczekuje zdecydowanych 
działań inspektorów nadzoru w kierunku 
usunięcia usterek. 

ZEBRANiE KoŁA PZw

W dniu 26 lutego wiceburmistrz Antoni 
Kalisz uczestniczył w sprawozdawczym 
zebraniu Kórnickiego Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego. Jednym z najważ-
niejszych spośród poruszonych tematów 
była propozycja przejęcia przez Gminę 
Kórnik lub PZW jezior Rynny Kórnickiej, 
które są obecnie dzierżawione przez Go-
spodarstwo Rybackie Miłosław.

Wędkarze sformułują wniosek w tej 
sprawie.

PRZEKAZANiE 
SPRZęTU mEdYcZNEgo

W dniu 27 lutego w obecności przewod-
niczącego RM oraz radnej Ireny Kaczma-
rek burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z 
przedstawicielami Wydziału Oświaty UM 
w Kórniku przekazał sprzęt medyczny dr 
Krystynie Straszewskiej z PLR Zdrowie i 
strażakom OSP  Kamionki. Do tych dwóch 
instytucji, a także do Urzędu Miejskiego 
trafiły zakupione z gminnego budżetu 
defibrylatory. OSP otrzymało także „deskę 
ratunkową“ z oprzyrządowaniem.

REwiTAliZAcjA TERENów 
W RUNOWIe?

Także 27 lutego wiceburmistrz Antoni 
Kalisz spotkał się z przedstawicielami 
Fundacji Zakłady Kórnickie w sprawie 
możliwości współpracy w rewitalizacji tere-
nów fundacyjnych w Runowie. Pierwszym 
zadaniem jakie należy wykonać przed przy-
stąpieniem do rewitalizacji jest regulacja 
gospodarki wodno-ściekowej.

SPoTKANiE Z wojEwodą

Na temat wniosku w sprawie przywrócenia 
praw miejskich Bninowi dyskutowali wojewoda 
Piotr Florek i burmistrz Jerzy Lechnerowski 
podczas spotkania w dniu 28 lutego. Wspo-
mniany wniosek, po uchwale rady trafi na ręce 
wojewody, który po zaopiniowaniu go przekaże  
do  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (nie 
jak wcześniej informowaliśmy Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych). 

SPoTKANiE ZARZądU 
STowARZYSZENiA SoŁTYSów

Z inicjatywy sołtysa Józefa Bartkowiaka w 
dniu 1 marca w świetlicy wiejskiej w Runowie 
odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zarzą-
du Stowarzyszenia Sołtysów. Na spotkanie za-
proszono burmistrza Jerzego Lechnerowskiego 
i wiceburmistrza Antoniego Kalisza.  Omówiono 
plany dotyczące zjazdu stowarzyszenia i 
spotkania z przedstawicielami samorządów 
lokalnych.

dYSKUSjE  NA TEmAT NowYch 
PRZEPiSów doTYcZącYch 

odBioRU odPAdów

Przez dwa dni (1 i 2 marca) trwało w 
Puszczykowie spotkanie wójtów i burmistrzów 
zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek 
Kształcenia i Studiów Samorządowych. Głów-
nym tematem obrad była procedura wdrażania 
nowych przepisów wynikających ze zmian w 
ustawie o utrzymaniu czystości i  porządku w 
gminach.  Na ten sam temat dyskutowano 7 
marca w Jarocinie, gdzie odbyło się spotkanie 
członków Porozumienia Jarocińskiego. Gminy 
muszą podjąć decyzję, czy organizacją odbioru 
nieczystości zajmie się Porozumienie, czy 
każda z gmin z osobna. Do czerwca br. Radzie 
Miejskiej w Kórniku będą przedstawione uchwa-
ły regulujące wiele zagadnień dotyczących 
nowych rozwiązań. W spotkaniach na ten temat 
brał udział wiceburmistrz Antoni Kalisz.

(cd na str. 4)
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SPoTKANiE ZARZądU 
STowARZYSZENiA 

mETRoPoliA PoZNAń

W dniu 2 marca, w nowym budynku Urzędu 
Gminy Komorniki, odbyło się posiedzenie Za-
rządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w 
którym uczestniczył burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski. Zarząd przyjął projekt budżetu stowarzysze-
nia na rok 2012. Ustalono stawkę bazową dla 
członków stowarzyszenia, w wysokości 0,50 zł 
od mieszkańca rocznie. Dyskutowano również 
na temat planu zagospodarowania przestrzen-
nego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego.

odwodNiENiE PARKU

Burmistrz Antoni Kalisz w dniu 5 marca 
uczestniczył w spotkaniu dotyczącym regulacji 
odpływu wód trafiających do Arboretum w 
Kórniku. Przypomnijmy, że po modernizacji 
trasy „katowickiej“ woda opadowa z węzła 
Kórnik Południe płynie przez tereny Instytutu 
Dendrologii PAN i Arboretum, a okresowo po 
deszczach stan wód znacznie przekracza 
przepustowość rowów i innych urządzeń wod-
nych. Powoduje to podtopienia i i niszczenie 
przepustów. Ustalono, że w tym roku opra-
cowany zostanie operat wodno-prawny oraz 
projekt odprowadzenia wody z Parku wzdłuż ul. 
Parkowej, bezpośrednio do jeziora. Udrożnienie 
istniejących rowów, budowa nowych instalacji 
i przepust pod drogą kosztować może nawet 
około 2 milionów złotych. 

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawi-
ciele Instytutu Dendrologii PAN oraz Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

SPoTKANiA wiEjSKiE

Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz se-
kretarz Leszek Książek, kierownik Wydziału 
Eksploatacji Infrastruktury Technicznej Elżbieta 
Krakowska oraz przedstawicielka Wydziału 
Inwestycji Marlena Treumann uczestniczyli w 
zebraniu sołeckim w Borówcu, które zorgani-
zowano 2 marca.  

Burmistrz zgodził się na propozycję remontu 
kolejnego budynku w kompleksie świetlicy, 
czyli starej „stodoły“. Mieszkańcy pytali o termin 
rozpoczęcia prac nad kolejnym etapem budowy 
kanalizacji, jednocześnie wskazując na „nie-
doróbki“ podczas pierwszego etapu. Głównie 
chodziło o niewłaściwe wykonanie nawierzchni 
drogi, która już jest dziurawa. Naprawy mają być 
wykonane w ramach gwarancji. Dyskutowano 
na temat możliwości wymiany gruntów, by 
skonsolidować ziemię sołecką i dzięki temu 
ułatwić do niej dostęp oraz pozwolić lepiej ją 
wykorzystać na cele rekreacyjne i sportowe. 

Burmistrz przedstawił plany inwestycyjne 
gminy oraz zapowiedział wpisanie do projektu 
przyszłorocznego budżetu zadania dotyczą-
cego budowy oświetleń kilku ulic w Borówcu. 

Sołtys Maciej Słowiński ponownie podniósł 
temat podziału Sołectwa Borówiec na 3 odręb-
ne sołectwa. 

W dniu 5 marca odbyło się zebranie so-
łeckie w Szczytnikach, na którym obecny był 
burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz radny Piotr 
Plewka. Najważniejszym tematem zgłaszanym 

do dyskusji przez mieszkańców był zły stan dróg 
oraz nieprawidłowe wykonywanie ich remontów 
i odbiorów technicznych. Mieszkańcy narzekali 
na podtapianie terenów zabudowanych i dróg, 
które ze względu na poprzerywane podczas 
budów dreny, w okresie wiosennym przypomi-
nają rozlewiska.

Zgłoszono potrzebę reorganizacji kursów 
autobusowych. W czasie budowy kanaliza-
cji w Borówcu linia 503 przejeżdżała przez 
Szczytniki, ale od czasu ukończenia inwestycji 
wróciła na starą trasę.  Burmistrz obiecał analizę 
sytuacji i możliwości ustanowienia dodatkowych 
połączeń.

Część mieszkańców wyraziła opinię, że bu-
dowa kompleksu oświatowego w Kamionkach 
jest niezasadna i zarezerwowane na to zadanie 
fundusze powinny trafić na inne cele. 

 

w SPRAwiE jUBilEUSZU oSP

Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył 
w dniu 6 marca w kolejnym spotkaniu Zarządu 
OSP Kórnik w sprawie organizacji jubileuszu 
strażaków, który odbędzie się we wrześniu br. 
Zenon Małkowski ( właściciel firmy Martech)
przedstawił swoje propozycje dotyczące działań 
komitetu organizacyjnego. Dyskutowano na 
temat składu Komitetu Honorowego obchodów, 
programu imprezy oraz kosztorysu.

w SPRAwiE „STREfY KiBicA“

Dzień później odbyło się spotkanie w 
sprawie zorganizowania w Kórniku „strefy kibi-
ca“.  Uczestniczyli w nim burmistrzowie Jerzy 
Lechnerowski i Antoni Kalisz, a także Sławomir 
Animucki z KOK, Wojciech Kiełbasiewiocz 
z Oazy, Magdalena Matelska-Bogajczyk i 
Agnieszka Kałka z Wydziału Promocji oraz 
pomysłodawca, radny Marek Broniewski. 
Przedstawiono informację na temat kosztów 
licencji telewizyjnej ewentualnego wynajmu te-
lebimu i innych kosztów organizacji takiej strefy. 
Dyskutowano o dwóch możliwych lokalizacjach 
„strefy“: przy Oazie oraz na Błoniach (OSiR). 
Ponieważ koszty na pewno będą spore, realiza-
cję projektu uzależniono od zdobycia funduszy 
od sponsorów. Kolejne spotkanie na ten temat 
odbędzie się w połowie marca.

PRZYgoTowANiA do UchwAlENiA 
PRogRAmU ochRoNY ZwiERZąT

W dniu 7 marca wiceburmistrza Antoni Ka-
lisz spotkał się z przedstawicielami Schroniska 
w Gaju, Straży Miejskiej oraz Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. Dyskutowano na temat 
programu ochrony zwierząt. 

NA TEmAT wodY w KRomolicAch ...

Przedstawiciel spółki Enea oraz przedsta-
wiciel firmy Jagrol Roman Genstwa spotkali 
się w dniu 8 marca z wiceburmistrzem Antonim 
Kaliszem. Omówiono sprawę dostarczania 
wody do instalacji przesyłowych i rozdzielczych  
powstających na terenie Kromolic.

Opr. ŁG

Konkurs na stanowisko  
strażnika miejskiego 

w Urzędzie miejskim w Kórniku
ogŁoSZENiE o NABoRZE 
NA wolNE STANowiSKo 

Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie 
art.3a ust.2 Ustawy z dnia 22 marca 1990r., 
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. nr 
142 poz. 1593 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych/ miej-
skich/ (Dz. U. 123 poz.779 ze zm. ) , ogłasza 
nabór na  stanowisko  strażnika  miejskiego.

i. wymagania stawiane kandydatowi 
na strażnika:

1. posiada obywatelstwo polskie;
2. korzysta w pełni z praw publicznych;
3. wykształcenie co najmniej średnie;
4. wiek 21-30 lat;
5. cieszy się nienaganną opinią;
6. jest sprawny pod względem fizycznym i 
psychicznym;
7. posiada aktualne badania lekarskie i 
psychologiczne;
8. nie był karany sądownie;
9. ma uregulowany stosunek do służby 
wojskowej;
10. posiada prawo jazdy min. kat. „B”;
11. znajomość języka obcego ( min. stopień 
podstawowy);

ii. wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy 
zawodowej;
2. list motywacyjny;
3. kserokopia dokumentu potwierdzająca 
wykształcenie;
4. wypełniony kwestionariusz (druk można 
pobrać w siedzibie Straży Miejskiej);
5. zaświadczenie przeprowadzonych badań 
lekarskich i psychicznych;
6. referencje uzyskane od poprzedniego i 
obecnego pracodawcy;
7. potwierdzenie o niekaralności;
8. klauzula o treści : „ wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekru-
tacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1997r. 
nr 133 poz. 883 ze zm.).

Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz 
z dokumentami składać można w jednostce  
Straży Miejskiej w Kórniku ul. Poznańska 83,  
do dnia   30 marca 2012r.

Oferty należy składać w zamkniętych 
kopertach z dopiskiem: 

„oferta pracy – strażnik miejski”.
Postępowanie konkursowe obejmuje 

analizę wszystkich złożonych dokumentów  
oraz  rozmowy z kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
Aplikacje, które wpłyną  po terminie, nie będą 
rozpatrywane . otwarcie ofert nastąpi  w 
dniu  3 kwietnia 2012r.

Informacja o wynikach naboru będzie 
umieszczona na tablicy informacyjnej  w 
Urzędzie Miejskim w Kórniku oraz na  stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
(www.bip.kornik.pl).

      
Burmistrz Gminy Kórnik
       Jerzy Lechnerowski

XVIII SeSja 
Rady MIejSkIej

Lutowa sesja Rady Miejskiej w Kórniku 
odbyła się ostatniego, 29. dnia miesiąca, 
tradycyjnie w bnińskim ratuszu.

w obradach uczestniczyło czternastu 
z piętnastu radnych. Każdy z nich mógł 
skorzystać, po raz pierwszy w czasie sesji, 
z zakupionych na ich potrzeby „laptopów”. 

Podczas omawiania sprawozdań z dzia-
łalności poszczególnych komisji Rady, ich 
przewodniczący przedstawili dodatkowo plany 
pracy na rok bieżący.  

Radni przyjęli zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kórnik na lata 2012-2019 
oraz korekty w zapisach budżetu Gminy Kórnik 
na 2012 rok. Z powodu uwag wyartykułowa-
nych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 
Poznaniu uchwałą Rady Miejskiej  dokonano 
zmian  wzorów formularzy obowiązujących w 
zakresie podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego oraz podatku leśnego.

Stosując się do zapisów porozumienia 
jakie w lipcu ubiegłego roku Gmina Kórnik 
podpisała z Powiatem Poznańskim przeprowa-
dzono budowę przepustu na rzece Głuszynka 
w Borówcu. Przepust wykonany w pasie drogi 
powiatowej nr 2461P został zakończony i 
decyzją Rady Miejskiej przekazany został jako 
pomoc rzeczowa Powiatowi Poznańskiemu, 
który jest odpowiedzialny za tę arterię. Zadanie 
zostało sfinansowane  ze środków Powiatu 
Poznańskiego w kwocie 970 tys. zł oraz ze 
środków własnych Gminy Kórnik w kwocie 
niemal 93 tys. zł. 

Radni podnieśli diety sołtysom. Jak czyta-
my w uzasadnieniu: „W związku z rosnącymi 
kosztami związanymi ze sprawowaniem funkcji 
sołtysa postanowiono zwiększyć miesięczną 
zryczałtowaną dietę dla sołtysów z kwoty 450 
zł do 500 zł, a dla sołtysów będących jednocze-
śnie radnymi z kwoty 250 zł do 300 zł”.

Radni zmienili stawki dotyczące wysokości 
stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gmin-
nych. Stawki te nie były aktualizowane od 5 lat. 
W przyjętej uchwale zróżnicowane i zwiększone 
zostały stawki opłat z tytułu umieszczenia w 
pasie drogowym obiektów budowlanych nie-
związanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu. Podobnie zróżnicowano 
i zasadniczo obniżono stawki opłat za umiesz-
czenie w pasie drogowym reklam. 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele 
związane z prowadzeniem prac oraz umiesz-
czeniem w pasie drogowym infrastruktury 
niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi pozosta-
wiono na dotychczasowym poziomie. Wprowa-
dzono opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego w 
celu prowadzenia prac z rusztowania. 

Zróżnicowanie i wprowadzenie nowych 
stawek ma na celu, jak czytamy w uzasadnieniu 
do uchwały, zwiększenie wpływów do budżetu 
gminy. Wysokie stawki za umieszczanie w pasie 
dróg gminnych reklam zniechęcały do tej pory 
inwestorów, którzy rezygnowali z możliwości 
umieszczenia reklamy w obrębie dróg gmin-
nych, co potencjalnie umniejszało wpływy do 
budżetu gminy.

Z powodu błędu ujawnionego w uchwale 

dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania, uchy-
lono niedawno uchwalone przepisy i podjęto 
nową uchwałę, ze zmianami.  W załączniku 
nr 1, określającym wysokość stawek opłat za 
czas parkowania pojazdów samochodowych 
w Strefie nieprawidłowo określono wysokości 
stawek opłat za czwartą i każdą następną 
godzinę parkowania. Przepis art. 13 b ust. 5 
ustawy o drogach publicznych stanowi: „Przy 
ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne 
narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny 
parkowania, przy czym progresja nie może 
przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20 
% za kolejne godziny w stosunku do stawki 
za poprzednią godzinę parkowania. Stawka 
opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny 
parkowania nie może przekraczać stawki 
opłaty za pierwszą godzinę parkowania.” 
Wbrew temu przepisowi ustalona wcześniej 
stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne 
godziny przekraczała stawkę opłaty za pierwszą 
godzinę parkowania.  Naruszenie w tym zakre-
sie bezwzględnie obowiązującego przepisu 
skutkowałoby nieważnością przepisu.   Nowe 
stawki wynoszą więc 0,50 zł za 1/2 godziny, 1 zł 
za pierwszą godzinę, 1,2 zł za drugą, tyle samo 
za trzecią, oraz 1 zł za czwartą i każdą kolejną 
godzinę postoju w Strefie. 

Rada zgodziła się na zamianę nieruchomo-
ści. Gmina przejmie od osób prywatnych nieru-
chomość przy ul. Staszica i ul. Wyspiańskiego, 
gdzie powstaną miejsca parkingowe. 

W zamian oddany zostanie gruntu prze-
znaczony pod zabudowę mieszkaniową 
położony przy ul. A. Asnyka. Wartość nierucho-
mości gminnej została oszacowana na kwotę 
134.070,00 zł. brutto. Wartość nieruchomości 
zamienianej pod parking została oszacowana 
na kwotę 122.653,00 zł. Różnica zostanie 
wyrównana w formie dopłaty. 

Kontynuując zainicjowane przez stowarzy-
szenie „Nasz Bnin” starania o przywrócenie 
praw miejskich Bninowi, Radni podjęli uchwałę 
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw 
Wewnętrznych z ponownym wnioskiem o 
podział miejscowości Kórnik na dwie odrębne 
miejscowości o nazwach Kórnik, stanowiącej 
miasto i Bnin, stanowiącej obecnie część miasta 
Kórnik i nadanie (przywrócenie) Bninowi statusu 
miasta. Nastąpiła tu najprawdopodobniej dość 
istotna pomyłka. Po zmianach dawne mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
w którego kompetencjach było kiedyś opinio-

wanie wniosków dotyczących praw miejskich,  
podzielono teraz na dwa odrębne ministerstwa: 
Spraw Wewnętrznych oraz Administracji i 
Cyfryzacji. Wniosek winien być skierowany 
do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w 
którego kompetencjach leżą między innymi 
sprawy związane ze zmianami podziału ad-
ministracyjnego państwa oraz nazw jednostek 
administracyjnych i obiektów fizjograficznych. 
Sprawa zostanie wyjaśniona i skorygowana.

W programie obrad znalazł się projekt 
uchwały dotyczący zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kórnik - obręb Bnin, 
Biernatki, Dębiec, Prusinowo. Ze względu 
na to, że na posiedzeniu Komisji Planowania 
Przestrzennego w dniu 20 lutego, obecni na 
niej mieszkańcy zgłosili uwagi do projektu, 
a radni na sesji zgodzili się przyjąć jeden z 
wniosków korygujący przebieg planowanej w 
opracowaniu obwodnicy, projekt studium nie 
był głosowany i musi zostać przeanalizowany 
od nowa oraz przejść ze zmianami drogę 
uzgodnień i konsultacji. 

Radni zgodzili się na przystąpienie do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami podstawowymi w 
Szczytnikach – rej. ul. Szczególnej i Jeziornej. 

Podjęto także uchwałę w sprawie nadania 
tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy 
Kórnik Kazimierzowi Bałęcznemu. Z wnioskiem 
o nadanie tytułu wystąpił Burmistrz Gminy Kór-
nik – Jerzy Lechnerowski. Kapituła do spraw 
nadawania tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla 
Miasta i Gminy Kórnik zaopiniowała wniosek 
pozytywnie i rekomenduje Radzie podjęcie 
uchwały o przyznaniu wyróżnienia.

Ostatnią decyzją Rady na lutowej sesji 
było nieuwzględnienie „wezwania do usunię-
cia naruszenia prawa”. Podważana Uchwała 
Rady Miejskiej z września ubiegłego roku w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego zabudowy mieszkanio-
wej w Borówcu – rejon ulicy Czereśniowej i 
Wiśniowej, była przedmiotem rozstrzygnięcia 
nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego i nie 
obowiązuje.

W trakcie dyskusji oraz podczas części 
związanej z interpelacjami i zapytaniami po-
ruszono kilka ważnych tematów. 

(cd. na str. 6)
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hANdEl KomPlEKSowY NA 
XiX KóRNicKich SPoTKANiAch Z BiAŁą dAmą

Szanowni Państwo!
Trwają przygotowania organizacyjne obchodów święta gminy Kórnik – Kórnickich Spotkań z Białą Damą (19 – 20 maja 2012 r.).

w tym roku tematem przewodnim będzie piłka nożna.
Zapraszamy firmy gastronomiczne, handlowe i usługowe do składania ofert kompleksowej obsługi handlu 

oraz zapewnienia sprzętu rekreacyjnego dla dzieci związanego z piłką nożną typu zjeżdżalnie, karuzele, bramki, piłkarzyki  itp. 
w dniach 19, 20 maja br. 

Przestrzeń handlowa zlokalizowana będzie na wyłączonej z ruchu ulicy Zamkowej, 
a rekreacyjna na podzamczu i ul. Zamkowej.  

Wyłoniona firma zawrze bezpośrednie umowy z handlowcami detalistami, oferującymi np. baloniki, watę cukrową itp.

oferty proszę składać mailem lub listownie 
do dnia 16 kwietnia br. 

na adres: Kórnicki ośrodek Kultury, ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik, 
mail: kok@kornik.pl 

informacji udziela Sławomir Animucki oraz Piotr mastalerz   
Tel.  515229660 oraz 0618170891. 

wybór oferentów nastąpi do dnia 21 kwietnia 2012 r. 
o czym poinformujemy na stronie internetowej.

Sławomir Animucki

(cd. ze str.5)
Radna Małgorzata Walkowiak pytała o 

aktualne plany Aquanetu dotyczące kana-
lizacji całej wsi Kamionki. Wiceburmistrz 
obiecał wystosować takie zapytanie do 
spółki. Radny Adam Lewandowski pytał o 
rozwiązania problemu odprowadzania wody 
deszczowej z ul. Zamoyskiego. Dowiedział 
się, że podczas remontu tej ulicy, ze wzglę-
du na ukształtowanie terenu, woda deszczo-
wa będzie odprowadzana na powierzchni. 

Radna Julia Bartkowiak pytała o nowe 
zasady przygotowywania decyzji podat-
kowych. Szczególnie interesowało ją, 
dlaczego decyzje dostarczane są osobno 
każdemu współwłaścicielowi oraz dlaczego 
nie dodaje się do decyzji druków do przele-
wów bankowych. Pani skarbnik Katarzyna 
Szamałek wyjaśniła, że ze względu na su-
gestie mieszkańców, iż wydruki najczęściej 
nie są im potrzebne zrezygnowano z ich do-
dawania do decyzji. Wiąże się to z realnymi 
oszczędnościami. Jednocześnie każdy, kto 

zgłosi się do urzędu, może otrzymać takie 
wydruki.  Dostarczanie wydruków współwła-
ścicielom wynika z przepisów prawa, a brak 
takowych w poprzednich latach, w spornych 
sytuacjach powodował problemy w rozstrzy-
ganiu spraw dotyczących płatności. 

Radna Dorota Półchłopek poruszyła 
problem nieprawidłowości związanych z 
funkcjonowaniem prywatnego londowiska 
w Gądkach. Wskazała za konieczne wy-
jaśnienie tych spraw przed ewentualnymi 
decyzjami w sprawie związanego z nim 
projektu: „Parku Transferu Technologii 
Lotniczych”. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk i Ro-
bert jankowski z Wydziału promocji Gminy, 
w odpowiedzi na interelację radnego Marka 
Broniewskiego przedstawili sprawozdanie 
z działaności Wydziału w ostatnim roku. 
Przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasz 
Bnin” podziękowali za podjęcie uchwały 
w sprawie wniosku o przywrócenie praw 
miejskich Bninowi. 

Organizatorzy kórnickiego finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy podziękowali 
osobom zaangażowanym w organizację 
akcji. Wśród podziękowań znalazły się także 
te dla Czytelników Kórniczanina.

Opr. ŁG

Uzasadnienie do uchwały Rady miej-
skiej w Kórniku w sprawie: nadania tytułu 
honorowego obywatela miasta i gminy 
Kórnik Kzimierzowi Bałęcznemu.

Kazimierz Bałęczny urodził się 28 lu-
tego 1939 roku w Czmońcu. W 1961 roku 
ukończył Politechnikę Poznańską, Wydział 
Budownictwa Lądowego. Wówczas rozpo-
czął swoją długoletnią pracę zawodową w 
administracji drogowej. Przez wiele lat praco-
wał w Kościanie, potem w Koninie, Gnieźnie 
i uwieńczył  swoją karierę zawodową kierując 
poznańskim Oddziałem Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.

O panu Kazimierzu Bałęcznym mówi 
się, że zastał Wielkopolskę brukowaną a 
zostawił wyasfaltowaną. Przez swoją pracę 
dla Wielkopolski, budując liczne odcinki dróg, 
trwale zapisał się wśród Wielkich Wielko-
polan, czego dowodem było uhonorowanie 
Pana Bałęcznego w 2010 roku medalem 
„Ad Perpetuam Rei Memoriam”, ustanowio-
nego przez byłego wojewodę Włodzimierza 

Łęckiego dla wybitnych Wielkopolan, którzy 
swoją działalnością przyczyniają się do 
rozwoju regionu.

Z pewnością Pan Bałęczny poprzez 
swoje zaangażowanie, rzetelność i odpo-
wiedzialność w codziennej pracy przyczynił 
się do rozwoju regionu poprzez m.in.: wybu-
dowanie układu komunikacyjnego Gniezna, 
budowę autostradowej obwodnicy Poznania, 
budowę obwodnicy Ostrowa Wlkp.

Gmina Kórnik zawdzięcza Panu Bałęcz-
nemu modernizację „trasy katowickiej” S11, 
na odcinku Poznań-Kórnik. Jest to, jak dotąd, 
jedyny zmodernizowany odcinek drogi S11 
wiodącej z Kołobrzegu do Katowic.  Ważnym 
elementem tej inwestycji jest budowa dróg 
zbiorczych przy drodze expressowej S11, 
które na wniosek Gminy Kórnik zostały za-
akceptowane do realizacji przez dyrektora 
Kazimierza Bałęcznego. Zmodernizowana 
droga S11 wraz z drogami zbiorczymi ma 
olbrzymie znaczenie dla rozwoju gospo-
darczego naszej gminy. Budowa tych dróg 

spowodowała, że w ich okolicy zlokalizowały 
się jedne z największych firm logistycznych 
w Europie. Realizacja tej najważniejszej 
dla gminy Kórnik inwestycji drogowej była 
możliwa dzięki osobistemu zaangażowaniu 
i determinacji dyrektora Kazimierza Ba-
łęcznego. Wielkie zasługi ma również pan 
Kazimierz Bałęczny w staraniach o budowę 
łącznika drogi S5 od Węzła Kleszczewo (na 
autostradzie A2) do Węzła Kórnik Północ. 
Łącznik przewidziany jest do realizacji po 
2015 r.

Pan Kazimierz Bałęczny pomagał rów-
nież gminie Kórnik w inwestycjach oświa-
towych modernizując dziedziniec szkoły 
w Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku i 
chodnik przy Szkole Podstawowej nr 2 w 
Bninie.

Doskonała współpraca dyrektora Ka-
zimierza Bałęcznego z władzami Gminy 
Kórnik zaowocowała wspólnymi sukcesami 
i wpłynęła na dynamiczny rozwój naszej 
gminy. 

CzyM jeSt 
aed ?

Automatyczny defibrylator Zewnętrzny 
(AEd) jest to automatyczna, skomputery-
zowana wersja defibrylatora. Urządzenie 
zostało zaprojektowane z myślą o miejscach 
publicznych, obiektach sportowych, zakładach 
pracy ponieważ właśnie tam często dochodzi 
do zatrzymania akcji serca. Użycie defibryla-
tora w 90% gwarantuje przywrócenie funkcji 
życiowych.

Na uratowanie życia ludzkiego od momentu 
ustania jego funkcji mamy od 3 do 5 minut. Czas 
oczekiwania na karetkę pogotowia na ogół 
jest znacznie dłuższy. W takiej sytuacji pomóc 
może omawiany przez nas sprzęt, którego 
zadaniem jest przepuszczenie przez serce 
impulsu elektrycznego. Urządzenie to, nie tylko 
przywraca prawidłową akcję serca, lecz również 
za pomocą komend głosowych pokieruje całą 
akcją ratowniczą. Przeprowadzi analizę ciała 

poszkodowanego pod kątem zaleconego wy-
ładowania, wskaże liczbę uciśnięć i wdechów 
ratunkowych, zapisze dane z prowadzonej akcji 
ratunkowej na karcie pamięci.

KiEdY jEST PoTRZEBNE AEd?
Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny 

przywraca pracę serca w przypadku Nagłego 
Zatrzymania Krążenia (Nagłej Śmierci Ser-
cowej). To właśnie jest przyczyną większości 
zgonów w XXI wieku.

Zatrzymanie akcji serca zdarza się co roku 
w ok. 40 000 Polakom, niezależnie od stanu 
zdrowia i wieku. Nagłe Zatrzymanie Pracy 
Serca może być następstwem choroby układu 
naczyniowo-krążeniowego (choroba wieńcowa, 
dusznica bolesna, choroba niedokrwienna 
serca, arytmia, nadciśnienie tętnicze).

Nagłe Zatrzymanie Krążenia może wystą-
pić w następstwie wypadku np. drogowego, 

kolejowego, zadławienia, zakrztuszenia, 
podtopienia, omdlenia, zasłabnięcia, utraty 
przytomności.

Nagłe Zatrzymanie Krążenia może także 
wystąpić w nagłych przypadkach, takich jak 
zawał czy atak serca, wylew krwi do mózgu, 
częstoskurcz, migotanie przedsionków.

Czasami Nagłe Zatrzymanie Krążenia 
może być spowodowane zaburzeniami rytmu 
serca u osób które nigdy wcześniej nie choro-
wały.  liczy się czas!

• gdy serce nie pracuje przez 5 minut 
powstają nieodwracalne uszkodzenia mózgu,

• gdy serce nie pracuje: należy niezwłocznie 
rozpocząć resuscytację, to pomoże utrzymać 
mózg w aktywności do momentu pojawienia 
się defibrylatora,

• gdy serce nie pracuje: przeżywalność pa-
cjenta spada o 7 – 10% z każdą mijającą minutą

• pamiętaj, iż dojazd karetki pogotowia może 
być utrudniony

• pamiętaj: szybka reakcja świadków zda-
rzenia może komuś uratować życie

jAK UżYć AEd
Defibrylator AED może być skutecznie 

użyty przez osobę bez przygotowania me-
dycznego technicznego. Miejsce, w który jest 
zdeponowany aparat winno być oznaczone i 
podane do publicznej wiadomości. Dostęp dla 
człowieka musi być prosty i łatwy. Urządzenie 
po włączeniu baterii samo diagnozuje aktualny 
stan pacjenta wydając kolejne komendy do 
wykonania dla osoby obsługującej co pozwoli 
podjecie wstępnej akcji ratowniczej do momen-
tu przybycia profesjonalnej pomocy medycznej.

Zebrała: Beata Dobrzyńska
Wydział Oświaty i Polityki Społecznej

Defibrylator – urządzenie medyczne 
służące do przeprowadzania zabiegu defi-
brylacji serca, czyli zabiegu medycznego, 
stosowanego podczas reanimacji. Polega  
on na zastosowaniu impulsu elektrycz-
nego prądu stałego o określonej energii, 
zewnętrznie poprzez powierzchnię klatki 
piersiowej w celu wygaszenia najpoważ-
niejszych zaburzeń rytmu serca – migotania 
komór (łac. fibrillatio ventriculorum) oraz 
częstoskurczu komorowego bez tętna.

(zna podstawie Wikipedii)

Pod koniec lutego w kórnickim ratu-
szu, w ośrodku Zdrowia w Kórniku, oraz 
u strażaków w Borówcu można znaleźć 
Automatyczny defibrylator Zewnętrzny 
- urzadzenie medyczne, które w nagłych 
wypadkach związanych z zatrzymaniem 
pracy serca może pomóc w ratowaniu 
życia. Pracownicy Urzedu miejskiego 
zostali przeszkoleni w zakresie uzycia 
tego sprzętu. 

 W grudniu 2011 r, w ramach realizacji 
opieki profilaktycznej i zdrowotnej nad 
mieszkańcami naszej gminy został zaku-
piony ratowniczy sprzęt medyczny, który 
w dniu 27.02.2012 r., przekazany został 
następującym  podmiotom:

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Ka-
mionkach – ul. Poznańska,

• Przychodni Lekarzy Rodzinnych „Zdro-
wie” w Kórniku, ul. Poznańska 34a,

• Urzędowi Miejskiemu w Kórniku, plac 
Niepodległości 1.

Trzy defibrylatory (bo o nich mowa) wraz 
z dodatkowymi elektrodami, deską ratow-
niczą z osprzętem (pasami mocującymi, 
zabezpieczeniem dla głowy) to narzędzia 
niezbędne podczas udzielania pierwszej 
pomocy. Defibrylator to urządzenie mecha-
niczne, które użyte w odpowiedni sposób, 
pomoże w podjęciu próby przywrócenia 
utraconej funkcji życiowej jaką jest praca 

serca pacjenta i utrzymanie jej do momentu 
przybycia pogotowia.

 Wydatek jaki poniosła gmina realizując 
jeden z wielu punktów programu ratownic-
twa medycznego zaplanowany na lata 2008 
do 2013, został zrealizowany zgodnie z 
planami budżetowymi Gminy Kórnik na rok 
2011 i wyniósł 18 506,88 zł.

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej 
realizując zadania opieki profilaktycznej 
(będących częścią obowiązków samorzą-
dowych) dla mieszkańców Gminy Kórnik, 
prowadzi szereg działań, które są zgodne 
z wytycznymi zawartymi w Narodowym 
Programie Ochrony Zdrowia. Zadania te 
realizowane są we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim, Starostwem Powiato-
wym w Poznaniu. Nasza Gmina w latach 
2008-2013 zrealizowała cykl programów 
(w ramach opieki zdrowotnej) takich jak:

•działania zmierzające do szybkiej 
diagnostyki i profilaktyki chorób nowotwo-
rowym - cykliczne badania mammograficz-
ne- 4 razy w roku, markery nowotworowe 
chorób przewodu pokarmowego, tarczycy, 
jajników, zapobieganie chorób nowotwo-
rowych u kobiet - cytologia, nowotworów 
płuc - radiologia i spirometria płuc, choroby 
nowotworowe skóry - videodermatoskop, 
prostaty i jelita grubego – badania labo-
ratoryjne.

•działania w ramach ratownictwa me-
dycznego - wyposażenie placówek oświa-
towych w sprzęt pierwszej pomocy sani-
tarno- medycznej ambu, apteczki - 2007r., 
szkolenie w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy przed medycznej dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych -2008r.

•działania zdrowotne na rzecz dzieci 
i młodzieży – cykliczne badania wad 
postawy, badanie wzroku uczniów klas I, 
badania pielęgniarskie, fluoryzacja zębów, 
szczepienia HPV dziewcząt, działania 
profilaktyczno-edukacyjne jak pogadanki, 
konkursy tematyczne, apele- zdrowy styl 
życia, HIV, uzależnienia, szczepienia.

Zakup defibrylatorów stanowi część 
działań samorządu zmierzających do 
poprawy bezpieczeństwa życia miesz-
kańców naszej Gminy. Zwiększająca się 
liczba mieszkańców, bliskość autostrady 
zwiększają prawdopodobieństwo nieprze-
widzianych sytuacji zagrażających zdrowiu 
i życiu. Działania profilaktyczne podejmo-
wane przez gminę mają na celu likwidację 
barier i niedogodności, co gwarantuje 
podniesienie komfortu życia mieszkańców. 
Opieka profilaktyczna gwarantuje wczesną 
diagnozę, która rokuje wyzdrowienie lub 
szybkie podjęcie leczenia.

BD

defIbRylatoR - SpRzęt któRy Ratuje żyCIe!
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REgUlAmiN
X GMINNeGO KONKURSU PIOSeNKI 

dZiEcięcEj i mŁodZiEżowEj

organizator : 
Gmina Kórnik, 
Kórnicki Ośrodek Kultury

miejsce: 
Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6
Termin: 24 marca 2012 r. godz.10.00

1. Celem konkursu jest kształcenie mu-
zyczne dzieci, popularyzacja piosenki jako 
uzewnętrzniania wartości estetycznych 
i kulturowych, prezentacja umiejętności 
artystycznych oraz promocja młodych 
wokalistów i zespołów wokalnych. 

2. Konkurs zostaje przeprowadzony dla 
mieszkańców gminy Kórnik:

a) w 4 grupach wiekowych/decyduje 
rok urodzenia/ 

-7-10 lat
-11 -13 
-14-16
-17-19

3. Karty zgłoszenia (dostępny  na stro-
nie www.kornickiosrodekkultury.pl) oraz 
podkład muzyczny do konkretnej piosenki 
na osobnym nośniku CD  należy przesłać 
na adres:Kórnicki Ośrodek Kultury 

ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik

Wykonawców można również zgłaszać 
za pomocą poczty elektronicznej:
kok@kornik.pl, kontakt@kornickiosrodek-
kultury.pl , jednak podkład muzyczny na 
osobnym nośniku CD należy dostarczyć 
do siedziby KOK. 

UWAGA! Zgłoszenia wypełnione nie-
zgodnie z obowiązującym wzorem, brak 
nośnika CD z podkładem muzycznym lub 
przesłanie ich po terminie dyskwalifikują 
do udziału w konkursie.  

oSTATEcZNY TERmiN 
NAdSYŁANiA ZgŁoSZEń oraz 

PodKŁAdów mUZYcZNYch NA 
oSoBNYch NoŚNiKAch cd 

UPŁYwA Z dNiEm 20.03.2012r.

4. Każdy wykonawca /solista lub ze-
spół/ prezentuje podczas konkursu jedną 
piosenkę w języku polskim.

5. Czas trwania jednej prezentacji nie 
może przekroczyć 5 minut

6. Wykonawcom może towarzyszyć 
zespół trzech osób. Można również wy-
korzystać nagranie akompaniamentu na  
płycie CD  / na płycie znajdować się może 
tylko konkretny podkład  i płyta musi być 
opisana/

7. Jury szczególną uwagę będzie 
zwracać na 

I dobór repertuaru
II intonację 
III artykulację, agogikę, dynamikę
IV wrażenie ogólne
8. Werdykt jury jest ostateczny i zosta-

nie ogłoszony w dniu konkursu.
9. Najlepsi wykonawcy Przeglądu 

zostaną zakwalifikowani do Konkursu 
Piosenki  „Stęszewska Triola” oraz innych 
konkursów. 

10. Wszelkich informacji dotyczących 
przeglądu udzielają organizatorzy pod n/w 
numerem telefonu 061 8170891, tel. kom 
515 229660, 503016249

                                                                                    
Organizator                                                                                                

zebRanIe w 
konaRSkIM

W dniu 16.02.2012 r. odbyło się zebranie 
sprawozdawcze Rady Sołeckiej wsi Konarskie. 

Zaproszeni goście to: burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Sławomir Zakrzewski, 
Radny Gminy Jerzy Rozmiarek, przedstawiciel 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jan Nowak, 
Przewodnicząca KGW Ewa Matuszewska , 
Prezes Kółka Rolniczego Czesław Stempniak. 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe 
przedstawił sołtys. Po zaopiniowaniu sprawoz-
dania głos zabrał burmistrz, przedstawiając 
sytuację gminy oraz plan budżetu. Rada So-
łecka oraz mieszkańcy wyrazili swoje niezado-
wolenie z przedstawionego budżetu, ponieważ 
planowane prace we wiosce nie zostały ujęte 
w Planie Budżetu na 2012 r. Ale dobrą wiado-
mością było to że w tym roku rozpocznie się 
budowa świetlicy wiejskiej. Następnie wystąpił 
radny i przedstawił sprawy Rady. A kierownik 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
temat akcyzy za paliwo rolnicze oraz ochrony 
zwierząt. Pan z ODR poruszył sprawy rolnictwa 
i wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe. 
Po wystąpieniach głównych gości dyskutowano 
o problemach wsi m.in. o jakości drogi gminnej 
Konarskie-Huby oraz o szkodach jakie powodu-
ją bobry w nasadzeniach drzew wokół stawu. 

Sołtys

Rozliczając się ze „Skarbówką” pamię-
tajmy, że możemy przekazać 1% naszego 
podatku na działalność organizacji pożytku 
Publicznego (oPP).  oto dane stowarzy-
szeń działających na terenie naszej gminy:

 Kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej 

Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000042256

fundacja „Zakłady Kórnickie” 
 Pl. Niepodległości 49, 62-035 Kórnik

Nr KRS: 0000120123

Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy osobom Z Niepełnosprawno-

ścią intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka” 

Ul. dworcowa 11, 62-035 Kórnik
 Nr KRS: 0000131398

 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Domu Dziecka w Bninie

Ul. Błażejewska 63, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000139426

Stowarzyszenie „Przyjazny  Borówiec”
 Ul. Szkolna 2, Borówiec 62-023 gądki 

Nr KRS 0000245354

fundacja „dom Na Skale” 
 czmoniec, 62-035 Kórnik

  NR KRS 0000248232

Związek harcerstwa Polskiego 
chorągiew wielkopolska 

 Ul. Św. marcin 80/82 61-809 Poznań
  Nr KRS 0000266321

(PTT-37 – w 128 pkt. wpisujemy „dla 
hufca Zhp kórnik”)

fundacja marcinek 
na Rzecz dzieci Niepełnosprawnych

 ul. Spokojna 2, Kamionki 62-023 gądki  
 Nr KRS 0000285218

Stowarzyszenie Teatralne „legion”
Prowent 6

62-035 Kórnik
Nr KRS 0000273079

poMóż - podaRój Swój 1%

PODZIĘKOWANIA

W imieniu 
Rady Rodziców 

Gimnazjum 
w Robakowie
 dziękujemy 

wszystkim sponsorom, 
którzy pomogli nam 

w organizacji 
zabawy 

karnawałowej 
w dniu 18 lutego 

w Trzebisławkach, 
a szczególnie 
dziękujemy 

Firmie Hedan 
za udostępnienie 

Domu Gościnnego 
oraz obsłudze 

za zapewnienie 
miłej atmosfery.

Halina Matuszczak
przewodnicząca 
Rady Rodziców
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zeSpół Szkół w kóRnIku zapRaSza
licEUm ogólNoKSZTAŁcącE

Klasa Ia (poprzednio humanistyczna)
• proponowane przedmioty rozszerzone: j.polski 

(od klasy pierwszej), historia, WOS
• zwiększona liczba godzin języka obcego 

kontynuowanego po gimnazjum
• od klasy pierwszej wykłady na Wydziale Historii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Klasa Ib (poprzednio ekonomiczna)
• proponowane przedmioty rozszerzone: matematyka 

(od klasy pierwszej) , geografia, fizyka lub biologia 
• zwiększona liczba godzin języka obcego 

kontynuowanego po gimnazjum

Klasa Ic (poprzednio przyrodnicza)
• proponowane przedmioty rozszerzone: biologia, 

matematyka (od klasy pierwszej), chemia lub geografia
• zwiększona liczba godzin języka obcego 

kontynuowanego po gimnazjum
• klasa pod patronatem Instytutu Dendrologii 

Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

TEchNiKUm

Klasa i – TEchNiK logiSTYK
• proponowane przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka 

• zwiększona liczba godzin języka obcego kontynuowanego po gimnazjum
Technik logistyk znajdzie pracę jako:

• specjalista ds. zaopatrzenia,
• specjalista ds. transportu wewnętrznego, 

• specjalista ds. planowania zakupów,
• specjalista ds. handlu elektronicznego (sklepy internetowe),
• specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,

• operator zintegrowanych systemów logistycznych 
wspomagających zarządzanie logistyczne.

Klasa i – TEchNiK ochRoNY ŚRodowiSKA
• proponowane przedmioty rozszerzone : biologia, geografia lub chemia

• zwiększona liczba godzin języka obcego kontynuowanego po gimnazjum
Technik ochrony środowiska znajdzie pracę w:

• ośrodkach badań i kontroli środowiska,
• w stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,

• w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych
• w Agendach Unii Europejskiej. 

„ d R Z w i  o T w A R T E ” 
d l A  g i m N A Z j A l i S T ó w

w  Z E S P o l E  S Z K ó Ł  w  K ó R N i K U
S o b o t a ,  3 1  m a r c a  2 0 1 2  r .

g o d z .  1 0 : 0 0 

Zespół Szkół w Kórniku
Ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik

Tel.(fax) 061 8170256
e-mail: zskornik@powiat.poznan.pl

http://zskornik.edu.pl

lICealIśCI zapRoSIlI buRMIStRza
we wtorek 28 lutego burmistrz jerzy 

lechnerowski gościł w Zespole Szkół 
w Kórniku. odpowiadał na pytania 
uczniów, wręczył upominki uczestnikom 
konkursu fotograficznego „Kórnik w 
obiektywie licealistów” oraz obejrzał 
przygotowaną przez młodzież prezen-
tację na temat Kórnika i okolic.

Uczniów interesowało bardzo wiele spraw. 
Burmistrz opowiedział o związkach Kórnika z 
życiem Wisławy Szymborskiej oraz ostatnią 
wizytą kórnickiej delegacji u Noblistki. Zdradził, 
że planowane jest nadanie imienia Wisławy 
Szymborskiej kórnickiej Promenadzie. Ucznio-
wie pytali o plany inwestycyjne gminy, o kierunki 
rozwoju i perspektywy zatrudnienia. Burmistrz 
wskazał na możliwości, jakie absolwentom kie-
runku „logistyka” daje mnogość firm z tej branży 
lokujących swoje siedziby w naszej gminie. 
Uczniowie pytali o możliwości korzystania z 
obiektów sportowych na terenie gminy. Inte-
resowała ich sytuacja KOMBUSu i możliwość 
uruchomienia dodatkowych kursów autobusów.

Pytania dotyczyły miejsc parkingowych i 
strefy płatnego parkowania. Młodzież intereso-
wała także sprawa promocji gminy oraz imprez 
organizowanych na naszym terenie. Burmistrz 
zdradził, że w tym roku gwiazdą Kórnickich 
Spotkań z Białą Damą ma być zespół Dżem.

Podczas dyskusji, po niewielkich proble-
mach technicznych w tle puszczono przygo-
towaną przez uczniów prezentację dotyczącą 
teraźniejszości i historii Ziemi Kórnickiej. 

Spotkanie z burmistrzem wpisało się w pro-
wadzony od trzech lat w liceum program klas o 
profilu akademickim, w ramach którego szkoła 

współpracuje także z Wydziałem Historii UAM. 
Młodzież klas humanistycznych jeździ na wykła-
dy na uczelnię, a wykładowcy przyjeżdżają co 
miesiąc  do Kórnika ze specjalistycznymi wykła-
dami. W ramach tej współpracy organizowane 
są także lekcje w muzeach i „historyczne spa-
cery po średniowiecznym, renesansowym i XIX 
wiecznym Poznaniu”. W ramach tego programu 
nawiązano także współpracę z Instytutem Pa-
mięci Narodowej, którego pracownicy naukowi 
przygotowują lekcje z historii najnowszej. Przy 
współpracy z IPN-em organizowane są także 
warsztaty historyczne i wystawy. Na wykłady 
do szkoły przyjeżdżają także przedstawiciele 
Poznańskiego Centrum Informacji Europejskiej. 

ŁG

W dniu 19 lutego Komisariat Policji w 
Kórniku  został powiadomiony o dokonanej  
kradzieży dwóch sztuk parasoli ogrodowych 
z ogródka piwnego jednego z lokali na terenie 
Kórnika o szacunkowej wartości 4000zł

W dniu 20 lutego funkcjonariusze ujawnili 
trzech sprawców kradzieży baneru reklamo-
wego, znaku drogowego oraz tabliczek 
ostrzegawczych.

W dniu 21 lutego Policjanci  na podstawie 
Nakazu wydanego przez Sąd doprowadzili 
małoletnią mieszkankę Kórnika do Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego.

W dniu 22 lutego funkcjonariusze  Wydzia-
łu Zabezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu na terenie Biernatek doko-
nali zatrzymania rowerzysty znajdującego się 
w stanie nietrzeźwości (0,23 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu), który ponadto 
kierował pojazdem pomimo prawomocnego 
zakazu Sądowego.

W tym samym dniu funkcjonariusze z Po-
znania dokonali zatrzymania w Kórniku innego 
rowerzysty, u którego zanotowano 0,27 mg/l 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dniu 23 lutego funkcjonariusze  Wydzia-
łu Zabezpieczenia Miasta z Poznania zatrzy-
mali na terenie Prusinowa mężczyznę, który 
kierował rowerem, mimo 0,39 mg/l alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

W tym samym dniu Komisariat Policji w 
Kórniku został powiadomiony o uszkodzeniu 
elementów karoserii zaparkowanego w Gąd-
kach samochodu osobowego marki Audi. 
Wartość strat oszacowano na 40000zł.

W dniu 24 lutego funkcjonariusze z Kór-
nika na terenie Żernik dokonali zatrzymania 
poszukiwanego mężczyzny, którego odtran-
sportowano do aresztu śledczego. podobnej 
interwencji dokonano wobec mieszkańca 
Kórnika. 

W tym samym dniu w ręce funkcjonariuszy  
z Poznania wpadł na terenie Kórnika kolejny 

pijany rowerzysta. Wyniki badań wskazały u 
mężczyzny 0,29 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

Także tego dnia powiadomiono o dokona-
nej w miejscowości Kamionki kradzieży tablicy 
rejestracyjnej pojazdu.

W dniu 25 lutego  Policjanci z Kórniku na 
gorącym uczynku zatrzymali sprawcę kradzie-
ży z włamaniem do domu jednorodzinnego 
w Kórniku

Dwa dni później powiadomiono o uszko-
dzeniu powłoki lakierniczej oraz wycieraczki w 
zaparkowanym w Kórniku samochodzie m-ki 
Renault - straty 1060zł.

W tym samym dniu zgłoszono informację 
o kradzieży z włamaniem do domku letnisko-
wego na ternie Rodzinnych Ogródków Dział-
kowych w Koninku. Wartość strat oszacowano 
na 2660zł.

W dniu 28 lutego  funkcjonariusze doko-
nali zatrzymania w Żernikach poszukiwanego 
mężczyzny, którego doprowadzono do aresztu 
śledczego

W tym samym dniu w Kórniku dokonano 
zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o 
dokonanie kradzieży z mieszkania monitora 
LCD oraz elektronarzędzi o wartości 1700zł. 

Także tego dnia Komisariat powiadomiony 
został o dokonanej w miejscowości Gądki 
kradzieży pojazdu marki Mercedes  wartości 
1000zł.

Także 28 lutego „wpadł” następny pijany 
rowerzysta. „Zdiagnozowano” u niego 1,36 
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, 
ponadto kierował pojazdem pomimo prawo-
mocnego zakazu Sądowego.

Dzień później zatrzymano w Kórniku 
kierowcę samochodu osobowego. Mężczy-
zna miał 0,34 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Również tego dnia zatrzymano 
rowerzystę z zakazem dotyczącym kierowania 
pojazdami i z 0,75 mg/l alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

W tym samym dniu Komisariat Policji w 
Kórniku został powiadomiony o kradzieży z 
domu w Dębcu telefonu komórkowego którą 
jak wynika z zeznań poszkodowanych doko-
nać miała kobieta narodowości romskiej, która 

wykorzystała nieuwagę domownika wchodząc 
do domu pod pretekstem sprzedaży koca.

W tym samym dniu na podstawie Listu 
Gończego zatrzymano w Kórniku i dopro-
wadzono do Aresztu Śledczego mieszkańca 
Poznania.

W dniu 1 marca zgłoszono kolejną kra-
dzież tablicy rejestracyjnej pojazdu na terenie 
Kórnika.

W tym samym dniu Komisariat Policji w 
Kórniku został powiadomiony o kradzieży w 
Kórniku dwóch żeliwnych pokryw z włazów 
do studzienki. Wartość strat to około 240zł.

Dokonano także na terenie Szczytnik za-
trzymania mężczyzny, który kierował rowerem 
znajdując się w stanie „wskazującym” i miał  
1,06 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dzień później Komisariat Policji w Kórniku 
został powiadomiony o dokonanej w miej-
scowości Radzewo kradzieży dwóch  tablic 
rejestracyjnych pojazdu.

W tym samym dniu Komisariat Policji w 
Kórniku został powiadomiony o „doprowa-
dzeniu do niekorzystnego rozporządzenia 
mieniem (363zł)  mieszkanki Kórnika  poprzez 
wprowadzenie w błąd co do zamiaru sprzeda-
ży telefonu komórkowego zawartej na aukcji 
internetowej Allegro”.

Kolizje i inne zdarzenia na drodze
Pod koniec lutego zgłoszono kilka zdarzeń 

polegających na uszkodzeniu pojazdów, które 
spowodowane były złym stanem nawierzchni 
dróg.      
W dniu 1 marca na terenie Kórnika kierujący 
Mercedesem nie zachował bezpiecznej odle-
głości doprowadził do zderzenia z pojazdem 
marki Daewoo.

Dzień później kierujący samochodem 
Man podczas manewru cofania uderzył w 
samochód marki Peugeot.

W tym samym dniu w miejscowości Gądki 
kierujący samochodem ciężarowym Man 
podczas manewru cofania uderzył w bramę  
powodując jej uszkodzenie.

KP Kórnik

kRonIka 
kRyMInalna

Klubu honorowych dawców Krwi 
PcK im. Św. floriana przy oSP w Kórni-
ku zorganizował pierwszą od roku akcję 
krwiodawczą.

Odbyła się ona w niedzielę, 26 lutego 
koło Ratusza w Kórniku. Krew w specjalnym 
autobusie pobierali pracownicy  Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Poznaniu. 

Swoja gotowość do oddania krwi zgło-
siło 60 krwiodawców, z czego krew mogło 
oddać 53. Łącznie uzyskano 23,45 l. Dodat-
kowo trzy osoby zgłosiły się jako potencjalni 
dawcy szpiku. 

Organizatorzy podkreślają, że Urząd 
Miejski w Kórniku udostępnił uczestnikom 
patio, w którym krwiodawcy mogli wypić 
kawę lub  herbatę przygotowaną przez 
Klub. 

Kolejna akcja krwiodawcza w Kórniku 
jest zaplanowana na niedzielę, 3 czerwca.

Robert Wrzesiński

udana akCja kRwIodawCza
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W tym roku szkolnym, każdego kolejne-
go miesiąca, w naszej szkole odbywają się 
koncerty muzyczno-edukacyjne dla dzieci 
z klas 0-3. Za pośrednictwem Fundacji 
Fabryki Sztuki z Poznania dzieci poznają 
kulturę nie tylko naszego kraju, ale także 
Europy i świata. Do tej pory odbyły się 
kolejne koncerty pod tytułami: „Muzyka 
celtycka”, „Tańce i ich charakter”, „Grajcie 
dudy, basy”,    „Co w rurach piszczy”, „Bla-
szana familiada”, „Drogą z Hiszpanii na 
Węgry”.  Podczas występów dzieci mają 
okazję znaleźć się w świecie melodii i ory-
ginalnych przyśpiewek ludowych rodem z 
Wielkopolski, poznają stroje i instrumenty 
muzyczne ludowe używane dawniej. Cza-
sami nie potrzeba profesjonalnych instru-

mentów, by usłyszeć muzykę. Świat wokół 
nas rozbrzmiewa tysiącami dźwięków. 
Wystarczy odrobina fantazji, by z dźwię-
ków codzienności ułożyć muzyczny utwór. 
Artyści uczą dzieci, jak wyczulić ucho na 
muzykę wokół nas.  Muzyczne ilustracje od 
baroku do jazzu    w „Blaszanej familiadzie” 
pomogły słuchaczom poznawać budowę, 
podobieństwa i różnice w brzmieniu trzech 
instrumentów o tej samej nazwie, lecz o 
innej duszy. Ostatnim dotąd muzycznym 
doświadczeniem dzieci  były niesamowite,  
pełne skocznych rytmów tańce prowadzące 
po krętych drogach historii i tradycji rozgrza-
nych muzyką krajów.  Dzieci dowiadują się, 
w jaki sposób należy odbierać muzykę, ale 
też jak zachować się podczas koncertów.

Przed nami  „Alfabet muzyczny”, „ Dy-
liżansem w country”, „Z batutą i humorem” 
oraz „Perły kina”. Prowadząca za każdym 
razem nie tylko zapowiada kolejne występy, 
ale w bardzo ciekawie opowiada dzieciom o 
muzyce i wszystkim, co jest z nią związane. 
Z niecierpliwością czekamy  na kolejne do-
znania i wrażenia muzyczne. Odpowiedzial-
ną osobą za organizowanie wizyt artystów                         
w naszej szkole jest pani Janina Sobańska, 
a opisała dotychczasowe występy pani 
Danuta Zwierzyńska.

Poniższe zdjęcia są ilustracją wyżej 
opisanych koncertowych wydarzeń.

Danuta Zwierzyńska

pożyteCzne 
feRIe 2012

Magdalena Telesińska zapewnia, iż 
podczas tegorocznych ferii zimowych w 
Kamionkach kolejny raz nie można było 
narzekać na nudę. Ochotnicza Straż Pożar-
na Kamionki, przy współpracy z Fundacją 
Wspomagania Wsi oraz Radą Solecką, 
zrealizowała projekt „Pożyteczne Ferie 
2012 – Moja miejscowość w Internecie”. 
Przez dwa tygodnie dzieci i młodzież z 
Kamionek i okolic uczestniczyli w różno-
rodnych zajęciach. 

Magdalena Telesińska informuje: 
- Warsztaty doskonaliły umiejętności 

m.in. w zakresie technik plastycznych ta-
kich jak decoupage czy lepienie w glinie. 
Pojawiły się długo wyczekiwane, szcze-
gólnie przez chłopców, zajęcia z robotyki, 
na których nie tylko prezentowane były 
roboty, ale przede wszystkim uczono się 

je programować. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się spotkania, podczas których 
młodzi uczestnicy tworzyli kalendarze 
według własnych projektów oraz wybierali 
i zamieszczali zdjęcia w zakładce galeria na 
stronie internetowej Atlas Wsi, promującej 
m.in. Kamionki. 

Podczas ferii nie zabrakło także wycie-
czek i wyjazdów do kina. Niektórzy młodzi 
ludzie po raz pierwszy w życiu mieli okazję 
zobaczyć film w rozdzielczości 3D czy 
doświadczyć niezwykłych emocji podczas 
seansu w kinie 5D. Odwiedzili też krainę 
bajek – Bajlandię, gdzie słuchając tradycyj-
nych bajek mogli w trójwymiarze podziwiać 
ich bohaterów. 

- Cieszymy się, że czas ferii zimowych 
to dla naszych dzieciaków nie tylko odpo-
czynek od szkoły i obowiązków, ale jest 
to jednocześnie okres atrakcyjnych zajęć 
– podsumowuje Magdalena Telesińska.

Oprac. Robert Wrzesiński
Fot. Magdalena Telesińska

konCeRty w Sp nR 1 w kóRnIku

feRIe w 
Sp Radzewo
Ferie zimowe 2012 to już historia, 

nad czym na pewno boleją wszyscy 
uczniowie, bo znów trzeba się uczyć i 
odrabiać zadania domowe. W Szkole 
Podstawowej w Radzewie tradycyjnie 
już ferie przebiegały w znacznej mierze 
pod znakiem rywalizacji sportowej. W 
skład projektu „Sportowa Zima” między 
13 a 17 lutego weszły tym razem zawo-
dy pływackie oraz turnieje: warcabowy, 
szachowy, tenisa stołowego, badminto-
na, rzutów do kosza, rzutu lotką, piłki 
stołowej, a także sprawnościowy tor 
przeszkód na czas. Na podstawie wy-
ników rywalizacji w tych rozgrywkach 
wyłoniono najsprawniejszych uczniów. 
Wśród chłopców zwyciężył zdecydowa-
nie Kamil Stempniak (kl. III). W gronie 
dziewcząt było więcej uczestniczek, 
toteż rywalizacja była o wiele bardziej 
zacięta. Ostatecznie wygrała ją Monika 
Stempniak (IV), która wyprzedziła Aga-
tę Radziejewską (III) i Klaudię Dryer 
(V). Uczniowie ci zostali nagrodzeni 
medalami, dyplomami oraz nagrodami 
książkowymi ufundowanymi przez Radę 
Rodziców.

Nie były to jednak jedyne atrakcje, 
jakie czekały na uczniów szkoły w 

Radzewie. Pierwszego dnia zorganizo-
wano wyjazd do kina oraz na zawody 
sportowe do Robakowa. W drugi dzień 
na dzieci czekało wodne „szaleństwo” 
na kórnickim basenie, oczywiście w peł-
ni kontrolowane. W następnych dniach 
uczniowie mogli wykazać się talentem 
wokalnym (konkurs karaoke) oraz pla-
stycznym (konkurs „Rogaliński Park 
Krajobrazowy o każdej porze roku”), 
mogli poklikać w centrum multimedial-

nym, a także przeprowadzić szereg 
eksperymentów i doświadczeń przyrod-
niczych, do których dzieci aż się paliły... 
W Tłusty, zimowy i mroźny Czwartek na 
uczniów czekała słodka niespodzianka. 
Pączki przywiozła im Małgorzata Karaś 
– przewodnicząca Rady Rodziców. Na 
nudę nie można było więc narzekać!

KN

w dniach 20 -24 lutego w sołectwie 
czmoniec zorganizowano ferie dla dzieci 
i młodzieży ztejże wsi i okolic. 

Uczestnicy odwiedzili jednostkę OSP 
w Kórnik, gdzie dzięki uprzejmości ko-
mendanta Leszka Orlewicza zobaczyli 
sprzęt strażacki i dowiedzieli się wiele o 
trudnej racy strażaków.  Dyrektor CRiS 
Wojciech Kiełbasiewicz zaprosił uczest-
ników do nowoczesnych obiektów Oazy, 
gdzie spędzono przemiłe 2 godziny. 
podczas specjalnie zorganizowanych 
spotkań w świetlicy w Czmońcu, o swo-
jej pracy opowiadali dzieciom funkcjo-
nariusze z Komendy policji w Kórniku, 
oraz komendant Straży miejskiej Marek 
Kaczmarek. Uczestnicy dowiedzieli się 
nie tylko tego, jak bezpiecznie poru-
szać się po drogach, obronić się przed 
groźnym psem, ale także sprawdzili jak 
działa sprzęt do pomiaru prędkości oraz 

jak używa się kajdanek. 
Organizatorzy zadbali, by nie zabra-

kło także innych atrakcji i wyzwań. Były 
więc konkursy recytatorskie, muzyczne, 
warcabowe, szachowe oraz przede 
wszystkim plastyczny pod hasłem „ 
Rogaliński Park Krajobrazowy o różnych 
porach roku”.

Nagrody dla laureatów konkursu pla-
stycznego ufundował Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa UM w Kórniku, 
a triumfowali w nim: Kamil Stempniak, 
Monika Stempniak, Mirella Rozmiarek 
oraz Tomek Siejak. 

Ostatniego dnia do świetlicy przybyło 
wielu gości: prof. Jerzy Karg ze Stacji 
Badawczej PAN w Turwi, zastępca dy-
rektora Zespołu Parków Krajobrazowych 
Woj. Wlkp. Paweł Śliwa, wiceburmistrz 
Antoni Kalisz, komendant KP w Kórniku 
Eugeniusz Sierański, komendant  SM 

Marek Kaczmarek, komendant OSP 
Leszek Orlewicz, Małgorzata Kozaryn 
z Nadleśnictwa Konstantynowo, Janusz 
Dulczyk z Nadleśnictwa babki, dyrektor 
Oazy Wojciech Kiełbasiewicz.  Podsu-
mowano wtedy ferie i rozstrzygnięto 
konkursy, a oprawę muzyczną temu 
wydarzeniu nadało rodzeństwo Beata, 
Przemysław i Jakub Pawlaczyk, człon-
kowie Towarzystwa Muzycznego im. 
Mariana Zielińskiego w Śremie. 

Organizatorzy ferii: Sołtys i rada 
Sołecka Czmońca w imieniu dzieci bio-
rących udział w zajęciach i atrakcjach 
składają serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji ferii i ich uatrakcyjnienia.

Sołtys 

feRIe w CzMońCu
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swoich uroków, mimo to ferie w przedszkolu 
„Bajkowy Dwór” upłynęły nam w „bajkowej” 
atmosferze. W pierwszym tygodniu ferii 
mogliśmy choć na chwilę poczuć się, jak w 
zimowej krainie, ponieważ popadało dość 
sporo śniegu. Dzieci wraz z nauczyciel-
kami mogły więc porzucać się śnieżkami, 
odcisnąć na świeżym śniegu anioła, czy 
wreszcie ulepić bałwana. Zaś 17 lutego 
pomimo zbliżającej się odwilży udało się 
nam zorganizować kulig. Większość dzieci 
po raz pierwszy miała okazje do uczestni-
czenia w tej zabawie, jechały na sankach 
ciągniętych przez kucyka jak zaczarowane, 
te chwile na pewno pozostaną na długo w 
naszej pamięci!

A.A.

UwAgA RodZicE dZiEci w wiEKU PRZEdSZKolNYm!!!
Przedszkole „BAjKowY dwóR” w Kórniku zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat, 

które nie uczęszczały dotychczas do przedszkola 
wraz z rodzicami na wyjątkowe  

„Przedszkolne zajęcia ruchowe”, 
które odbędą się dnia 24 marca 2012r., w godz. od 9.00 do godz.11.00.

Zajęcia pomogą dzieciom w:
- nawiązaniu kontaktu z rówieśnikami, 

- odkrywaniu radości ze wspólnej zabawy,
- dadzą możliwość  uczestnictwa w zabawach ruchowych razem z mamusiami lub tatusiami,

- pomogą w zapoznaniu z  zabawami ruchowymi przeprowadzanymi metodą Ruchu Rozwijającego weroniki Sherborne.
dzieci podczas zajęć znajdują się pod opieką rodziców.

Uprzejmie prosimy o zabranie obuwia zmiennego zarówno dla dzieci,
jaki i rodziców oraz ubrania się w „luźny” – wygodny strój do ćwiczeń.

Po zajęciach zapraszamy na wspólne zwiedzanie przedszkola!
ilość miejsc ograniczona – zapisy na zajęcia telefonicznie do dnia 16 marca 2012r.

Przedszkole „Bajkowy dwór”, ul. młyńska 39, Kórnik; tel. 616460885 lub 518671759.
Serdecznie zapraszamy!!!

feRIe w bajkowyM dwoRze

„zanIM będę pRzedSzkolakIeM”
Mając na uwadze przyszłych przed-

szkolaków i ich rodziców, w okresie ferii 
zimowych Przedszkole w Szczodrzykowie 
zorganizowało cykl wyjątkowych zajęć. 
Warsztaty pt. „Zanim będę przedszkola-
kiem” skierowane były do dzieci w wieku 
2-5 lat, które dotychczas nie uczęszczały do 
przedszkola. Zajęcia cieszyły się tak dużym 
zainteresowaniem ze strony rodziców, że 
zaistniała potrzeba utworzenia dwóch grup 
uczestników.

    Celem codziennych spotkań w przed-
szkolu była możliwość nawiązania kontaktu 
z rówieśnikami, uczestnictwo w twórczych 
zabawach dostosowanych do możliwości 
dzieci a także zapoznanie z różnorodnymi 
technikami plastycznymi – dzieci malowały 
farbami, stemplowały i wykonały collage. 
Dodatkowo każdego dnia na naszych gości 
czekała niespodzianka – smaczny i zdrowy 
poczęstunek.

  Pozdrawiamy uczestników warsztatów 
i już teraz zapraszamy na kolejne spotka-
nie z Przedszkolem w Szczodrzykowie 
podczas „Drzwi otwartych” w sobotę, 10 
marca br.

Magdalena Czapkiewicz

CzaS eGzaMInów 
cZYli jAK SKUTEcZNiE

 PRZYgoTowAć Się do EgZAmiNU?!

Zbliża się czas egzaminów, zdawać je będą 
uczniowie gimnazjów, liceów, techników, stu-
denci. Każdy egzamin jest ważny i każdy może 
mieć znaczenie dla dalszej edukacji. Dobrze 
zdana matura to przepustka na wymarzone 
studia, egzamin gimnazjalny zapewnić może 
naukę w dobrym liceum czy technikum. Warto 
więc solidnie się przygotować. Wielu uczniów 
zaczyna denerwować się, że czas ucieka i nie 
wie za co się zabrać w pierwszej kolejności. 
Nie ma cudownej recepty na efektywną naukę, 
która odpowiadałaby każdemu. Każdy uczeń 
ma własny styl nauki. Są jednak sprawdzone 
sposoby, które pomagają w zrozumieniu i 
szybkim przyswojeniu materiału.

A oto kilka rad na efektywną naukę:
- Skoncentruj się – ten czas teraz jest prze-

znaczasz na naukę i tylko na naukę!
 - Planowanie – przygotuj sobie plan nauki, 

policz ile masz czasu do egzaminu – tygodni, 
dni, jakiego materiału musisz się nauczyć, a co 
powtórzyć. Nie traktuj nauki jako zło konieczne 
– będzie Ci wtedy trudniej – pozytywne nasta-
wienie to połowa sukcesu. 

- Miejsce nauki – to prawda, że uczyć się 
można wszędzie, ale są miejsca, gdzie jest 
łatwiej – cichy pokój, biurko w miarę uporządko-
wane, wygodny fotel. Nie ucz się na leżąco – to 
pozycja, która skłania do odpoczynku – szybko 
poczujesz znużenie, a nawet senność. Ważne 
jest dobre oświetlenie i żeby w pokoju nie było 
za ciepło – rozleniwia. Przygotuj coś co picia, 
najlepiej wodę mineralną, owoc lub kawałek 
czekolady. Trzeba dostarczyć mózgowi energii, 
no i sobie jakoś osłodzić ten trudny czas. W na-
uce rób przerwy – krótki odpoczynek zwiększy 
efektywność pracy. W czasie nauki możesz 
słuchać muzyki, ale nie każdej – najlepiej „wspo-

maga” uczenie się muzyka Mozarta (zmniejsza 
stres, dodaje energii, ułatwia zapamiętywanie). 
Jeżeli poczujesz zmęczenie, rozdrażnienie, 
podenerwowanie, to zakończ naukę na dziś. 
Śpij min. 7 godz. -  nic tak nie regeneruje sił, 
jak mocny, spokojny sen.

- Nauka wielozmysłowa – nauka to nie tylko 
bierne „zakuwanie” – ucz się poprzez zmysły 
– notuj, rysuj, oglądaj, słuchaj, śpiewaj, stukaj, 
mów szeptem lub głośno, spaceruj po pokoju. 
Z tekstu wybierz informacje najważniejsze, 
słowa „klucze” – powtórz je kilka razy. Ucz się ze 
zrozumieniem, wyznacz sobie pytania do tekstu 
i sam na nie odpowiadaj. Wyobraź sobie to, o 
czym się uczysz, stwórz obraz tego, o czym czy-
tasz. Staraj się skojarzyć materiał z czymś, co 
już znasz. Opowiadaj tekst własnymi słowami. 

•„Wzrokowcy” uczą się lepiej, gdy mają 
wszystko podkreślone, pokolorowane, rozry-
sowane (schemat – ilustracja), często robią 
własne dopiski na marginesie lub przyklejają 
małe karteczki do tekstu.

•„Słuchowcy” łatwiej zapamiętają słuchając, 
dlatego też głośno powtarzają czytany tekst, 
tworzą rymowanki, dyskutują z kolegami lub 
opowiadają domownikom, nagrywają tekst a 
potem go odsłuchują.

•„Ruchowcy” uczą się chodząc po pokoju, 
coś bazgrzą, podskakują, wymachują rękami 
lub siedzą na podłodze. To im pomaga!

•Zawsze ucz się przemiennie przedmiotów 
ścisłych i humanistycznych.

- Powtórki – przeczytaj teks, podkreślają to, 
co najważniejsze. Potem czytaj to, co podkreśli-
łeś. Rób notatki na marginesie lub karteczkach, 
jeśli nasunęło Ci się coś ważnego, związanego 
z tekstem. Dokładnie przeanalizuj rysunki, 
schematy, to, co „wytłuszczone” lub napisane 
kursywą (autor uznał to za istotne). Jeśli pod 
tekstem są podsumowania – przeczytaj je 
uważnie. A teraz zaczynaj powtarzać – ma-
teriał musi „przejść” do pamięci długotrwałej. 
Wielu uczniów denerwuje się, że po kilku 

godzinach nauki nic nie pamięta lub zaczyna 
zapominać. Zapamiętanie wymaga powtórek, 
należy je robić krótko po przyswojeniu danej 
partii materiału. Powtórki mogą mieć różną 
formę – szybkie przejrzenie notatek, czytanie 
tego, co podkreślone, czytanie podsumowań, 
opowiadanie sobie tekstu zerkając na niego 
itp. Każdy materiał powtarzamy kilka razy. 
Jeśli systematycznie uczyłeś się przez cały rok 
szkolny, to szybko sobie wszystko przypomnisz, 
przecież to „jest” w Twojej głowie!

I wreszcie – egzamin - nie panikuj, że pustka 
w głowie! Weź kilka głębokich oddechów i do 
pracy! 

• uważnie przeczytaj polecenia, nie ko-
mentuj ich

• próbuj odpowiadać na wszystkie pytania 
zamknięte, jeżeli nie znasz odpowiedzi – wy-
bierz tą, która wydaje Ci się najprawdopodob-
niejsza

• najpierw odpowiadaj na pytania, które są 
dla ciebie proste, potem na te trudniejsze – 
wymagają one więcej czasu

• na pytania otwarte odpowiadaj zwięźle, 
formułuj swoje myśli sensownie, logicznie

• uważnie zaplanuj treść wypowiedzi 
pisemnej

• sprawdź związek treści z tematem (pisz 
na temat, a nie wszystko co wiesz!), sprawdź 
ortografię (tu nawet dyslektycy muszą uważać!)

• wykorzystaj cały, przeznaczony na eg-
zamin, czas.

Pamiętaj – egzamin to sprawdzian Twojej 
wiedzy i umiejętności, a nie „koniec świata”! 
Trzeba go zdać! Masz wiedzę, uwierz w siebie, 
dasz radę!!!

Powodzenia! 

Aleksandra Prabucka, 
psycholog, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Mosinie

W dn. 23.02.2012 r. w Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej w Mosinie Filia w Kórniku odbył się II Dzień Kariery 
Zawodowej, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych naszej gminy. Uczniowie, a często i ich 
rodzice,  skorzystali z indywidualnych konsultacji z psycho-
logiem, w celu określenia swoich predyspozycji i preferencji 
zawodowych. W tym celu m.in. wykorzystano multimedialny 
test „Lista zawodów” i test „Wymarzona praca”.  Chcąc 
dowiedzieć się ile czasu i sił planują przeznaczyć na dalsze 
uczenie się i zdobycie zawodu,  uczniowie wykonali test 
„Mój stosunek do nauki”. Możliwe było również uzyskanie 
informacji o predyspozycjach zdrowotnych do wykonywania 
danego zawodu, co pomoże uniknąć nietrafnych wyborów 
i rozczarowań, iż wymarzony zawód jest poza naszym - 
zdrowotnym  - zasięgiem. 

Uczniowie i ich rodzice mieli także możliwość podzielić 
się spostrzeżeniami z niedawno odbytych Targów Edu-
kacyjnych w Poznaniu. Młodzież uczestnicząca w dniach 
kariery, to młodzi ludzie rozsądnie podchodzący do kwestii 
związanych z wyborem szkoły i indywidualnej ścieżki kariery. 

M. Smolarkiewicz-Maliszewska, psycholog

II dzIeń kaRIeRy 
zawodowej

 
ogŁoSZENiE o REKRUTAcji

Burmistrz Gminy Kórnik informuje, że rekrutacja dzieci do 
przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych  na rok szkolny 2012/2013 będzie 
przebiegała wg następującego harmonogramu: 

1 marca 2012 r.
ogłoszenie informacji o przebiegu rekrutacji

1-30 marca 2012 r.
wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia

do 6  kwietnia 2012 r.
posiedzenie komisji Rekrutacyjnej

13  kwietnia 2012 r.
ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły i listy 

rezerwowej
do 27  kwietnia  2012 r.

składnie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektorów 
placówek

do 15 czerwca 2012r.
zebrania informacyjne dla rodziców dzieci 

przyjętych do przedszkola/szkoły
 
Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola znajdują się  w placów-

kach przedszkolnych, a także na stronach internetowych przedszkoli.                                                                              

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
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W dniu 27 lutego spotkałyśmy się po 
raz kolejny na zajęciach „PASJOTEKI”, 
gdzie po raz drugi zorganizowano zajęcia 
dotyczące filcowania kwiatków. 

Panie otrzymały zastawy wełny czesan-
kowej i rozpoczęły swe dzieło tworzenia 
od ułożenia w odpowiedni sposób włóczki, 
następnie przeszły do filcowania. Wełnę 
układa się na folii bąbelkowej, polewa 
letnią wodą z szarym mydłem, przykrywa 
kolejną warstwą folii i trze. Tarcie trwa tak 
długo dopóki włókna nie połączą się między 
sobą. Następny etap to konfekcjonowanie 
końcowe, czyli tarcie, gniecenie, wykonanie 
kulki. Efekty zaskoczyły wszystkich bardzo 
pozytywnie i każda z Pań zakończyła zaję-
cia z własnymi, pięknymi kwiatami. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 12 
marca 2012 roku a temat zostanie ustalony 
na spotkaniu w dniu 5 marca. Wszelkie 
informacje znajdziecie Państwo na stronie 
biblioteki oraz na plakatach w centrum 
miasta Kórnik.

wARSZTATY TEATRAlNE 
dlA gimNAZjAliSTów 

Z KóRNiKA i RoBAKowA
W dniu 2 marca Biblioteka Publiczna w 

Kórniku współpracując z Centrum Rekre-
acji i Terapii Ruchowej RECREO zaprosiła 
uczniów klas gimnazjalnych z Robako-
wa - klasa Ic oraz z Kórnika – klasa IIa. 
Uczniowie zostali wprowadzeni w sztukę 
aktorską, na początek była mała rozgrzew-
ka „mimiczna”, po czym zaproszona aktorka 

rozdała scenariusze przedstawienia „Sierot-
ka Marycha”. Temat dotyczył uzależnienia 
młodzieży od narkotyków a dokładniej 
osamotnienia głównej postaci - Marysi - w 
walce z tak trudnym przeciwnikiem, jakim 
jest uzależnienie. 

Każdy wybrał swoją rolę zarówno tą 
na scenie jak i poza nią, jedni grali „drzwi”, 
inni byli operatorami dźwięku czy świateł. 
Uczniowie – aktorzy doskonale sprawdzili 
się w tej roli i mamy nadzieję, że przed-
stawienie zapadnie w pamięci młodzieży i 
będą mieli czas poćwiczyć podobne zajęcia 
w szkole.

Dziękujemy Szkołom z Kórnika i Roba-
kowa za współpracę oraz uczniom za pracę 
i sympatyczną atmosferę na spotkaniach. 

KAK

wIeśCI z bIblIotekI

w cZASiE fERii w BiBlioTEcE TEż 
możE BYć ciEKAwiE

W dniach 20-24 lutego Filia w Bninie zor-
ganizowała dla dzieci serię zimowych spotkań, 
na których uczestnicy mieli okazję poznawać 
tajniki komputerów, Internetu, kina, teatru i 
telewizji. Zajęcia składały się z przygotowanych 
przez bibliotekarki prezentacji multimedialnych 
i warsztatów plastycznych. Jak przystało na 
spotkania w bibliotece, było również głośne 
czytanie literatury dziecięcej, tematycznie 
związanej z zajęciami.

Na zajęciach o komputerach i Internecie 
dzieci mogły zobaczyć jak wyglądały najstarsze 
komputery, z jakich części tworzy się je obecnie 
i gdzie mają zastosowanie. Dowiedziały się 
także do czego służy pen-drive i płyta CD. In-
ternet, to nie tylko wielkie możliwości, ale także 
zagrożenia, dlatego też zwrócono uczestnikom 
uwagę na podstawowe zasady bezpieczeństwa 
w sieci.

Poznając historię kina, dzieci dowiedziały 
się, co to jest kinetoskop i kinematograf  oraz 

jak powstaje film animowany. Poznały różne 
techniki animacji i utrwaliły pojęcia związane 
z filmem, jak: kadr, plan, montaż czy klaps. 
Mogły też obejrzeć dawne projektory i kasety 
VHS. Atrakcją dla uczestników było obejrzenie 
pierwszego filmu science-fiction w historii pt. 
Podróż na księżyc G. Meliesa z 1902 roku.

Zgłębiając tajemnice teatru milusińscy 
dowiedzieli się, czym charakteryzowały się 
przedstawienia teatralne starożytnej Grecji, 
poznali historię teatru, rodzaje widowisk teatral-
nych oraz dodatkowo obejrzeli różne przykłady 
przedstawień kukiełkowych. Dzieci utrwaliły 
pojęcia związane z teatrem , jak: sufler, pan-
tomima, scenograf, garderobiana, czy reżyser. 
Rozwiązały także zagadkę, czym różni się 
pacynka od kukiełki, a na zakończenie dowie-
działy się, gdzie w Poznaniu można obejrzeć 
przedstawienia na żywo.

Na zajęciach o telewizji zainteresowani 
zobaczyli jak wyglądały telewizory sprzed 60 
lat i czym różniły się pierwsze kamery telewi-
zyjne od współczesnych. Dzieci dowiedziały 

się: na czym polega praca w telewizji i kto jest 
potrzebny, aby mógł powstać program. Jako 
codzienni widzowie, zostali poinformowani, w 
jaki sposób należy dokonywać selekcji treści 
telewizyjnych i nie dopuścić do uzależnienia 
się od telewizji. Prowadzące zajęcia panie 
zaproponowały także kilka wartościowych pro-
gramów telewizyjnych odpowiednich dla dzieci 
w wieku szkolnym. Wielką niespodzianką dla 
milusińskich było spotkanie ze specjalistą od 
efektów specjalnych, który zaprezentował 
pracę telewizyjnego sprzętu do obróbki obra-
zu. Przy pomocy trików tworzonych na żywo, 
dzieci mogły wcielić się w rolę prezentera tele-
wizyjnego, pogodynki, przywitać się ze swoim 
odbiciem, poszybować w chmurach, uścisnąć 
dłoń prezydenta USA, stać się posiadaczem 
bluzki z ulubionym kucykiem, czy schować się 
w dziurce od klucza. Chętni zasiedli przy mik-
serze wideo, operowali kamerami cyfrowymi 
i udzielali wywiadów. Uczestnicy przekonali 
się, że praca w telewizji, wbrew pozorom, 
nie należy do łatwych i wymaga posiadania 

SputnIk nad polSką

W ostatni weekend w Kórnickim 
ośrodku Kultury odbył się festiwal fil-
mów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”. 
Patronat nad tym wydarzeniem arty-
stycznym objęli m.in. Prezydenci Polski, 
federacji Rosyjskiej oraz Burmistrz 
Gminy Kórnik.

 Zaprezentowano 8 tytułów począwszy od 
„Aleksandra Newskiego” z 1938 r. w reżyserii 
Siergieja Eisensteina, poprzez klasyczną ada-
ptację „Wujaszka Wanii” z 1970 r. w reżyserii 
Andrieja Konczałowskiego, aż po współczesne 
produkcje, jak np. „Sala nr 6” Karena Szachna-
zarowa, stanowiącą adaptację opowiadania 
Czechowa.  

Największe emocje wzbudził „Ładunek 
200.” w reżyserii Aleksieja Bałabanowa. Obraz 
dogorywającego imperium sowieckiego z jego 
wynaturzonym społeczeństwem, pijaństwem, 
zgnilizną moralną, okrucieństwem pokazano 
na przykładzie sowieckiej prowincji połowy lat 
80. Drastyczność niektórych scen szokowała 
publiczność do tego stopnia, że po zakończeniu 
projekcji dłuższą chwilę trwała absolutna cisza. 
Odwagi autorów filmu w ukazaniu schyłku 
ZSRR nie można przecenić.  Z kolei, wysma-
kowane plastycznie „Wygnanie”  w reżyserii 
Andrieja Zwiagicena pozwoliło na odkrywanie 
tajemnic samotnych, nie potrafiących się 
porozumieć ludzi. Rosyjska dusza i próba jej 
ukazania za pomocą kalejdoskopu epizodów 
była również głównym tematem filmu „Pełnia 
księżyca” w reżyserii Karena Szachnazarowa.

Arcydziełem nazwać można „Wyspę” 
Pawła Ługina. Film o świętości, przeznaczeniu, 
opętaniu i przebaczeniu. Z kolei „Podróż ze 
zwierzętami domowymi” w reżyserii Wiery Sto-
żewej była przykładem kina feministycznego, 
w którym bohaterka odkrywa własne potrzeby 
i priorytety. Spokojna narracja ukoiła widzów 
wzburzonych wcześniejszą projekcją „Ładunku 
200.”. W ciągu trzech dni festiwalu przewinęło 
się około 80 widzów zarówno z Kórnika, jak i 
okolicznych miejscowości. Pojawili się nawet 
goście z Poznania. Żywe dyskusje po kolejnych 
projekcjach były najlepszym dowodem na po-
trzebę organizowania takich imprez. 

Przypominam, że w KOK działa Klub 
Dobrego Filmu oraz Dyskusyjny Klub Książki. 
Wszystkich spragnionych przeżyć estetycznych 
i ciekawych rozmów serdecznie zapraszam.

Sławek Animucki   

wprawy i wielu umiejętności.
Każdego dnia prezentacje uzupełniały 

zajęcia plastyczne, w których dzieci rozwijały 
swoje talenty. Wykonywały one takie prace 
jak: układanki mozaikowe, pejzaże zimowe z 
marszczonego papieru, prace techniką kolażu, 
czy motyle z nasion. Wszyscy tworzyli swoje 
dzieła z wielką cierpliwością i zaangażowaniem. 
Zainteresowanych zapraszamy na wystawę 
prac w bibliotece.

Zajęcia dopełniły zabawy ruchowe, quizy, 
zagadki, kalambury i słodkie poczęstunki. 
Spotkania cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Chętnych, aby na edukacji i zabawie miło 
spędzić wolny czas było wielu. Zadowolenie i 
zaangażowanie dzieci stało się tego najlepszym 
dowodem.

W imieniu Filii w Bninie dziękujemy panu 
Pawłowi Pawłowskiemu za pomoc w zor-
ganizowaniu zajęć poświęconych efektom 
specjalnym.

Kierownik Filii
Klaudyna Przybylska-Pawłowska

 
filiA w BNiNiE 

ZAPRASZA 
  NA wiEcZóR 

BiogRAficZNY 
PoŚwięcoNY 
ANNiE jANTAR

SPoTKANiE 
odBędZiE Się 

14 mARcA (ŚRodA) 
O GODZ. 16.30

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza w dniu

21 marca 2012 roku                                                            
o godzinie 17:30                                   

(salka na piętrze)
na

 NA FLETNI PANA

Po spotkaniu możliwość zakupu płyt CD

KONCERT                

OLEG DOWGAL 
grać dla Państwa będzie  
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25 lutego na pływalni w oAZiE odbyły 
się Xii otwarte integracyjne mistrzostwa 
wielkopolski w  Pływaniu w Kategorii 
Masters. 

Cieszymy się, że wśród prawie 200  
osób startujących  znaleźli się też miesz-
kańcy Kórnika. Na największe wyróżnienie 
zasługuje Pani Anna Rauk, która zajęła 
I miejsce w swojej kategorii wiekowej na 
dystansie 50m w stylu grzbietowym oraz 50 
m w stylu dowolnym. Pani Ania otrzymała 
również nagrodę specjalną od organizatora 
za „ najmniejsze doświadczenie w zawo-
dach Masters”.

Dwa złota wywalczył również dla Kórnika 
Michał Sawala (nasz ratownik) na dystansie 
50m w stylu klasycznym oraz 100 m w stylu 
zmiennym 

Gratulujemy  też naszej sztafecie w 
składzie: Michał Sawala, Adam Łoś, Adam 
Prokopoczuk, Krzysztof Buszkiewicz, która 
uzyskała bardzo dobry czas i w swojej kate-
gorii wiekowej uzyskała I miejsce.

Okazało się, że basen sportowy w Oazie 
jest bardzo „szybki” i podczas zawodów padło 
aż 8 rekordów Polski. Na zdjęciu Pani Anna 
Rauk wręcza dyplom Pani Grażynie Cabaj – 
Drela z Olimpii Poznań, która pobiła Rekord 
Polski na dystansie 50 m w stylu klasycznym.

Dziękujemy bardzo Panu Burmistrzowi 
Jerzemu Lechnerowskiemu za otwarcie 
zawodów, dekorację uczestników oraz wrę-
czenie nagród specjalnych dla tych, którzy 
przyjechali do nas z najbardziej oddalonego 
od Kórnika południowego i północnego 
zakątka Polski. Nagrodę otrzymała za-
wodniczka z Sopotu oraz pływak z Zabrza.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim 
uczestnikom. Miejmy nadzieję, że to nie 
ostatnie tak wysokiej rangi i tak profesjo-
nalne zorganizowane zawody na naszej 
pływalni.

Joanna Stepczyńska
Niesamowitym sukcesem zakończył się 

wyjazd zawodników Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „TKD-Kórnik” do szwedzkiego 
Trelleborga na zawody klasy „A“ Europejskiej 
Unii Taekwondo. Do tego nadbałtyckiego 
miasteczka, w dniach 11-12 lutego przybyło 
blisko 1200 zawodników z 200 reprezentacji 
narodowych i klubowych. Mateusz Nowak, 
po wygraniu dwóch walk, dopiero w finale 
uległ „złotym punktem“, Brytyjczykowi  Archie 
Waldock’owi. W drodze po srebro, w pierw-
szej walce zmierzył się z reprezentantem 
Wielkiej Brytanii – Cameronem Booth’em. 
Pojedynek wygrał 1:0. Kolejną walkę stoczył 
z Duńczykiem Isakiem Hirsbo, wygrywając 
3:1. Niezmiernie emocjonujący finał, z do-
liczonym czasem, na długo pozostanie w 
Naszej pamięci. 

Drugi Nasz reprezentant na tym turnieju, 
Jakub Posadzy niestety nie miał tyle szczę-
ścia. Debiutował w wyższej kategorii wiekowej 
(w juniorach) i to w jednej z bardziej obsa-
dzonych kategorii (28 zawodników; dopiero 
trzy wygrane walki gwarantowały brązowy 
medal). Niestety nie miał szans ze starszym 
i bardziej doświadczonym zawodnikiem z 
Holandii Michaelem Bax’em, przegrywając 
pierwszą walkę wynikiem 6:2. Niemniej jednak 
trener Andrzej Bartosiewicz był z walk obu 
zawodników bardzo zadowolony. Ostatnie 
starty tej dwójki pokazują, iż nie odbiegają 
oni poziomem wyszkolenia od reszty Europy 
i bardzo dobrze rokują na przyszłość. Wyjazd 
został dofinansowany ze środków własnych 
Klubu i pomocy rodziców.

EgZAmiNY UcZNiowSKiE
W dniu 27 stycznia dwudziestu ośmiu za-

wodników UKS TKD Kórnik przystąpiło na tzw. 
„małej salce” w KCRiS „Oaza” do egzaminu na 
stopnie uczniowskie. Egzamin przeprowadził 
licencjonowany egzaminator Polskiego Związ-
ku Taekwondo Olimpijskiego i jednocześnie 
Prezes Wielkopolskiego Związku Taekwondo, 
Marcin Kiciński. Większość zdających pod-
chodziła do egzaminu na najniższe stopnie 
uczniowskie 9 i 8 kup (biały pas z żółtą belką 
i żółty pas). Co bardziej odważni (w sumie 
dziewięć osób) spróbowali zdawać o dwa 
stopnie. Musieli jednak wykazać się wiedzą z 
wymaganego przepisami zakresu. Egzamin 
rozpoczął się rozgrzewką poprowadzoną 
przez egzaminatora przy asyście Naszej 
trenerki Angeliki Rydlewskiej. Rozstawiono 
na sali grupę zdających na najniższy stopień 

9 kup i rozpoczął się egzamin. Pierwsza ko-
menda i … zaskoczenie – „Proszę zamknąć 
oczy”. Tego się dzieciaki kompletnie nie spo-
dziewały. Z zamkniętymi oczami po wydanej 
komendzie, musiały pokazać odpowiednią 
technikę. Egzaminator sprawdzał u każdego 
poprawność wykonania. Następnie, każdy 
samodzielnie musiał policzyć po koreańsku 
do dziesięciu. Jak się okazuje nie jest to takie 
proste, zwłaszcza, że do egzaminu podchodzi-
ły dzieci w wieku niespełna 6 lat. Na szczęście 
wszyscy pozytywnie zdali swój pierwszy eg-
zamin. Przed ogłoszeniem wyniku egzaminu, 
każdy usłyszał jednak co zrobił dobrze, a nad 
czym trzeba jeszcze popracować. 

Przyszedł wreszcie czas na pozostałą 
część zdających. Kto z pierwszej grupy 
chciał zdawać o kolejny stopień musiał zostać 
na kolejnym egzaminie. Z uwagi na to, że 
najniższym stopniem wśród zdających był 8 
kup (żółty pas), to wszyscy musieli wykonać 
pierwszy układ formalny (poomsae: Taeguk 
Il Jang). I tutaj również spotkała zawodników 
niespodzianka. Aby nie podpatrywali jeden 
od drugiego, egzaminator ustawił ich twarzą 
w różnych kierunkach sali. Następnie, po-
dobnie jak w grupie pierwszej, pada komen-
da: „zamknąć oczy”. I scenariusz ten sam: 
technika – wykonanie – ocena. Przyszedł też 
czas na indywidualne zadania. Były pytania 
teoretyczne (np. podział  i historia taekwondo) 
i praktyczne (pokazać określoną technikę). Ła-
mano deski, wykonywano wymagany na dany 
stopień układ formalny (poomsae). Słowem, 
było wszystko co zawarte jest w oficjalnych 
wymaganiach egzaminacyjnych PZTO. 

KóRNicZANiE NA oBoZiE 
KAdRY wojEwódZKiEj

Trójka naszych zawodników (Marcin 
Kozieł, Mateusz Nowak i Jakub Posadzy) 
spędziło 10 dni ferii na intensywnej pracy 
podczas zgrupowania Kadry Wojewódzkiej w 
Karpaczu. W gronie medalistów Mistrzostw 
Europy Juniorów i Kadetów, pod okiem tre-
nerów Roberta Sadurskiego, Waldemara Ła-
komego, Łukasza Schefflera i Marka Zawadki 
chłopcy przygotowywali się do nowego sezonu 
startowego. A plany w tym roku ambitne: cztery 
turnieje klasy „A” (jeden już za nimi), eliminacje 
i udział w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, kilka turniejów w Polsce i zagranicą. 

Każdego dnia trzy- cztery treningi i praca 
nad poprawą kondycji, techniki i motoryki. 
Wolny czas uprzyjemniały gry i zabawy 
obozowe. Nie zabrakło zabaw na śniegu 
oraz wypadów na narty.

Wszystkich chętnych do trenowania w 
Uczniowskim Klubie Sportowym „TKD-Kórnik” 
serdecznie zapraszamy. Dla najmłodszych 
organizujemy również zajęcia na basenie – 
oczywiście z instruktorem pływania. Kontakt 
z Klubem: tel. 663 786 462; e-mail: 

tkdkornik@interia.pl, 
http://www.tkdkornik.prv.pl
Zajęcia sportowe z zakresu taekwondo 

w UKS TKD Kórnik dofinansowywane są ze 
środków Gminy Kórnik oraz Urzędu Marszał-
kowskiego w Poznaniu.

PP

„SRebRo” MateuSza nowaka w SzweCjIzawody MaSteRS w oazIe podzIękowanIa
W SOBOTĘ 4 STYCZNIA 2012R ODBYŁA SIĘ ZABA-

WA KARNAWAŁOWA ORGANIZOWANA PRZEZ RADĘ 
RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR.2 W 
KÓRNIKU-BNINIE.

ZABAWA ODBYWAŁA SIĘ JAK CO ROKU W OSW 
BŁAŻEJEWKO W „MUSZELCE”.

W IMIENIU RADY RODZICÓW CHCIAŁABYM ZŁO-
ŻYĆ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA OFIAROWANIE 
NAGRÓD :

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA 
OGÓRKIEWICZ GERWAZY-BNIN

MOTO - MAX –KÓRNIK
SWESPED ANETA DUDA –BŁAŻEJEWKO

NESTOR-KÓRNIK
 „TAWERNA POD ŻAGLAMI” 

BARBARA I MICHAŁ WALCZAK – KÓRNIK
STUDIO 3F – PAULINA ZAKRZEWSKA – BNIN

KÓRNICKIE CENTRUM 
REKREACJI I SPORTU „OAZA” - KÓRNIK

SALON FRYZJERSKI MACIEJ KUSZAK - BNIN
SKLEP MIĘSNY WARZYWA ”PIMPAS” 

TOMASZ PANKOWSKI – BNIN
P.H.U.”KURAŚ” MACIEJ PRZEWOŹNY – BNIN 

OGRÓD PRZEWOŹNY RYSZARD - BNIN
PKO BP S.A. ODDZIAŁ KÓRNIK

„KM PARTNER” BIURO SERWIS – KÓRNIK
HOTEL RODAN – SKRZYNKI

„VENTUS” RESTAURANT - KÓRNIK
RESTAURACJA RODAN - SKRZYNKI

KWIACIARNIA „U AGATY” 
AGATA WOLNA – BNIN

KWIACIARNIA „STOKROTKA” - KÓRNIK
CUKIERNIA PIOTR KACZMAREK – KÓRNIK

TOMINET – SERWIS KOMPUTEROWY
 TOMASZ NIEMIER – BNIN

SKLEP DROGERYJNO-CHEMICZNY 
ANDRZEJ ZWIERZYŃSKI, MACIEJ LEHMANN 

– KÓRNIK
RESTAURACJA CASABLANCA 

RYSZARD SZAR – BNIN
ALPO PH.WALDEMAR POPRAWSKI – 

KÓRNIK
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY – KÓRNIK

GOSPODARSTWO ROLNE 
TADEUSZ KUŹMA – PRUSINOWO
ABC SKLEP WIELOBRANŻOWY 

EWA ROBIŃSKA –KÓRNIK
BERKER – KÓRNIK

PIZZERIA CASTELLO G&G S.C. 
GORZAŁCZANY – KÓRNIK

FRĄCKOWIAK DARIUSZ – KÓRNIK
P.H.U. JANTRUCK – BIERNATKI

MIK BUD USŁ. OGÓLNO-BUDOWLANE 
ADAMCZYK ANDRZEJ – BNIN

MARIA ROZMIAREK
PANI  KUJAWA

BOGUMIŁA WERNER
DOROTA STAŚKIEWICZ

ILONA ADAM DZIRBA
GRZEŚKOWIAK – BNIN

RAFAŁ SKRĘT - BŁAŻEJEWKO
M A LEOPOLD – BNIN

DONATA ROZMIAREK – KÓRNIK
SKLEP ODZIEŻOWY PAULA – KÓRNIK
KAWIARNIA „WALENTYNKA” - KÓRNIK
 
RÓWNIEŻ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA 

RODZICÓW DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR.2 W 
KÓRNIKU-BNINIE, KTÓRZY  ZAANGAŻOWALI SIĘ  W  
ORGANIZACJĘ  ZABAWY SZKOLNEJ . 

 Z podziękowaniem RR 
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*Sprzedam komputer stacjonarny sprawny  Celeron240 ghz 70Gb z monitorem, drukarką, klawiaturą, myszką i głośnikami. Cena 100zł. Tel. 668842711
*Do wynajęcia pomieszczenie w centrum Kórnika, 20 m². Tel. 781 013 959 lub 601 674 477
*Oddam w wynajem pokój w Kórniku z dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 501 645 939 
*Zagospodarowaną działkę 460 m² z domkiem w Bninie POR nr 122 - sprzedam. Tel. 600 924 556
*Garaż blaszano-drewniany odstąpię. Kórnik, ul. Staszica. Tel. 783 590 330
*Poszukuję osoby względnie firmy, która pomoże w pozyskaniu środków unijnych na założenie firmy. Tel. 607 786 551
*Poszukuję uczciwej pani do sprzątania domu. Tel. 605 105 386
*Quad dla dzieci (8-10 lat), spalinowy, alarm, hamulce tarczowe - 800 zł. Używany. Tel. 602 745 631
*Tanio komputer z monitorem LCD 21,5’’, Windows&, 3GB/500GB/GF9400, nagrywarka - 1000 zł. Tel. 602 745 631
*Kobieta lat 52 podejmie się opieki nad dzieckiem lub osobą starszą lub opieką nad domem. Tel. 885 109 074
*Sprzedam małą działkę budowlaną, Bnin, ul. Brzozowa. Tel. 666 189 417
*Wynajmę mieszkanie 60 m² w Bninie. Tel. 501 235 509
*Matiz, rocznik 99, poj. 08, bezwypadkowy, garażowany, serwisowany AFO, udokumentowane naprawy i przeglądy. Tel. 792 884 454
*Likwidacja mieszkania- sprzedam sypialnię sosnową, łużko 130 cm ze stelażem i materacem, stoliki nocne, skrzynie . 1000 zł. Dowóz gratis. Tel. 666 015 511
*Zatrudnimy mężczyzn do pracy na produkcji i magazynie. Kontakt: CZPM  sp. z o.o. Robakowo ul. Poznańska 6a, 62-023 Gądki.
*Strzyżenie psów. Kórnik ul. Powstańców Wlkp 7 -tel 604 064 159, Zaniemyśl, ul. Akacjowa 2 - tel. 608 642 499. Możliwość dojazdu do klienta.
*Sprzedam nową szlifierkę 630 wat , oraz 2 aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic. Cena do negocjacji. 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 rowerek trzykołowy,matę edukacyjną, karuzele na łóżeczko 2 sztuki, ciuszki i buciki dla dziewczynki od 0-3 lat. Tel: 506 490 723 
*Sprzedam nawigację samochodową GPS firmy  Blaupunkt  Travel Pilot100, odblokowana, Auto Mapa Polski  6.8.1 + Europa .  Tel: 506 490 723
*Sprzedam telefon komórkowy Nokia 6020,  magnetofon szpulowy z taśmami, oraz trzy rodzaje zaproszeń do I komunii świętej - tanio. Tel: 506 490 723 
*Sprzedam deski dębowe I gat. 12 szt. dł.od 1,40 - 1,80, szer.14cm,  gr. 4 -4,2cm. Ocheblowane bez sęka. Tel: 506 490 723
*Sprzedam VW Polo 1.4 benz. rp. IX 2006, przebieg 57.000km, I wł. wersja comfortline, klima itp. Cena 28.500zł do negocjacji. Tel: 506490723
*Kierowca Kat.”D” szuka pracy na busa-autobus, doświadczenie karta kierowcy, kurs przewozu osób, badania lekarskie.Tel: 506 490 723
*Usługi Karcher  profesjonalne czyszczenie wykładzin i dywanów oraz tapicerki meblowej i samochodowej. Tel:601789069
*Kupie tanio przyczepę kempingową. Tel. 784719545
*Praca w księgowości. Wystawianie faktur, rozliczanie rozrachunków. Wymagana obsługa MS Exell, umiejętność księgowania poparta praktyką. Tel.502 182 182
*Kupię działkę budowlaną do 500 m², lub dom w Kórniku. Tel.502 182 182
*Szukam do wynajęcia pokoju z kuchnią w Kórniku w niskiej cenie, w zamian oferuję swoja pomoc w pracach domowych, ogrodowych. Anna. Tel.503301277
*Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 48,80 m2 w Kórniku z garażem i piwnicą. Tel. 532 442 939
*Sprzedam dom w Kórniku, blisko centrum, 5 pokoi, 200 m², przestronny i zadbany ogród. Tel. 606 241 031
*SYSTEM - zespół na każdą kieszeń. Oferujemy oprawę muzyczną wesel, bali, dancingów itp. Tel. 662 917 541
*Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki  firmy Thomson do kina domowego. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Utwardzanie posesji oraz dróg gruzem betonowym. Tel: 665-913-726
*Usługi Koparko-Ładowarką CAT. Kórnik i okolice. Tel: 665-913-726
*Mężczyzna z doświadczeniem w pracy fizycznej na budowie i w pracy biurowej szuka pracy dorywczej lub stałej, prawo jazdy kat. B. Tel:600978857
*Kupię ziemie rolną. Tel 781 373 503
*Sprzedam działkę budowlaną w Bninie ul. Janasika 912m tel. 609-824-490
*Sprzedam mieszkanie w Kórniku 49m² z garażem w budynku, cegła lub mieszkanie z ogródkiem i garażem pod Kórnikiem. Tel. 505720027
*Wynajmę lokal gastronomiczny przy promenadzie. Wynajmę mieszkanie 2pokojowe w Kórniku . Tel. 505720027
*Sprzedam działkę budowlaną 1400m²,600m²,2900m². Sprzedam mieszkania w Kórniku 37m², 48m² Tel. 505720027
*Kupię ziemię rolną w gminie Kórnik. Kupię kawalerkę w Kórniku. Tel. 505720027
*Kupię mieszkanie w Kórniku. Kupie działkę budowlaną w Kórniku Tel. 505720027
*Kupie działkę pod zabudowę mieszkaniowa (wielorodzinna). Tel. 505720027
*Niższe rachunki za energię dla przedsiębiorców i gosp.rolnych  z gwarancją stałej ceny do końca 2014r. Tel. 501303029
*Wynagrodzenie i odszkodowanie za linie energetyczne oraz gaz i inne przesyły przechodzące przez Państwa nieruchomości. Tel. 501303029
*Pożyczki bez BIK - Tel. 533 055 768
*Maszty do anteny satelitarnej - zewnętrzne, 8 punktowe mocowanie, dług. 2m, średnica 5cm. 3 sztuki. Tel: 693-997-922

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. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. 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 (adres w stopce redakcyjnej ponizej), lub przekazywać telefonicznie.

HARCERSKA AKCJA LETNIA 
2012

KOMENDA HUFCA 
ZWIAZKU HARCERSTWA 
POLSKIEGO W KÓRNIKU 

ZAPRASZA 
     DO HARCERSKIEJ BAZY 

OBOZOWEJ W POBIEROWIE
NAD MORZEM, 

W PIĘKNYM SOSNOWYM LESIE
W TERMINIE 

09.07- 21.07.2012r.

Proponujemy!!
- noclegi w namiotach 

(podwyższane „10”), 
łóżka „kanadyjki”, 
materace, półki,

- kuchnię z nowoczesnym 
wyposażeniem w drewnianym 

budynku,
- magazyn z lodówkami, 

zawsze super zaprowiantowany,
- bieżącą wodę ciepłą i zimną 

(umywalnie i prysznice),
- krąg ogniskowy na wydemce.

Zapewniamy!!
- kompetentną, merytoryczną 

kadrę wychowawczą 
 gospodarczą,

- ambulatorium i fachową 
opiekę medyczną,

- ciekawy, sprawdzony skautowy 
program i harcerską 

niepowtarzalną atmosferę,
- wycieczki piesze po 

Wybrzeżu Zachodnim,
- pełne wyżywienie – 

cztery wspaniałe posiłki dziennie,
- ratownika WOPR,
- sprzęt sportowy.

Uwaga!!
- uczestnikami mogą być zuchy, 

harcerki, harcerze 
oraz dzieci nie zrzeszone,

- zapisy od zaraz 
do końca kwietnia 

w siedzibie Komendy Hufca (Sa-
dyba) ul. Poznańska 34a 

we wtorki i czwartki 
od 19.00 – 20.00  - tylko osobiście,

- szczegółowe informacje dla 
zainteresowanych rodziców rów-

nież w w/w terminach - 
tylko osobiście,

- istnieje możliwość wnoszenia 
odpłatności w ratach,

- odbiór kart kwalifikacyjnych 
przy zapisach,

- zebranie dla rodziców – z uwagi 
na ważne sprawy w terminie 

17.04.2012, o godz. 19.00 
w harcówce

                                                 
  Zapraszamy i zachęcamy do 

wspólnego obozowania

Za wszystkie wyrazy współczucia, 
okazane ciepło, życzliwość 

i udział w
uroczystościach pogrzebowych 

po śmierci 

Śp. Zofii Wojciechowskiej 
serdecznie dziękujemy. 

Hania i Iwona Wojciechowska z rodzinami.

BURmiSTRZ gmiNY KóRNiK iNfoRmUjE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 9 marca 2012 r. do 

dnia  2 kwietnia   2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę 
niżej wymienionych  nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- 1 działka  nr 244/1 położona  w miejscowości Czołowo,
- 1 działka nr 226 położona w miejscowości Czmoniec,
- 2 części  działki  nr 12 położone w miejscowości Radzewo,
- 1 część działki nr 13  położona w miejscowości Radzewo,
- 2 działki nr 371 i 373/7 położone w miejscowości Radzewo,
- 1 działka nr 298 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,

2) nieruchomość zabudowana garażem:
- 1 działka nr 369/14 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,

3) aleja owocowa:
- 2 działki nr 273/2 i 274 położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin 
(od ul. Śremskiej do skrzyżowania z drogą do Zwierzyńca),

4) nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjne:
- 2 działki nr 891/1 i 882/9 położone  w miejscowości Kórnik,
- 1 działka nr 674/2 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
- 1 część działki  nr 434/3 położona w miejscowości Borówiec.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

UWAGA MIESZKANCY

Tradycją Uczniów Gimnazjum 
im. Władysława hr. Zamoyskiego 

w Kórniku
jest zbiórka żywności 
i przygotowywanie 

paczek świątecznych 
dla najbardziej potrzebujących 

osób w Naszej Gminie.
Po raz kolejny 

Nasi Wolontariusze 
będą na Was czekać 
w INTERMARCHE, 
które jak co roku 

dzielnie wspiera Nas w tej akcji. 
Zbiórka odbędzie się w dniach: 

21.03.2012 – 28.03.2012

Dziękujemy za okazane serce 
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

mojej żony

Śp. Elżbiety Fic
Rodzinie, znajomym, sąsiadom 

Kórnicko-Bnińskiemu Bractwu Kurkowemu 
im. ks Szczepana Janasika, 

za wspólną modlitwę, ofiarowane intencje mszalne, 
złożone kwiaty oraz okazane wyrazy współczucia serdeczne 

podziękowania składa 
Mąż z Rodziną
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   wAżNE TElEfoNY:
Pogotowie ra tun ko we 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992 

Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75
gminne centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051
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

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, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZoZ „dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
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 
Centrala Września 991
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

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
Borówiec, ul. Szkolna 1C, tel. 519 053 056

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
filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69

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

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07

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

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. św. józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05

Parafia pw. św. wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25

Parafia pw. wszystkich Świętych w Kórniku
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 23 marca 2012r.
materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 16 marca 2012 r.

RehabIlItaCja 
w kóRnIku

Osoby borykające się ze schorzeniami 
wymagającymi rehabilitacji, by skorzy-
stać z refundowanych zabiegów musiały 
dotychczas wyjeżdżać do Poznania lub 
innych miejscowości. Nie dość, że dojazdy 
wymagały czasu i pieniędzy, to dla osób z 
ograniczeniami ruchowymi był to dotkliwy 
kłopot. Teraz może się to zmienić.  

W Kórniku, pod adresem Pl. Niepod-
ległości 2 ( Kupiec Kórnicki) działa od 
niedawna Centrum Diagnostyczno-Reha-
bilitacyjne świadczące usługi, z których 
część refundowana jest z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

Główny profil działalności centrum to 
diagnostyka i terapia dysfunkcji narządu 
ruchu, wad postawy,  terapia dolegliwości 
bólowych oraz szeroko rozumiana profi-
laktyka zdrowia. Wśród zabiegów rehabi-
litacyjnych znajdziemy tam między innymi 
masaż, fizykoterapię (magnetoterapię, 
elektroterapię, laseroterapię, ultradźwięki), 
kinezyterapię (gimnastykę leczniczą w róż-
nych wydaniach). Można także skorzystać 
z poradni logopedycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
Centrum na stronie www.rehabilitacja-jan-
kowiak.pl lub pod numerami telefonu 61 770 
06 80 lub 509 686 710

Szanowni Państwo,

zawiadamiamy uprzejmie, iż po co-
rocznej przerwie zimowej Muzeum w 
Zamku Kórnickim zostanie ponownie 
otwarte 1 marca 2012 r.

Godziny otwarcia Muzeum:

wtorek – niedziela 
– od 10.00 do 16.00 

(kasa czynna do 15.30),
w poniedziałki Muzeum nieczynne.

Ceny biletów:
- 7 zł bilet ulgowy

- 14 zł bilet normalny
- 30 zł bilet rodzinny 

(dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci)

- wynajęcie przewodnika 
w j. polskim– 40 zł

- wynajęcie przewodnika  
w j. niemieckim lub angielskim – 65 zł

więcej informacji na stronie 
www.bkpan.poznan.pl 

KlTS, KlS, KlRl 2012, Xii Kórnicka liga Tenisa Stołowego, Xi Kórnicka liga Strzelecka, iX Kórnicka liga Rzutu lotką
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Radzewie (k. Kórnika) 
TERMINARZ TURNIEJÓW NA ROK 2012
18.03.Turniej WIOSENNY(Podsumowanie sezonu 2011)- Liga
27.05. Turniej BIAŁEJ DAMY (Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Gminy Kórnik)- Liga
16.09. III MEMORIAŁ MARKA SERWATKIEWICZA- Liga
11.11. Turniej NIEPODLEGŁOŚCI (Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Kórnik)- Liga
02.12. MIKOŁAJKOWY Turniej GIER PODWÓJNYCH (Otwarte Mistrzostwa Gminy Kórnik w Deblach i Mikstach Tenisa Stołowego)
(bez lotki i wiatrówki) -
16.12. III ŚWIĄTECZNY TURNIEJ GWIAZDKOWY
(Podsumowanie sezonu 2012) -
Wszystkie turnieje mają charakter OTWARTYStartować mogą wszyscy chętni, 
bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy stopień zaawansowania.
Do klasyfikacji generalnej zaliczać się będą 3 najlepsze turnieje z 4
• Turnieje tenisa stołowego – wszystkie kategorie zapisy do 9:30
• Turnieje strzeleckie i rzutu lotką – zapisy od 9:30 do 12:30
• Wpisowe: Tenis stołowy 1/3/5zł, Wiatrówka i Lotka 1/2zł (II próba 2/5zł)
• Na najlepszych czekają medale, nagrody rzeczowe, puchary, statuetki
• Na każdym turnieju spośród wszystkich uczestników losowane będą także nagrody dodatkowe

INFORMACJE O TURNIEJACH: KAROL NIEMIER (696 090 964, karolniemier@wp.pl), 
JOLANTA WALCZAK (602 764 832), www.uksjedynkakornik.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RADZEWA !!!
Organizator: UKS Jedynka-Kórnik – sekcja tenisa stołowego SKS Sokół Radzewo
Zadanie wspiera: Urząd Miejski w Kórniku



Wieczór z SzymborSką
Stowarzyszenie Teatralne legion 

zaprosiło miłośników poezji na wieczór 
poświęcony wisławie Szymborskiej. 
Kameralna impreza odbyła się 4 marca 
w przyziemiach Zamku Kórnickiego. 
Publiczność przybyła licznie, zapełnia-
jąc salę po brzegi. 

Odejście Noblistki wzmogło zaintere-
sowanie jej osobą, jej życiem i twórczo-
ścią. Dlatego też Anna Łazuka-Witek wraz 
ze swoimi współpracownikami przygoto-
wała program oparty na wierszach poetki 
oraz na wspomnieniach Szymborskiej i 
opowieściach ludzi jej bliskich. Pozwoliło 
to lepiej poznać jej biografię, zrozumieć 
czasem kontrowersyjną postawę. Pu-
bliczność nagrodziła artystyczny trud 
„Legionistów” oklaskami. Ale to nie był 
koniec wieczoru. Dr Zbigniew Kalisz z 
Fundacji Zakłady Kórnickie opowiedział o 
losach Wincentego Szymborskiego - ojca 
Wisławy, zasłużonego dla Zakopanego 
pracownik Zarządu Dóbr Kórnickich i 
współpracownika hrabiego Władysława 

Zamoyskiego. Po referacie dr Kalisza 
widzowie podzielili się swoimi wspomnie-
niami o Noblistce. Burmistrz Jerzy Lech-
nerowski i przewodniczący RM Maciej 
Marciniak opowiedzieli o zeszłorocznym 
spotkaniu z Szymborską w jej domu w 
Krakowie, oraz jej związkach z Kórnikiem. 
Krzysztof Budzyń wspomniał o ciekawych 
losach dziadka poetki i o książce zawie-
rającej jego wspomnienia. Związana z 
kórnickim liceum nauczycielka Magdalena 
Kuczyńska-Nowak wspomniała o spotka-
niu z Szymborską w LO. We wspomnie-
niach wszystkich osób przewijał się wątek 
„sporu” o miejsce urodzenia niedawno 
zmarłej poetki. 

Mam nadzieję, że wysiłek Legionu 
pozwoli wzmóc popularność twórczości 
Wisławy Szymborskiej. I choć staty-
stycznie poezję nadal lubić będzie „osób 
chyba dwie na tysiąc”, to w naszej okolicy 
średnia ta, miejmy nadzieję, znacznie 
wzrośnie. 

ŁG

Wszystkim Paniom, 
z okazji Dnia Kobiet, 

samych radosnych dni, uśmiechu 
oraz spełnienia marzeń życzy 

Redakcja Kórniczanina


