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WRĘCZENIE SZTANDARÓW
„Rakietowcy” i ułani mają swoje znaki

ZMIANY NA „13”
Kombus proponuje nowe rozwiązania

Fot. ŁG

EKOLOGIA
Sprzątanie świata i segregacja

Ramowa Dyrektywa Wodna
– konsultacje

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

TARTAK W BNINIE OFERUJE
WIĘŹBE DACHOWĄ I DREWNO KONSTRUKCYJNE
PODŁOGI I PARKIETY • DREWNO OPAŁOWE

• KOMPLEKSOWA USŁUGA MONTAZU I DORADZTWA
• PRZECIERAMY,IMPREGNUJEMY I SUSZYMY DREWNO
Bnin, ul. Jeziorna 17,
tel. (061) 898 02 89, fax (061) 898-02 06
e-mail: biuro@mcs.az.pl

Do wynajęcia pomieszczenia magazynowe 300 m2
Poszukujemy pracowników

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8 170 595
www.restauracja-casablanca.pl
e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl
426/
401/
483/
482/
481/
445/

STEK Z ŁOSOSIA Z GRILLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 19,00 zł
KOTLET DE’VOLAILLE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 15,50 zł
KOTLET SCHABOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 14,00 zł
STEK Z GRILLA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 16,00 zł
MEDALIONY ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 20,50 zł
ZRAZ WOŁOWY ZAWIJANY – sos pieczeniowy, pyzy drożdżowe, buraczki ........................... 16,50 zł

!!! Na Państwa życzenie każdą pizzę specjalnie przygotujemy: !!!
na ostro • na grubym cieście • przykrytą drugim ciastem
• mocno wypieczoną lub bladą • z sosem czosnkowym i /lub keczupem

Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego
(przy cmentarzu)
www.bartocha-kamieniarstwo.pl

532/
540/
542/
549/
559/
552/

MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano .......................................................... 7,50 zł
DONNA - z szynką i pieczarkami ................................................................................................. 11,50 zł
FARMERSKA - z szynką, salami, bekonem i kabanosem .......................................................... 15,50 zł
MEXICANA - z kukurydzą, papryką, fasolą, cebulą, czosnkiem i oliwkami na ostro .................. 15,50 zł
RZEŹNICKA - z szynką, salami, kabanosem, cebulą i pepperoni ............................................... 15,50 zł
DOMOWA – grube ciasto z szynką, salami, bekonem, kabanosem, kurczakiem i pieczarkami .17,50 zł

ODBIÓR WŁASNY = 10% RABATU
Zamów jednorazowo za 35 zł,
a otrzymasz 1L soku owocowego za 1 grosz !!!
367/ SAŁATKA GRECKA - sałatka z sałaty, pomidora, ogórka, cebuli z serem feta i oliwkami ......... 9,00 zł
512/ SPAGHETTI BOLOGNESE - spaghetti z sosem bolońskim ....................................................... 8,50 zł
516/ SPAGHETTI EXTRA - w sosie bolońskim ze śmietaną zapiekane z serem ............................... 11,50 zł
521/ LASAGNE - zapiekanka z mięsem pod beszamelem .................................................................. 12,00 zł
525/ TORTELLINI TRE FORMAGGIO .................................................................................................. 13,50 zł
7/ KEBAB W BUŁCE .............................................................................................................................. 9,00 zł
77/ KEBAB MENU .................................................................................................................................. 15,00 zł

+48(...)61 8 170 595
Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

Kolejne obrady odbyła Komisja Ochrony
Środowiska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, której przewodniczy
Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski. W dniu 12 września zapoznano się z
tematyką Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Przypomnijmy, że w październiku 2000
roku Parlament i Rada Unii Europejskiej
uchwaliły dyrektywę ustanawiającą ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej. Dokument ten nazywany
jest w skrócie Ramową Dyrektywą Wodną.
Jego celem jest osiągnięcie dobrego stanu
ekologicznego wód na terenie całej Unii
Europejskiej do 2015 roku. Dobry stan wód
oznacza nie tylko ich czystość, ale także
prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów
wodnych i mokradłowych. Według Ramowej Dyrektywy Wodnej środowisko naturalne jest równoprawnym użytkownikiem
wód, takim samym jak ludność, przemysł
czy rolnictwo.
Na spotkaniu Komisji Ochrony Środowiska SGiPW stan prac nad dyrektywą
omówił Kierownik Zespołu ds. Konsultacji
i Komunikacji Społecznej Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Michał Misiewicz. Gminy i powiaty czynnie
włączą się w opiniowanie programu. Istotnym elementem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej jest włączenie w ten proces
społeczeństwa. Umożliwi to ludziom wpływ
na treści opracowywanych programów
działań oraz planów gospodarowania wodami, a w efekcie zmniejszenie konfliktów
między decydentami a szeroko rozumianą
społecznością.
Konsultacjom społecznym poddane
zostaną trzy podstawowe dokumenty:
• harmonogram i program prac,
• przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej,
• projekt planu gospodarowania wodami.
Szczegółowe informacje na temat
udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW
dla Regionu Wodnego Warty znajdują się
na stronie Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Poznaniu http://www.rzgw.
poznan.pl/ .
Witamy w Kórniku
Koncepcja budowy ozdobnych tablic
witających przyjezdnych na rogatkach
miasta nareszcie będzie realizowany. W
dniu 19 września odbyło się spotkanie burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, przedstawicielek Referatu Promocji Gminy Anny
Liebert i Magdaleny Matelskiej Bogajczyk
z twórcą projektu Christianem Gomolcem
w tej sprawie.
Popularnie zwane „witaczami” konstrukcje powstaną na początku w dwóch
miejscach - na wjazdach od strony Śremu
i Środy. Będą miały kształt przypomina-
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jący basztę kórnickiego zamku a wraz z
nazwą naszej miejscowości znajdzie się
na nich informacja o naszych gminach
partnerskich.
Za ok. 2 miesiące, po powstaniu projektu
budowlanego i dokonaniu uzgodnień ruszą
prace. Podobna konstrukcja znajdzie się w
przyszłości na wjeździe od strony Poznania
– jednak nastąpi to dopiero po zakończeniu
modernizacji „trasy katowickiej”
Jubileusz Stowarzyszenia
Policji
W dniu 22 września obchodzono 15lecie
powstania w Wielkopolsce sekcji polskiej
IPA. IPA to skrót od International Police
Association – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji założonego 1 stycznia
1950 r. przez sierżanta Brytyjskiej Policji sir
Arthura Troopa. Jest ono neutralne politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie, a
przynależność do niego zobowiązuje do
przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka,
określonych w 1948 r. Siedzibą stowarzyszenia jest Szwajcaria, a najwyższą władzą
Kongres Światowy, odbywający się co
3 lata. Posiada ono też własne centrum
informacyjno – szkoleniowe mieszczące
się w Gimborn koło Kolonii w Niemczech,
gdzie co roku odbywa się kilkadziesiąt
seminariów naukowych.
Na okolicznościowym zjeździe, który
gościł w Błażejewku stawiły się grupy
członkowskie z siedmiu państw (Czech,
Słowacji, Węgier, Rumunii, Niemiec, Holandii i Polski). Jedno z oficjalnych spotkań, w
których uczestniczył m. in. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski odbyło się w podlegającym
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Ośrodku Szkolenia Policji w Kiekrzu.
Zmniejszone plany Aquanetu
W dniu 24 września br. w siedzibie Spółki Aquanet S.A. odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Spółki a Burmistrzem
Jerzym Lechnerowskim i pracownikami
Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w
Kórniku. Tematem spotkania były sprawy
związane z wystąpieniem Spółki Aquanet
z wnioskiem o dofinansowanie ze środków
UE w ramach Funduszu Spójności inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji kórnickiej. Mimo,
iż projekt obejmuje 10 wsi z terenu gminy
Kórnik (Koninko, Szczytniki, Kamionki,
Borówiec, Mościenicę, Skrzynki, Biernatki,
Prusinowo, Błażejewo, Błażejewko), Spółka wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie
budowy sieci jedynie we wsiach, które
spełniają odpowiednie warunki m.in. min.
ilości 120 mieszkańców na 1 km bieżący
sieci. Wniosek będzie obejmował także
modernizację i rozbudowę oczyszczalni
ścieków w Borówcu. Spotkanie dotyczyło
również dostarczania wody z Poznania
do wsi Robakowo i Dachowa. Aby było to
możliwe niezbędne są inwestycje związane
z naprawą i modernizacją sieci wodociągo-
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PROSTO Z RATUSZA

wej, które zostaną wykonane przez Spółkę
Aquanet, a sfinansowane przez gminę Kórnik. Dostarczenie wody z Poznania będzie
możliwe na przełomie roku.
Irlandczycy inwestują
W dniu 25 września br. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski spotkał się z inwestorami z
Irlandii, którzy zakupili grunt o powierzchni
67,5 ha w Dachowie. Teren ma być przeznaczony pod aktywizację gospodarczą, a
w części pod budownictwo mieszkaniowe z
usługami. Aby zrealizować swe zamierzenia,
Irlandczycy będą musieli wybudować ok. 1,3
km drogi, aby teren połączyć komunikacyjnie
z rondem w Robakowie. ŁG i AL
KOMUNIKAT
W związku z wypowiedzeniem z dniem
1 listopada 2007r. umowy na dostawę wody
przez Gospodarstwo Rolne Bolesław Zys –
Marta Zys s.c. w Biernatkach Urząd Miejski
w Korniku informuje, że zadania z zakresu
zaopatrzenia w wodę w miejscowościach
Biernatki i Prusinowo przejmie AQUANET
S.A. z siedzibą w Poznaniu.
O ostatecznym terminie przejęcia zadania związanego z dostawą wody przez
Aquanet S.A. oraz o terminie spisania liczników – mieszkańcy zostaną powiadomieni
odrębnymi pismami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Kórniku - Referat Inwestycji (pok. nr 2)
tel. 061-8170-411 wew. 685.
KOMUNIKAT
W związku z przejęciem sieci wodociągowej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Środzie Wlkp. Urząd Miejski w Kórniku
informuje, że zadania z zakresu zaopatrzenia
w wodę w miejscowościach Celestynowo i
Pierzchno – Huby przejmą wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne „WODKOM” Sp.
z o. o. z siedzibą w Kórniku.
O ostatecznym terminie przejęcia zadania związanego z dostawą wody przez
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
„WODKOM” Sp. zo.o. oraz o terminie
spisania liczników – mieszkańcy zostaną
powiadomieni odrębnymi pismami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Kórniku - Referat Inwestycji (pok. nr 2)
tel. 061-8170-411 wew. 685.
Przypominamy o zmianie numer rachunku
bankowego Gminy Kórnik. Płatności w tym
podatki, opłaty, czynsze i inne należności
należy wpłacać na konto
Gmina Kórnik
Bank Spółdzielczy w Kórniku
Nr 82 1610 1188 0027 5062 2000 0002
Wpłaty dokonywane na „stary”
rachunek bankowy
Nr 53 9076 0008 2001 0000 0215 0001 nie
zostaną zrealizowane i wrócą na rachunek
wpłacającego.
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W części roboczej kolejnej Sesji Rady
Miejskiej w Kórniku, która odbyła się 26
września 2007r. w kórnickiej strażnicy podjęto
uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy
na rok 2007. Na podstawie nowych danych,
miedzy innymi dotyczących dokonanych już
wpływów do budżetu zmieniono dochody
planowane z kwoty 43 485 433 zł o kwotę 2
200 573 zł do kwoty 45 686 006 zł.
Gmina otrzyma od samorządu Województwa Wielkopolskiego 450 tys. zł. Środki
te zostaną przeznaczone na zadanie: stabilizacja poziomu wody w jeziorach: Kórnickie
i Skrzynki Duże. W sumie zadanie to kosztować będzie 1 150 tys. zł. Oprócz pieniędzy z
dotacji samorząd zaciągnie niskooprocentowaną pożyczkę 400 tys. zł na preferencyjnych
warunkach z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
która może być umorzona w 20%. Zaangażowane będą także środki własne gminy.
Dokonano zwiększenia dochodów w kwocie ponad 200 tys. zł. z tytułu opłaty adiacenckiej i podatku od czynności cywilnoprawnych
osób prawnych. Jeszcze więcej, bo ponad
871 tys. zł więcej niż planowano wpłynie do
gminnej kasy z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz podatku od
czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.
O ponad 42 tys. zł wzrosną wpływy z tytułu
opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z
kar pieniężnych, różnych opłat oraz odsetek
Udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych przyniesie naszemu budżetowi
ponad 261 tys. więcej niż planowano.
Zwiększono także wydatki budżetu gminy
z kwoty 48 163 894 zł o kwotę 1 900 573 zł
do kwoty 50 064 467 zł.
Kolejną sumę – tym razem 613 tys. zł z
przeznaczono na remonty dróg i chodników,
a ponad 488 tys. zł zarezerwowano na utrzymanie i utwardzenie dróg. O kwotę 92 tys. zł
zwiększono wydatki dotyczące przebudowy
sieci kanalizacyjnej przy ul. Wyspiańskiego.
Niestety aż 446,5 tys. zł wyda Gmina
Kórnik na kolejne odszkodowania za grunty na rzecz osób fizycznych oraz koszty
procesowe i odsetki. Sprawa dotyczy m. in.
gruntów pod drogi, które miały być wykupione

przez gminę za symboliczną złotówkę, ale
mimo wstępnych zapewnień i pisemnych
oświadczeń w tej sprawie właściciel odstąpił
od takiego rozwiązania i wytoczył gminie
proces. Sądy wszystkich instancji przychylił
się do zdania właściciela gruntu a gminę
obciążył kosztami.
Przesunięto na inne cele środki przeznaczone wcześniej w tym roku na dwa zadania
– budowę ul. Asnyka oraz całorocznych
obiektów sportowych na OSiRze w Kórniku.
Inwestycje przy ul. Asnyka z powodu działań
proceduralnych (zdobywania uzgonień i decyzji lokalizacyjnych) rozpoczną się najwcześniej w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Jeśli chodzi o obiekty sportowe na kórnickich
Błoniach – mimo prawidłowo sformułowanego wniosku o dofinansowanie, z powodu zbyt
wysokich dochodów w przeliczeniu na głowę
mieszkańca nie uzyskano środków pozabudżetowych na ten cel. Radni zaproponowali
burmistrzowi przeanalizowanie możliwości
przeprowadzenia inwestycji w roku następnym ze środków własnych, lub ponowne
wnioskowanie o fundusze.
Przyjęto uchwałę w sprawie przejęcia od
Powiatu Poznańskiego zadania publicznego
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta
Kórnik.
W uzasadnieniu czytamy, że w celu
sprawnego i efektywnego zarządzania drogami powiatowymi, Powiat Poznański wyraził
zgodę na powierzenie Gminie Kórnik zadań
Powiatu w wymienionym wyżej zakresie.
Podjęcie uchwały umożliwiło zawarcie
stosownego porozumienia z Powiatem Poznańskim, określającego zasady realizacji
przejmowanego zadania.
Radny Michał Stecki zaproponował, by
przedłużyć czas działalności Komisji Doraźnej do Spraw Przebiegu Linii Wysokiego
Napięcia do dnia 31 grudnia 2007r. Przypomnijmy, że początkowo komisja działać miała
do 30 czerwca, później zmieniono ten czas
do 30 września bieżącego roku.
Członkowie komisji stwierdzili, że
ponieważ dotychczas nie doszło do decydujących rozstrzygnięć, w tym do bezpośrednich rozmów z PSE (które miały się
odbyć 27 września, czyli już po zamknięciu
tego numeru Kórniczanina) prace powinny
nadal trwać.
Radny Maciej Marciniak poparł propozycję przedłużenia okresu działania komisji,

jednak zaproponował, by przedłużono jej
prace tylko do 31 października. Radni przegłosowali poprawkę radnego Marciniaka i
zadecydowali, że komisja działać będzie
jeszcze miesiąc.
Radny Adam Lewandowski zaapelował
o lepsze utrzymanie terenów zielonych na
terenie gminy oraz stworzenie informatora
internetowego o okolicy. Zaproponował także
zmianę w formule funkcjonowania Straży
Miejskiej, by funkcjonariusze działali także w
weekendy oraz w porze wieczornej i w nocy.
Jednocześnie zaznaczył, że powinno to się
odbyć bez zwiększenia nakładów na Straż
i kosztem dnia wolnego dla strażników w
tygodniu. Wiceburmistrz Hieronim Urbanek
stwierdził, że przy zatrudnieniu tylko 6 osób
Straż Miejska nie ma możliwości działania w
większym zakresie.
Radny Andrzej Regulski zapytał o stanowisko gminy w sprawie zmian umów
odbiorców wody z Aquanetem, oraz o stan
zaawansowania prac proceduralnych przy
inwestycji ul. Asnyka.
Radna Małgorzata Walkowiak zapytała
o szczegóły zmian na obsługiwanej przez
KOMBUS linii nr 13, oraz harmonogram
prac nad trasą pieszą wzdłuż głównej arterii
komunikacyjnej przez Kamionki i Borówiec.
Wiceburmistrz Urbanek opisał zaawansowanie prac projektowych i wyraził opinię, że
najprawdopodobniej w tym roku ruszą prace
nad większością odcinków chodnika.
Radna Małgorzata Kosakowska wyraziła
opinię, że przy „tablicy rozstrzelanych” na
ścianie kórnickiego ratusza powinno znaleźć
się miejsce na tablicę informacyjną opisującą
kontekst historyczny jej powstania. Radni
Andrzej Regulski i Janusz Wojtuś wyrazili
opinię, że wystarczającą informacją jest
widniejąca na tablicy data ufundowania i
fakt, że powstała z inicjatywy rodzin pomordowanych.
Emilia Wainert, sołtys Mościenicy podziękowała burmistrzowi za załatwienie sprawy
dowozów dzieci do szkół i wybudowania
wiaty przystankowej. Poruszyła także sprawę
braku w Internecie protokołów z prac Komisji
Doraźnej do Spraw Linii Wysokiego Napięcia.
Zapytała także, kiedy w końcu zacznie działać oświetlenie traktu pieszego z Kórnika do
jej wsi. Wyjaśniono, że oświetlenie podlega
władzom wojewódzkim a urzędnicy z Kórnika
będą interweniować w tej sprawie działania
tych lamp. Opr. ŁG
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Obecnie w Polsce produkuje się około
140 mln. ton odpadów rocznie, z czego 130
mln. ton stanowią odpady przemysłowe, a
10 mln. ton komunalne. Łatwy rachunek
wskazuje, że statystycznie jeden mieszkaniec naszego kraju w swoim gospodarstwie
domowym wytwarza każdego roku średnio
około 300 kg odpadów komunalnych. W
wysoko uprzemysłowionych krajach europejskich ta produkcja jest jeszcze większa
(od 360- 620 kg), szacuje się jednak, iż w
ciągu najbliższych lat ilość odpadów (głównie komunalnych) także w Polsce znacznie
wzrośnie.
Problem odpadów jest coraz bardziej
odczuwalny w związku z brakiem sprawnego systemu ich utylizacji. Podstawową
metodą „zagospodarowania” większości
odpadów nadal pozostaje deponowanie
ich na wysypiskach. Dane statystyczne
podają, że na przeróżnych składowiskach
i hałdach przemysłowych w naszym kraju
składowane jest dotąd ok. 2 mld ton śmieci. 64,4% odpadów jest wykorzystywane
gospodarczo, a jedynie 0,20% unieszkodliwiane. Ilość utylizowanych odpadów
komunalnych jest jeszcze niższa. Jedynie
1,8% ich całkowitej masy jest poddawane
przetwarzaniu w kompostowniach, reszta
zostaje wywożona na składowiska, z czego
przed wywozem tylko 5, 90% poddawane
jest wstępnemu selekcjonowaniu.
To również my decydujemy o powiększeniu powierzchni zajętej pod wysypiska,
jak również o katastrofalnym stanie zaśmiecenia naszych lasów, poboczy dróg,
brzegów rzek itp.

Od początku roku ruszyła akcja odbioru
posegregowanych odpadów u źródła – czyli
w naszych domach. Już dziś wiadomo, że jak
na razie nie rozwiązało to problemu i jeszcze
wiele jest do zrobienia.
Dla sprawnego działania systemu segregacji odpadów potrzeba kilku równocześnie
działających mechanizmów. Po pierwsze i
najważniejsze – mieszkańcy muszą chcieć
segregować i potrafić robić to odpowiednio.
Wielu z nas segreguje i wie jak to robić, jednak jak twierdzą przedstawiciele firm odbierających odpady, w kolorowych workach często
znajduje się nie to, na co są przeznaczone. A
wtedy selektywna zbiórka traci sens.
Kolejnym czynnikiem warunkującym
działanie systemu są przepisy i ich egzekwowanie. Przepisy są – choć trudno powiedzieć
czy najlepsze, bo z ich egzekwowaniem
jest już gorzej. Jak dotychczas nie udało się
sprawdzić, czy wszyscy mieszkańcy mają
podpisane umowy o wywóz śmieci, a nawet
jeśli się udaje, to niewiadomo jak sprawdzić, czy poza zadeklarowaną ilością jakaś
nadwyżka śmieci nie trafia do lasu. Sześciu
strażników miejskich musiałoby pracować 24
h na dobę by tego dopilnować.
Istotny jest także czynnik ekonomiczny.
Juz niebawem, bo od początku 2008 roku
wzrośnie opłata tzw. „marszałkowska” za
deponowanie na składowiskach nieposegregowanych odpadów. Dotychczas za tonę
Urząd Marszałkowski kasował 15 zł – od
stycznia opłata wzrośnie do 70 zł. Siłą rzeczy
wzrośnie cena, jaką płacić muszą przewoźnicy za deponowanie odpadów na składowisku
(dziś jest to od 80 do 110 zł za tonę) a co za

tym idzie wzrosną ceny usług. Segregowanie będzie się więc bardziej opłacać, gdyż
nie powinny wzróść ceny odbioru odpadów
posegregowanych.
Przydałaby się jeszcze w tym roku szeroka dyskusja na temat sprawnych działań na
rzecz segregacji. Leży to w interesie włodarzy
gminy, przewoźników i mieszkańców.
Postanowiliśmy sprawdzić czy kórniccy
radni segregują śmieci w swoich gospodarstwach domowych i czy wiedzą jak należy
prawidłowo sortować poszczególne rodzaje
odpadów. Okazuje się, że ich wiedza w tym
temacie jest całkiem dobra.
W ankiecie wzięli udział radni: Irena
Kaczmarek, Małgorzata Walkowiak i Adam
Lewandowski. Pytania zadawaliśmy niespodziewanie, a radni nie mieli możliwości
wcześniejsze przygotowania się. Wszyscy
ankietowani radni potwierdzili, że segregują
odpady w swoich gospodarstwach domowych. Na pytanie czy do worka lub pojemnika
z tworzywem sztucznym wolno wrzucać puste
butelki plastikowe po napojach i kosmetykach
radni odpowiedzieli twierdząco i prawidłowo.
Wszyscy zgodnie również uznali, że do worka
lub pojemnika na szkło bezbarwne nie wolno
wrzucać bezbarwnych, ale zabrudzonych
słoików np. po dżemach. Na pytanie czy do
worka lub pojemnika na papier i makulaturę
wolno wrzucać kartony po sokach, napojach
i mleku prawidłowo odpowiedziały tylko panie
radne, które uznały, że takich opakowań nie
wolno umieszczać w tych pojemnikach. Ankietowani radni mieli również odpowiedzieć,
dlaczego warto segregować odpady. Ich
wypowiedzi publikujemy poniżej.

Małgorzata Walkowiak
- Jest to ważne, bo nie żyjemy sami na tej
planecie, a im więcej odpadów odzyskamy tym mniej trafi na wysypisko.

Adam Lewandowski
- Warto segregować śmieci, bo jest to
przejaw dbałości o środowisko i oszczędność finansowa.

Irena Kaczmarek
- Dzięki segregowaniu odpadów
nasze środowisko będzie zdrowsze i
czystsze.

Sprzątali za tych, którzy naśmiecili
Dzieci z workami zbierające śmieci
na ulicach i mieszkańcy wsi porządkujący swoją najbliższą okolicę – to
widok, który możemy zaobserwować
co roku w połowie września, gdy tradycyjnie odbywa się akcja „Sprzątania
świata”.
W tym roku akcji przyświecało hasło: „Oszczędzaj,
wyłączaj, odzyskuj – świeć
przykładem”. Znaczenie tego
motta wyjaśnialiśmy już w
poprzednim numerze „Kórniczanina”.
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RADA MIEJSKA

Kolejna
sesja RM

Przez ponad tydzień, w
okresie od 13 do 23 września
przedszkolaki, ich starsi koledzy ze szkół podstawowych i
gimnazjów oraz mieszkańcy
kilku wsi porządkowali ulice,
skwery, rowy w najbliższej im
okolicy.

nr 18/2007

Referat Eksploatacji i Infrastruktury
UM w Kórniku zaopatrzył chętnych w
worki i rękawice. Na obie akcje sprzątania (pierwsza odbyła się wiosną) Urząd
zakupił w kwietniu bieżącego roku 2000
worków i 6000 rękawic.

Do akcji włączyły się przedszkolaki z
Przedszkola w Kórniku, Bninie i Szczodrzykowie. Dzieci sprzątały tereny wokół
przedszkola i okolicę.
Wszyscy uczniowie kórnickiej podstawówki porządkowali ulice znajdujące się
w pobliżu szkoły m.in. Dworcową, Wiatraczną, Stodolną,
20 Października. Początkowo
puste worki stopniowo zapełniały się.
Szkoła Podstawowa w
Bninie przeprowadzała akcję przez cały tydzień, po
zajęciach lekcyjnych. Każda
klasa zbierała śmieci w innym
rejonie Bnina.
W „Sprzątanie świata” włączyły się również klasy 4-6 i
nauczania zintegrowanego
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. Uczniowie porządkowali tereny przede wszystkim przyległe do placówki.
(dokończenie na str. 7)
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U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

PROFESJONALNE USŁUGI FOTOGRAFICZNE
śluby / komunie / inne ceremonie / reportaż
Tel. 504 045 075 / www.fotokornik.pl / mail: info@fotkornik.pl

PŁYTKI CERAMICZNE

PR
OKNA PCV
O
PARAPETY
M
O
C
DRZWI WEW. I ZEW.
JA
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
KÓRNIK
szeroka oferta
ul. Dworcowa 2
raty lukas
ul. Poznańska 54

tel. (61) 8190-683 / 606-354-098

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

TYNKI

CZYNNE:

W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 14.00-20.00
SOBOTA 9.00-16.00
tel. 061 8171 388, 605 548 427

MASZYNOWE

tel. (61) 8171 127
KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ

a

603 613 479

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

USŁUGI W RAMACH KONTRAKTU
Z NFZ

CENY KONKURENCYJNE
CZYNNE: 24h
62-035 Kórnik, ul. Średzka 5

Tel.

tel. (61) 819-01-46

Rejestracja: tel. (61) 8190-425
Budynek Ośrodka Zdrowia I piętro - pokój 205

sklep „Mat-Bud”
– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
Wod-Kan i C.O.
– art. elektryczne
Bnin, ul. Śremska 10A
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Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35
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Pozostawione worki ze śmieciami
odbierał WODKOM. Z informacji, jakie
uzyskaliśmy od pracowników spółki
dowiadujemy się, że firma po akcji
„Sprzątania świata” zebrała 351 worków.
Najwięcej odebrano z terenu Kórnika, bo
aż 103, a ponad 70 worków w Robakowie i Mościenicy. Włodzimierz Matuszak,
prezes WODKOM przyznał, że niektórzy
mieszkańcy wykorzystali akcję i podrzucali swoje śmieci. – Pracownicy w dniu
akcji sprawdzali, jakie ilości worków będą
do odbioru następnego dnia. Zdarzało się,
że w dniu odbioru znajdowali kilkakrotnie
większą liczbę worków – tłumaczy.
Wrześniowa akcja przeszła już do
historii, a wszyscy, którzy się w nią włączyli wrócili do swoich zajęć. Do kolejnego
„Sprzątania świata” pozostało kilka miesięcy. Podczas nich warto, aby każdy z
nas zastanowił się zanim wyrzuci butelkę
po ulubionej coli w lesie, puszkę nad jeziorem lub plastikową torbę po zakupach
wprost na ulicę.
Barbara Morasz
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TRZY PYTANIA DO …
... ASP. EUGENIUSZA
SIERAŃSKIEGO,
KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI
W KÓRNIKU
- Podczas wrześniowego posiedzenia

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
wspomniał Pan, że zauważalnie spadła
przestępczość w gminie Kórnik. Jakich
przestępstw zanotowano w tym roku
mniej niż w ubiegłych latach?
Chciałbym zaprezentować tendencje
spadkową przestępstw w gminie Kórnik
za pomocą poniższej tabelki, która przedstawia podstawowe dane statystyczne
obejmujące lata 2005-2007.

Rok

Ogółem
stwierdzonych
przestępstw
(wszystkich)

W tym przestępstwa
o charakterze kryminalnym
(kradzieże, włamania,
rozboje, pobicia)

W tym
kradzieże
samochodów

W tym
nietrzeźwi
kierujący

2005

659

494

54

100

2006

498

375

51

74

2007
1.01-30.06.

225

180

11

15

Z powyższych danych statystycznych
wynika, że tutejsza jednostka osiągnęła
na przestrzeni ostatnich trzech lat stały
spadek przestępczości. Również po wynikach w I połowie 2007 roku prognozujemy
dalszy spadek przestępczości za cały ten
rok. Nadmienić należy, że nasza gmina
jest prężnie rozwijającym się terenem. W
ostatnim okresie nastąpił znaczny napływ
ludności, powstały nowe firmy, zakłady
pracy, co również ma pośredni wpływ na
wzrost przestępczości. Powyższe dane
obrazują skalę przestępczości i służą do
analiz, natomiast dla wszystkich funkcjonariuszy tutejszej jednostki najważniejszym
zadaniem jest aby każdy mieszkaniec
gminy mógł się czuć bezpieczny w miejscu
swojego zamieszkania.
- Okazuje się jednak, że jedne przestępstwa występują rzadziej niż dawniej,
ale inne wręcz nasilają się, jak prostytucja przy bocznych trasach wylotowych z
Kórnika. Jakie środki podejmuje policja,
aby przydrożna prostytucja znikła z krajobrazu naszej gminy?
Prostytucja drogowa jest patologicznym
zjawiskiem, z którym boryka się cały kraj.
Do chwili obecnej nie wypracowano systemu prawnego pozwalającego na skuteczną
walkę z powyższym zjawiskiem. Pragnę
zaznaczyć, że prostytucja w Polsce nie
jest karalna, natomiast karalne jest sutenerstwo ( art.204 § 1 kto w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej nakłania inną osobę
do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia
podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3, karze określonej w § 1 podlega kto
czerpie korzyści majątkowe z uprawiania
prostytucji przez inną osobę ). Z reguły w
takich przypadkach następuje tzw. zmowa
milczenia pomiędzy prostytutką a sutenerem i przestępstwo to bez zeznań prostytutki staje się niemożliwe do udowodnienia. W
miarę posiadanych możliwości, sił i środków
służby patrolowe dokonują kontroli miejsc,
legitymowania osób. Przy stwierdzonym
jakimkolwiek najdrobniejszym wykroczeniu
represjonowanie takich osób odbywa się
poprzez nakładanie grzywien w drodze

AKTUALNOŚCI

REKLAMY

Ideal

(dokończenie ze str. 5)
Radzewo sprzątali uczniowie miejscowej podstawówki. Dzieci mogły również
przynieść niepotrzebne przedmioty znalezione we własnym pokoju i domu.
Gimnazjaliści z Kórnika wyruszyli z
workami w tereny znacznie oddalone
od szkoły m.in. na ulicę Młyńską, Parkową, Poznańską aż do Skrzynek. Z kolei
uczniowie drugich klas Gimnazjum w
Robakowie sprzątali teren tej miejscowości.
Do porządkowania swoich miejscowości przystąpiło niestety tylko kilka sołectw
z gminy.
Już w piątek 14 września wyposażeni
w worki i rękawice wyruszyli mieszkańcy Mościenicy. Wysprzątali osiedla,
przydrożne rowy, a nawet częściowo
las przylegający do wsi. Emilia Weinert,
sołtys wsi przyznała, że znaczna liczba
mieszkańców nie pozostała obojętna na
wygląd swojej miejscowości.
Dzień później, w sobotnie przedpołudnie do akcji przystąpili mieszkańcy
kolejnej wsi, tym razem Skrzynek. Beata
Bruczyńska, sołtys wsi poinformowała
nas, że kilkanaście osób, w większości
młodzież zebrało się ok. godz. 11.00
przy zejściu do jeziora od ul. Wiśniowej, aby wyzbierać śmieci wzdłuż linii
brzegowej Jeziora Skrzyneckiego oraz
w okolicy. Po ciężkiej i efektywnej pracy
mieszkańcy odpoczywali przy ognisku.
Znalazła się jednak osoba, która zakpiła sobie z wysiłku kilkunastu osób. - W
miejscu, gdzie pozostawiliśmy zebrane
odpady, następnego dnia znaleźliśmy
porozrywane worki i porozrzucane
śmieci. Komuś najwidoczniej musiały
przeszkadzać – powiedziała oburzona
pani sołtys. - Brakuje słów na takie zachowanie – stwierdziła.
W Kamionkach mieszkańcy posprzątają swoją miejscowość w najbliższą
sobotę 29 września.

mandatu karnego lub sporządzaniu wniosku do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.
Zadania w tej sprawie otrzymują policjanci
przed każdym wyjazdem na służbę.
Jednak specyfika funkcjonowania tutejszej jednostki nie zawsze pozwala na
codzienną i kilkakrotną kontrolę powyższych osób. Mieszkańcy chcą widzieć patrol
policji w każdej miejscowości naszej gminy,
w szczególności z radarem i dlatego staramy się w sposób racjonalny kierować w te
miejsca posiadane, ale nie wystarczające
w chwili obecnej służby patrolowe.
- Mieszkańcy, zwłaszcza mniejszych
miejscowości codziennie zmagają się z
przejeżdżającymi przez wieś z ogromną prędkością tirami. W jaki sposób
kórniccy funkcjonariusze radzą sobie z
piratami drogowymi?
To kolejny bardzo trudny problem, przed
którym stanął tutejszy komisariat. Budowa
drogi S11 oraz znajdujące się na terenie
naszej gminy firmy logistyczne i transportowe powodują zwiększony ruch pojazdów w
szczególności tirów na drogach lokalnych.
Kierujący, nawet kosztem zapłaty kary
grzywny, chcąc uniknąć korków oraz w celu
skrócenia drogi jadą wbrew obowiązującym
zakazom, w szczególności z nadmierną
prędkością. W wyniku zmian w przepisach
w chwili obecnej każdy funkcjonariusz
pełniący służbę na drogach może wykorzystywać urządzenie do pomiaru prędkości typu radar (do tego momentu tylko
funkcjonariusz służby ruchu drogowego lub
funkcjonariusz prewencji po specjalistycznym przeszkoleniu). Od momentu zmian
w przepisach (od 15 września uzyskano
opinię prawną w powyższej sprawie) każdy
patrol wyjeżdżający do służby ma między
innymi za zadanie kontrolę pomiaru prędkości na drogach gminnych. W chwili obecnej
każdego dnia można spotkać patrol kontrolujący prędkość w różnych miejscowościach
naszej gminy. Najbardziej niepokojący jest
fakt, że większość kierujących jadących
z nadmierną prędkością to mieszkańcy
gminy Kórnik.
Rozmawiała: Barbara Morasz
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tel./fax (61) 817-89-20, tel. (61) 818-99-02

ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY
zatrudni pracowników w zawodzie

- DEKARZ - BLACHARZ BUDOWLANY
lub do przyuczenia w w/w zawodzie.
W roku szkolnym 2007/2008
przyjmę uczniów do praktycznej
nauki zawodu blacharz - dekarz
Kontakt:

0602 69 72 19
UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

wykonuje:
instalacje wod. – kan. – c.o – gaz
montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966

Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!

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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344
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Pod takim hasłem w ubiegłą niedzielę
11 wolontariuszy z Centrum Wolontariatu Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
przeprowadziło akcję informacyjną oraz
zbierania podpisów pod petycją na kórnickim rynku.
Tuż przed południem, przy kórnickim
ratuszu kórniczanie mogli
obejrzeć scenki rodzajowe
w wykonaniu miejscowych
wolontariuszy. - Uwaga, uwaga! Na miejscu dla niepełnosprawnych zaparkował nieuprawniony pojazd - krzyknął przez mikrofon jeden z
organizatorów happeningu.
Do wysiadającego z samochodu kierowcy podbiegają
pielęgniarki, które sadzają
go na wózku inwalidzkim i
bandażują. Dlaczego? Bo
skoro postawił swój pojazd
na kopercie, a nie posiada
uprawnień do parkowania w
tym miejscu to musi upodobnić się do osób niepełnosprawnych. Taka
scenka miała zwrócić uwagę przechodniów
na ciągle występujący problem parkowania
osób nieuprawnionych na tzw. kopertach
w wielu miastach, w tym także w Kórniku.
Wolontariusze podchodzili do ludzi i pytali ich czy zdarzyło się im parkować na
kopercie. Najczęściej padały odpowiedzi
zaprzeczające, ale te osoby, które przyznały się, że kiedyś pozostawiły pojazd na
tym miejscu, szybko dodawały, że to było
tylko na chwilę.
Akcję przeprowadzono w ramach
kolejnej edycji ogólnopolskiej Kampanii
Parkingowej pod hasłem „Czy naprawdę
chciałbyś być na naszym miejscu?”, która
ruszyła w całym kraju 19 września. Już po
raz czwarty Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przekonuje Polaków, że zajmowanie

Na komisjach

o jeziorach i nie tylko
Na ostatnim posiedzeniu Komisji Ochrony środowiska przewodniczący Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej Stefan
Wojciechowski poruszył temat hałasu na
naszych jeziorach – szczególnie na Jeziorze Bnińskim, na których dopuszczono do
używania jednostek z silnikami spalinowymi.
Obecni na spotkaniu radni zastanawiali
się, jak wielkim problemem dla okolicznych
mieszkańców jest odgłos silników skuterów
wodnych i motorówek, oraz sama ich obecność na wodzie.
Ustalono, że istnieje możliwość zwrócenia się do władz powiatowych z wnioskiem
o wyeliminowanie jednostek silnikowych z
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tzw. „kopert” przez nieuprawnionych do
tego kierowców pozbawia osoby niepełnosprawne możliwości swobodnego funkcjonowania oraz poruszania się w miejscach
publicznych. W tym roku do akcji włączyło
się prawie 150 miast w całej Polsce, w tym
także Kórnik.
Kórniccy wolontariusze w niedzielę
rozdawali również mieszkańcom ulotki
informacyjne i namawiali do złożenia podpisu pod petycją „1 Million 4 Disability”.
Celem tego przedsięwzięcia było zebranie
miliona podpisów pod petycją na rzecz
wzmocnienia antydyskryminacyjnego ustawodawstwa unijnego. - Chodzi o to, aby

ustanowić dyrektywę, która by zakazywała
dyskryminacji osób niepełnosprawnych
we wszystkich dziedzinach życia. W obecnym stanie rzeczy przepisy zakazujące
dyskryminacji osób niepełnosprawnych
rozproszone są w różnych aktach. Tym
samym celem akcji jest lobbowanie na
rzecz powstania jednolitego, wiążącego
ustawodawstwa unijnego - tłumaczyła cel
zbierania podpisów na portalu niepełnosprawni.pl Krystyna Mrugalska, prezes
Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych
i organizator akcji „1 Million 4 Disability”.
Wszystkie podpisy będą przekazane
przewodniczącemu Komisji Europejskiej i
Parlamentu Europejskiego.
Podczas 3, 5 godzinnej akcji zebrano w
naszej miejscowości ponad 200 podpisów
pod petycją. Większość mieszkańców
chętnie wpisywała się na listę, choć byli
Jeziora Bnińskiego, jednak najpierw wskazane jest przeprowadzenie konsultacji z
mieszkańcami, by poznać skalę problemu.
UWAGA!! Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w temacie dopuszczenia używania silnikowych łodzi i skuterów na Jeziorze Bnińskim proszeni są
o składanie pisemnych wniosków, opinii,
propozycji i uwag w Referacie Ochrony
Środowiska i Rolnictwa UM w Kórniku do
dnia 30 października 2007 roku.
Przedstawiciele Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej przedstawili radnym
ofertę specjalistycznych badań jezior rynny
kórnicko-zaniemyskiej. W zakresie zainteresowania znalazłyby się czynniki wpływające
na stan ekosystemu, wpływy zanieczyszczeń
z pól uprawnych, głębokość niecki jeziornej,
masa zalegających je osadów i inne. Instytut

też tacy, którzy nie chcieli złożyć swojego
podpisu, bo uważali, że nie wiedzą, gdzie
tak naprawdę trafią te dane lub ich zdaniem
prawa niepełnosprawnych są przestrzegane i akcja ta jest całkiem niepotrzebna.
- Myślę, że obecnie ludzie nie chcą podpisywać takich petycji, bo po prostu boją się, że
dane personalne będą wykorzystywane do
różnych innych celów, nie zawsze dobrych
– powiedziała nam Anita Wachowiak, gminny rzecznik osób niepełnosprawnych. Całą
akcję ocenia jednak za bardzo udaną.
Osoba, która nie ma uprawnień a parkuje na kopercie musi liczyć się nie tylko z
tym, że w ten sposób „zabiera” tych kilka
centymetrów (miejsca te z reguły
są znacznie szersze niż pozostałe
do parkowania) niezbędnych do
tego, aby niepełnosprawny mógł
swobodnie przesiąść się na wózek
inwalidzki po wyjściu z pojazdu, ale
także z przykrymi konsekwencjami
finansowymi np. z mandatem. Do
Kampanii Parkingowej włączyła się
również Straż Miejska w Kórniku.
- Do końca września prowadzimy
kampanię informującą. Jednak
od 1 października na niesfornych kierowców zajmujących bez
uprawnień koperty przeznaczone
dla osób niepełnosprawnych będą
czekać mandaty i punkty karne
- informuje Marek Kaczmarek,
komendant kórnickiej Straży Miejskiej.
Warto już dziś wziąć pod uwagę wymienione argumenty i postanowić, że „Koperty
- tam nie parkuję!
Barbara Morasz

AKTUALNOŚCI

REKLAMY

Nie parkuj na
kopercie !

JAKIE KONSEKWENCJE
CZEKAJĄ NA KIEROWCĘ
BEZPRAWNIE ZAJMUJĄCEGO
MIEJSCE PARKINGOWE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH?
1. Mandat w wysokości 100 zł.
2. Punkty karne.
3. Blokada na kołach.
4. Odholowanie pojazdu
5. W szczególnych przypadkach nawet
sprawa w sądzie.
proponuje opracowanie analizy możliwości
wykorzystania walorów przyrodniczych jezior w tym warunki rekultywacji zbiorników
z naciskiem na naturalne metody.
W najbliższym czasie prowadzone będą
rozmowy co do zakresu i terminu badań.
Niestety przeciąga się w czasie uchwalenie Obszaru Chronionego Krajobrazu na
terenie Gminy Kórnik. Treść i załączniki,
które już prezentowaliśmy na łamach
Kórniczanina mają być dopracowane i
przedstawione do uchwalenia na kolejnej,
październikowej sesji. Przy okazji prac
planistycznych ciągle powraca problem
nieujawnionych na mapach ewidencyjnych
działek i zabudowań. Warto aby wreszcie
uaktualnić wszystkie dokumenty co ułatwi
pracę teraz i w przyszłości.
Opr. ŁG
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W dniu 15 września br. w Kórniku
odbyła się uroczystość poświęcenia i
wręczenia sztandarów Stowarzyszeniu
Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31
Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego
Obrony Powietrznej i Stowarzyszeniu
Kawaleryjskiemu im. 7 Pułku Strzelców
Konnych Wielkopolskich.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie
11.00 mszą świętą w Kolegiacie Kórnickiej,
celebrowaną przez ks. płk Józefa Srogosza, wikariusza biskupa polowego Wojska
Polskiego, w asyście księdza Grzegorza
Gałkowskiego. We mszy świętej uczestniczyła także Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych
oraz poczty sztandarowe:
Kórnicko - Bnińskiego Bractwa Kurkowego, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kórniku,
Rodzinnego Ogrodu Działkowego Koninko, Gimnazjum nr1 w Kórniku, Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku,
Szkoły Podstawowej nr 2 w
Kórniku, Szkoły Podstawowej
w Radzewie oraz ZHP Hufca
Kórnik.
Po mszy świętej zaproszeni goście oraz wszyscy
sympatycy 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego
Obrony Powietrznej oraz Stowarzyszenia
Kawaleryjskiego Strzelców Konnych
Wielkopolskich udali się na podzamcze,
gdzie odbyła się uroczystość wręczenia
sztandarów.
Na polanie przed zamkiem na przybyłych gości czekali w odświętnych mundurach ułani ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 7 Pułku Strzelców Konnych
Wielkopolskich oraz piękne prezentujące
się amazonki.
Uroczystość prowadził płk Wiesław
Marczyk, który powitał i przedstawił zaproszonych gości. W imieniu władz Kórnika
wszystkich zebranych powitał burmistrz
Jerzy Lechnerowski.
Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
Ryszard Grześkowiak mjr w st. spoczynku
przywitał szczególnie serdecznie byłych i
obecnych żołnierzy 31 Dywizjonu oraz innych wojskowych , w tym 6 oficerów i jednego podoficera z pierwszej obsady dywizjonu
z roku 1963 roku, którzy pojawili się na
uroczystości oraz członków poznańskiego
koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy. Przedstawił także
członków Społecznego Komitetu Honorowego Fundacji Sztandaru, w którego skład
wchodzili: burmistrz Jerzy Lechnerowski
jako przewodniczący, prof. dr hab. Krzysztof
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Słowiński z Akademii Medycznej, prof. dr
hab. Jerzy Fogel z UAM, ks. kanonik Jerzy
Kędzierski, dr Zbigniew Kalisz z Fundacji
Zakłady Kórnickie, podpułkownik Zbigniew
Tracz – były dowódca dywizjonu, podpułkownik Radosław Banaszak – dowódca
dywizjonu, major Wiesław Cieślak – członek
stowarzyszenia.
Prof. dr hab. Jerzy Fogel odczytał Akt
Fundacji Sztandaru.
Następnie rodzice chrzestni sztandarów, członkowie Społecznego Komitetu
Honorowego oraz fundatorzy dokonali
symbolicznego wbicia gwoździ w drzewce.
Po poświęceniu sztandarów przez księdza
prałata płk Józefa Srogosza, Burmistrz
Jerzy Lechnerowski, Przewodniczący Społecznego Komitetu Honorowego odczytał
Akty Nadania i wręczył sztandar Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków
31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego
Obrony Powietrznej w obecności rodziców

chrzestnych sztandaru: Ireny Sawickiej
porucznika AK i Jerzego Holika płk dyplomowanego, byłego dowódcy Dywizjonu w
latach 1964-1967.
Również Jerzy Lechnerowski wręczył
sztandar Stowarzyszeniu Kawaleryjskiemu
im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich w obecności rodziców chrzestnych
sztandaru: Karoli Skowrońskiej i wiceburmistrza Hieronima Urbanka.
Piękna uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandarów przebiegała w oparciu
o Ceremoniał Wojskowy.
Po uroczystości wręczenia sztandarów oficjele i goście udali się na ulicę
Staszica 8 w Kórniku, gdzie złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy 31 dywizjonu rakietowego
Obrony Powietrznej. Tu także odczytano
okolicznościowe rozkazy, przyznano
stopnie wojskowe, odznaczenia. Odznaką
Pamiątkową Stowarzyszenia uhonorowano 4 byłe pracownice cywilne kórnickiego
oddziału oraz 3 jego byłych żołnierzy. Uroczystość zakończyła się defiladom przed
tablicą pamiątkową i zgromadzonymi
gośćmi, w której uczestniczyła Orkiestra
Reprezentacyjna Sił Powietrznych, pododdział honorowy, poczty sztandarowe i
pododdział kawalerii.
MMB i ŁG

Darczyńcy, którzy wsparli datkami fundację sztandaru Stowarzyszeniu Byłych
Żołnierzy oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony
Powietrznej.
1. Jerzy Holik - pułkownik w st. spocz. - członek
Stowarzyszenia,
2. Bogdan Wesołek – bosman w st.spocz. – członek
Stowarzyszenia,
3. Ryszard Grześkowiak – major w st. spocz. – członek Stowarzyszenia,
4. Józef Rawicki - chorąży sztabowy w st.spocz. –
członek Stowarzyszenia,
5. Wiesław Cieślak – major w st.spocz. - członek
Stowarzyszenia,
6. Leszek Książek – kapral rez. - członek Stowarzyszenia,
7. Wiesław Marczyk – pułkownik w st. spocz. – członek Stowarzyszenia,
8. Tadeusz Zelinka – podpułkownik w st.spocz. – były
żołnierz 31 kdr OP,
9. Zdzisław Dyjeta –st.chorąży sztabowy w st. spocz.
–członek Stowarzyszenia,
10. Adam Pawluk – pułkownik w
st.spocz. – były żołnierz 31 kdr
OP,
11. Piotr Goral – sierzant sztabowy
rez. - członek Stowarzyszenia,
12. Jan Gołębiewski – pułkownik
w st.spocz. – członek Stowarzyszenia,
13. Zdzisław Banaś – major w
st.spocz. – członek Stowarzyszenia,
14. Stanisław Malottki – major lek.
med. – członek Stowarzyszenia,
15. Zygmunt Marciszewski – porucznik w st. spocz.-członek Stowarzyszenia,
16. Kazimierz Matuszkiewicz – pułkownik w st.spocz.- były żołnierz
31 kdrOP,
17. Jerzy Noskowiak – podporucznik w st. spocz. – członek Stowarzyszenia.
18. Stanisław Pietrala – podpułkownik w st.spocz.
lek.med.-członek-Stowarzysz.
19. Zbigniew Tracz – podpułkownik – były żołnierz
31 kdr OP,
20. Henryk Iwaszczuk- sierżant sztabowy w st spocz.
– członek Stowarzyszenia,
21. Radosław Banaszak- podpułkownik – dowódca
31 kdr OP,
22. Pani Dorota Matuszkiewicz – była pracownik
cywilny 31 kdr OP,
23. Andrzej Dobrowolski – połkownik w st.spocz. lek.
med.- były żołnierz 31 kdr,
24. Stefan Syczuk – major w st. spocz. – były żołnierz
31 kdr OP,
25. Michał Kiełtyka – major w st. spocz. – członek
Stowarzyszenia.
26. Stowarzyszenie Kawaleryjskie im..7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich,
27. Pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda Prezes Zarzadu
Spółki TFP w Dziecmierowie,
28. Bank Spółdzielczy w Kórniku.
29. Burmistrz Gminy Kórnik – Jerzy Lechnerowski,
30. Pan Władysław Krokwicz- Prezes Zarządu Spółki
Akcyjnej POMET w Poznaniu,
31. Fundacja „Zakłady Kórnickie” z siedzibą w
Kórniku,
32. Pan Maciej Grzempowski – Prezes Zarządu
Spółki Steel-Building w Poznaniu.
33. Pan Andrzej Lipiecki – firma „Eureka” z Wrześni.
33. Józef Pietraszko –st.chorąży sztabowy – były
żołnierz 31 kdr OP.
34. Andrzej Rzekiecki – podpułkownik – członek
stowarzyszenia.
Darczyńcy sztandaru kawaleryjskiego im. 7 Pułku
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Strzelców Konnych Wielkopolskich ufundowanego
przez Społeczny Honorowy Komitet Ziemi Wielkopolskiej
Rodzice chrzestni
Karola Skowrońska
Hieronim Urbanek
Przewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego
Lech Dymarski
Gmina Kórnik
Burmistrz Jerzy Lechnerowski
31 Kórnicki Dywizjon Rakietowy OP
ppłk Radosław Banaszak

NIE TYLKO
NOWE AUTOBUSY

wać będzie się także przy obiektach H&M.
Niestety widniejący w rozkładzie przystanek „Krzesiny” usytuowany jest na trasie S11
a nie przy krzesińskim Zespole Szkół...

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS proponuje swoim
klientom z północno zachodniej części
nowe rozwiązania komunikacyjne.
Trasa istniejącej dotychczas linii nr 13
została zmodyfikowana, a ilość kursów
zwiększona.

Przedsiębiorstwo wzbogaciło się w sierpniu o 5 kolejnych autobusów. Ze środków
przekazanych przez samorząd zakupiono
używane wozy marki Mercedes, które wyprodukowane były w latach 1993-97. Autobusy, z których cztery są niskopodłogowe
mieszczą po 100 pasażerów.

Nowa trasa „trzynastki” od 1 października
rozpoczynać się będzie na os. Północnym
w Kamionkach. Dalej autobus zatrzyma się
na kamionkowskiej „pętli” i ruszy w kierunku
Borówca (Uwaga! W przedstawionym obok
rozkładzie z powodu niewielkich różnic
czasowych brakuje przystanków „Borówiec
II” i „Borówiec III”, ale autobus będzie się
zatrzymywać również tam).
Nowym rozwiązaniem jest przebieg trasy
przez Koninko (przystanek w okolicach ul.
Jeziornej) oraz Szczytniki (przystanek przy
strażnicy OSP). Jeden z kursów zatrzymy-

Na początku przyszłego roku zakupione
mają być 2 nowe, 3 osiowe, 3 drzwiowe 15
metrowe pojazd. Każdy z nich posiadać ma
miejsce na bezpieczne mocowanie wózka
inwalidzkiego.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Uroczystość
wręczenia
sztandarów

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 31 DR OP
mjr Ryszard Grześkowiak
Stajnia Marka Foltyna
Społeczność Daszewic
Społeczność Miasta i Gminy Kórnik
Jacek Przybylski i Stefan Jankowiak
Ojciec duchowy
Ks. Grzegorz Gałkowski
Społeczność Borówca
Zenon Makowski
Lekka Kawaleria Angielska
mjr Stanley Wats
Szlachecka Kawaleria Husarska z Lancashire,
Stars
Sierżant Kawalerii
Francis Unsworth
Stowarzyszenie Szwadron Jazdy Rzeczpospolitej
Polskiej Oddział Ziemi Konińskiej
por. Maciej Chojnicki
Fundacja Na Rzecz Jazdy Polskiej
Karola Skowrońska
Muzeum Walk Niepodległościowych Niepodległościowych w Poznaniu „Odwach”
Społeczność Ziemi Konińskiej
Sędzia Piotr Chojnicki
Instytut Logistyki i Magazynowania
dr Grzegorz Szyszka
Społeczność wsi Chlebowo
Sołtys Jan Cicharski
Społeczność Strzeszyna
Krystyna i Tadeusz Dygusiowie
Gospodarstwo Agroturystyczne
Złoty Kłos
Janina Różak
Gospodarstwo Agroturystyczne
Zbigniew Zięta
Członkowie wspomagający Stowarzyszenie Kawaleryjskie reprezentowanych przez Iwonę i Ryszarda
Weberów
Mieszkańcy Starołęki – przyjaciele Stowarzyszenia
Andrzej Stefanicki i Sabi Michajłow
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 7 PSKW Członkowie
Sekcja damska Barbara Makowska
Sekcja męska Włodzimierz Rocławski
Inicjatorzy powstania sztandaru – Mariola Brylska i
Włodzimierz Rocławski
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Prezes KOMBUSu Piotr Plewka z zadowoleniem przyznaje, że pomysł kursu nocnego Poznań-Kórnik sprawdził się. W nocy
z soboty na niedziele z połączenia korzysta
każdorazowo około 20 osób. Poza drobnymi
incydentami jest spokojnie i bezpiecznie.
ŁG

Linia13 Kamionki os.Północne-Borówiec-Koninko-SzczytnikiKrzesiny-Poznań Rataje
Obowiązuje od: 01-10-2007r
Kamionki os. Północne
Kamionki pętla
Kamionki I
Borówiec IV
Borówiec I
Koninko
Szczytniki
Koninko H&M
Krzesiny
Poznań os. Lecha
Poznań Rondo Rataje
Czas postoju

Kamionki - Poznań
05:45

06:35

08:30

10:45

12:40

14:25

16:00

18:00

19:40

05:50
05:53
05:55
06:00
06:08
06:10

06:40
06:43
06:45
06:50
06:58
07:00

08:35
08:38
08:40
08:45
08:53
08:55

10:50
10:53
10:55
11:00
11:08
11:10

12:45
12:48
12:50
12:55
13:03
13:05

16:05
16:08
16:10
16:15
16:23
16:25

18:05
18:08
18:10
18:15
18:23
18:25

19:45
19:48
19:50
19:55
20:03
20:05

06:24
06:28
06:30

07:14
07:18
07:20

09:09
09:13
09:15

11:24
11:28
11:30

13:19
13:23
13:25

14:28
14:30
14:32
14:35
14:40
14:42
14:45
15:04
15:08
15:10

16:39
16:43
16:45

18:39
18:43
18:45

20:19
20:23
20:25

00:00

00:05

00:40

00:10

00:25

00:00

00:00

00:05

00:05

Poznań - Kamionki
Poznań Rondo Rataje
Poznań os. Lecha
Krzewiny
Konino HM
Konino
Szczytniki
Borowiec I
Borowiec IV
Kamionki I
Kamionki Pętla
Kamionki
os. Północne
Czas postoju

06:30
06:32
06:36

07:25
07:27
07:31

09:55
09:57
10:01

11:40
11:42
11:46

06:50
06:55
07:03
07:08
07:10
07:12

07:45
07:47
07:55
08:00
08:02
08:05

10:15
10:17
10:25
10:30
10:32
10:35

08:10
00:20

00:00

15:10
15:12
15:16

16:45
16:47
16:51

18:50
18:52
18:56

20:30
20:32
20:36

12:00
12:02
12:10
12:15
12:17
12:20

13:50
13:52
13:56
14:05
14:10
14:12
14:17
14:20
14:23
14:26

15:30
15:32
15:40
15:45
15:47
15:50

17:05
17:07
17:15
17:20
17:23
17:25

19:10
19:12
19:20
19:25
19:28
19:30

20:50
20:52
21:00
21:05
21:08
21:10

10:40

12:25

14:30

15:55

17:30

19:35

21:15

00:05

00:15

00:00

00:05

00:30

00:05

00:00
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Goście zakwaterowani
zostali w domach polskiej
m ł o d z i e ż y. P i e r w s z e g o
dnia polsko-niemiecka grupa odwiedzili Biskupin,
uczestniczyli w odbywającym się tam festynie
archeologicznym, a także
zwiedziła kolebkę polskiej
państwowości - Gniezno,
gdzie wzięła udział w mszy
św. w gnieźnieńskiej katedrze.
Kolejny dzień wizyty to
już praca. Po omówieniu
w grupach planów prezentacji, nad którą później
pracować mieli uczniowie,
odbyła się wspólna lekcja
języka angielskiego oraz
rajd ulicami Kórnika. Młodzież została przyjęta także
w ratuszu przez Burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego.
Wieczorem w luźnej atmosferze spotkano się przy
ognisku. Goście zachwalali smak pieczonej na kiju
polskiej kiełbasy, a opiekun
grupy niemieckiej Heinz
Halberstadt przy gitarowym
autoakompaniamencie popisał się nieprzeciętnym
talentem wokalnym.
Po kolejnym dniu pracy w grupach młodzież
przedstawiła prezentacje
multimedialne. Ich tematyką były historia i zabytki obu partnerskich gmin
oraz szanse na przyszłość
młodzieży polskiej i niemieckiej.
Zarówno dla uczniów
Taunsgymnasium jak i ich
opiekuna była to pierwsza
wizyta w Polsce.
Hanz Halberstand przyznał, że takie bezpośrednie
kontakty między rówieśnikami z różnych krajów są
potrzebne, by mogli się
lepiej poznać i zrozumieć.
Jak podkreślił, dla wielu jego uczniów Europa
kojarzy się z zachodem:
Paryżem czy Londynem, a
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wschodnie tereny naszego
kontynentu z bogactwem
swojej tradycji i kultury są
mało znane.
Dzięki dużemu zaangażowaniu kadry i uczniów
kórnickiego LO wizyta
przyjaciół z Niemiec była
owocna i udana. Łzy na pożegnanie płynęły zarówno
z polskich jak i niemieckich
oczu.
Obie strony zapewniły,
że współpraca zarówno
między gminami jaki szkołami będzie pielęgnowana.
ŁG
Wymianę uczniowską
pomiędzy Königstein a Kórnikiem współfinansowała
Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. PNWM jest wspólną
inicjatywą rządów RzeczypospolitejPolskiej i Republiki Federalnej Niemiec.
Powstała na mocy Umowy o
polsko-niemieckiej o współpracy młodzieży z dnia 17
czerwca 1991 r. jako niezależna od rządów organizacja międzynarodowa.
PNWM służy wymianie
i współpracy młodzieży
polskiej i niemieckiej, dysponuje wspólnym funduszem zasilanym przez oba
rządy. Do funduszu mogą
wpływać również środki z
innych źródeł. Pokrywane
są z niego wszystkie wydatki PNWM.
Celem PNWM jest rozszerzanie i pogłębianie
istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwianie
nowych inicjatyw. Służyć
ma to poprawie wzajemnego zrozumienia, przezwyciężaniu uprzedzeń, umożliwiaćpojednanie i wspierać
wspólną odpowiedzialność
polskiej i niemieckiej młodzieży za kształtowanie
przyszłości wolnej Europy.
We wszystkich projektach
wspieranych przez PNWM
oczekuje się partnerskiego
współdziałania i własnej
odpowiedzialności młodzieży. Młodzi ludzie powinni zyskać umiejętność
samodzielnego rozwijania
nawiązanych kontaktów,
aby przyczyniać się w ten
sposób samemu do trwałej
współpracy pomiędzy obydwoma krajami.
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„Klaudynka” na „Anielskim
Śpiewograniu 2007”

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” po
raz kolejny wzięło udział w Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej
Osób Niepełnosprawnych „Anielskie
Śpiewogranie 2007”, który odbył się
22 września w Swarzędzu.

Przegląd zorganizowało swarzędzkie
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka oraz
parafia pod wezwaniem Matki Bożej
Miłosierdzia w Swarzędzu w hołdzie Janowi Pawłowi II. Patronat nad nim objął
arcybiskup Stanisław Gądecki.
Przewodnicząca swarzędzkiego
Stowarzyszenia Barbara Kucharska
powitała gości. Następnie zebrani zaśpiewali „Barkę”, pieśń będącą hymnem
Przeglądu.
Imprezę prowadził Wojciech Wietrzyński. Przegląd rozpoczął się od
występu Warsztatu Terapii Zajęciowej
ze Swarzędza pod kierunkiem Elżbiety
Narożnej, Jerzego Kota i Marii Wejman.
Następnie prezentowali się: „Zespół na
105” z Zespołu Szkół Nr 105 w Poznaniu,
Warsztat Terapii Zajęciowej „PAWEŁEK”
z Owińsk, Goślińskie Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Dom Pomocy Społecznej Sióstr
Serafitek z Poznania
(w skład trzyosobowego zespołu
reprezentującego ten Dom weszła
Marta – podopieczna „Klaudynki”), Centrum Pomocy Dzieciom z Pobiedzisk,
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – Środowiskowy Dom
Pomocy SOKOŁY z Poznania, Sandra
Paetz ze Szkoły nr 4 w Swarzędzu,
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w
Lwówku Wlkp.
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
z Kórnika gościło tu po raz trzeci. Ze
swarzędzkim stowarzyszeniem przyjaźni
się od wielu lat. Zaprezentowało dwie
piosenki. Pierwszą pt. „W moim sercu
mieszka Bóg” wykonała Emilka Mika oraz
wolontariuszka Agnieszka Chmielewska.
Drugą pieśń zatytułowaną „Boża radość
jak rzeka” zaśpiewała cała „Klaudynka”.
Piosenki wykonywano przy gitarowym
akompaniamencie wolontariuszy. Chórem kierowała Anita Wachowiak, która
wraz z Małgorzatą Sobkowiak-Niemier
przygotowywała „Klaudynkę” do występu.
Widowni zaprezentowały się także
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach,
Warsztat Terapii Zajęciowej, grupa
młodszych dzieci ze swarzędzkiego
Stowarzyszenia pod opieką Pauli Andrzejewskiej i Asi Dutkowiak oraz grupy
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wolontariuszy.
W imieniu jury werdykt ogłosił ks. prałat Szymon Daszkiewcz. Przypomniał, iż
był tu na pierwszym przeglądzie i uważa,
że poziom imprezy jest coraz lepszy. Jury
uznało, że wszyscy wykonawcy wyróżnili
się. Otrzymali oni pamiątkowe drewniane
aniołki. Przedstawiciele występujących
zespołów otrzymali z rąk gości pamiątkowe dyplomy. W imieniu „Klaudynki”
dyplom odebrała Emilka Mika.
Zebrani po zakończeniu przeglądu
wypuścili na zewnątrz baloniki, które
leciały do nieba. Na koniec wszyscy
utworzyli krąg i zaśpiewali piosenkę
„Jaka siła”.
Członkowie „Klaudynki”, rodzice,
wolontariusze (w sumie do Swarzędza
przybyły 53 osoby, w tym z chóru – 30)
wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie.
Robert Wrzesiński

RECENZJE
KSIĄŻEK
Przedstawiane pozycje książkowe
dostępne są w Bibliotece Publicznej
w Kórniku

KULTURA

KULTURA

Liceum Ogólnokształcące w Kórniku aktywnie
włączyło się we współpracę pomiędzy gminami
partnerskimi Königstein
i Kórnik. W dniach od
15 do 19 września na
zaproszenie licealistów
przybyła z rewizytą do
Kórnika grupa uczniów
Taunsgymnasium z zaprzyjaźnionego niemieckiego miasta.

Wymiana uczniowska

DLA DOROSŁYCH
JAMES ROLLINS
„MAPA TRZECH MĘDRCÓW”

Autor opisuje nocne nabożeństwo ku
czci Trzech Króli w katedrze w Kolonii.
Zostaje ono brutalnie przerwane przez
grupę przebranych za mnichów napastników. Bezcenne relikwie znikają, a przy
życiu pozostaje tylko jeden świadek. Wychodzi na jaw, że za tym stoi działająca
od średniowiecza organizacja o nazwie
Trybunał Smoka, która dąży do poznania
tajemnej wiedzy alchemików. MG

KLAUDYNKA 2002-2007

Z okazji

DLA DZIECI

5 lecia naszej działalności

ANNIE M.G. SCHMIDT
„JULEK I JULKA”

serdecznie zapraszamy
wszystkich członków
i sympatyków Stowarzyszenia
na uroczystość,
która odbędzie się
13 października 2007 roku
o godz.11.oo
w Strażnicy w Kórniku
Zarząd
Kórnickiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
" KLAUDYNKA"

„Julek i Julka” to szereg zabawnych,
prościutkich opowiadań o dwójce dzieci
mieszkających w sąsiedztwie. Bohaterowie mają po pięć lat i dla takich właśnie
czytelników przeznaczona jest książka.
Annie M.G. Schmidt z rozmysłem posłużyła się językiem pięciolatka, a w
opowiadaniach dużo jest króciutkich,
dziecięcych dialogów. KK
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Nieutwardzone drogi, brak chodników i uszkodzone wiaty przystankowe –
z takim problemami codziennie zmagają
się mieszkańcy Dachowy.
Dla mieszkańców Dachowy dużym problemem jest brak chodnika na ulicy Poznańskiej. Przemysław Pacholski, sołtys wsi poinformował, że sołectwo skierowało pismo
do burmistrza Jerzego Lechnerowskiego,
aby zwrócił się do władz powiatowych
o wybudowanie potrzebnego chodnika.
Mimo zakazu ruchu pojazdów ciężarowych
poruszają się tą drogą tiry, które mają za nic
znaki drogowe i ograniczenia. Na tej ulicy
„Kombus” ma naprawić 6 przystanków, w
tym dwa najbardziej uszkodzone.
W kwietniu i lipcu sołtys przekazał burmistrzowi pismo z prośbą o utwardzenie
przynajmniej gruzobetonem ulicy Krętej.
Przemysław Pacholski informuje w nim, że
droga jest w złym stanie, co może powodować

uszkodzenie pojazdów poruszających się
po ulicy. Wyrównanie drogi wyrówniarką nie
rozwiąże problemu, a jedynie będzie środkiem
doraźnym. Droga od dłuższego czasu nie
była wysypywana szlaką, ani żadnym innym
materiałem służącym utwardzaniu. Zły stan
techniczny drogi i jej wywyższenie powoduje,
iż woda nie spływa na pobocze, lecz zalega na
drodze, co w połączeniu z ruchem pojazdów
doprowadza do jej szybkiej degradacji.
Do końca września skończony zostanie
projekt budowy około dwukilometrowego
odcinka szosy, chodnika i pobocza na ulicy
Nowina. Gmina stara się o sfinansowanie
tej inwestycji z funduszy unijnych. W tym
celu złożono już wniosek do Urzędu Wojewódzkiego.
W tym roku udało się utwardzić gruzobetonem ulice Chabrową oraz w miarę potrzeb
została wyrównana ulica Cisowa.
Robert Wrzesiński

Borykają się z problemami
Brak chodników, krawężników przy
drodze i większej liczby kursów autobusów w niedzielę – to główne problemy Kromolic, które bez większego
zastanowienia wymienia Jolanta Gańko,
sołtys wsi.
Kromolice to mała wieś, ale okazuje się,
że problemów nie ma wcale tak mało.
Na terenach po byłych PGR-ach, na
odcinku około 50 metrów brakuje chodnika.
Istnieją jedynie tzw. „kocie łby”, które na
środku są znacznie wyższe, a po bokach
opadają. W ten sposób powstaje zagrożenie dla samochodów, gdyż takie nierówności mogą spowodować urwanie miski
olejowej. Zatem pojazdy nie korzystają z tej
drogi tylko jeżdżą przez teren Agencji Rynku Rolnego. Sołectwo będzie wnioskowało
o budowę nowej drogi.
Jolanta Gańko, sołtys wsi wspomniała
o kolejnym ważnym problemie Kromolic.
60% mieszkańców tej miejscowości to
starsi ludzie, nie posiadający samochodów. W niedzielę mają problem z dojazdem
do kościoła. W tym dniu jest tylko jeden
kurs „Kombusu” w stronę Kórnika, a nie
ma powrotnego. W ubiegłym roku sołec-

two skierowało pismo do „Kombusu”, w
sprawie zwiększenia liczby kursów, lecz
pozostało ono bez odzewu. Zdaniem
pani sołtys z dodatkowego połączenia w
niedzielę w godzinach południowych z
Kórnika skorzystaliby również mieszkańcy Runowa, Szczodrzykowa. Zauważa
ona, że Pierzchno ma swoją kaplicę i
kursy autobusów w niedzielę nie są tak
potrzebne mieszkańcom tej wsi. Przekonuje, że ten dodatkowy kurs przydałby się
także podopiecznym „Klaudynki”, którzy
z powodu braku możliwości powrotu nie
mogą uczestniczyć w różnych imprezach
stowarzyszenia, które odbywają się w
Kórniku w weekendy.
Kolejny problem wymieniany przez Jolantę Gańko to nie sprzątnięta jezdnia. W
ubiegłym roku rolnicy sami zaangażowali
się w jej oczyszczenie z piachu. Przy drodze w Kromolicach nie ma krawężników,
stąd ciągle nasypuje się na nią ziemia.
Okazuje się jednak, że droga wiodąca
przez Kromolice to droga powiatowa,
dlatego służby zajmujące się utrzymaniem dróg powiatowych powinny zająć
się także nią.
Robert Wrzesiński

Nowy wodociąg i droga
w Pierzchnie
Do tej pory Pierzchno borykało się
z problemem niedoboru wody. W ciągu
najbliższych kilku miesięcy sytuacja ma
się poprawić. Na przełomie października i
listopada, po przeprowadzeniu przetargu,
wykonane będą prace związane z wodociągowaniem wsi. Z kranów mieszkańców
Pierzchna popłynie woda z Trzebisławek.
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W podobnym terminie zaplanowano
inwestycję drogową w tej wsi. Po rozstrzygnięciu przetargu gruzobetonem zostanie
pokryta część drogi łączącej Pierzchno z
Kórnikiem. Poprawiony będzie również stan
nawierzchni pozostałej części tej trasy.
Robert Wrzesiński

ZAMEK W KÓRNIKU
STOWARZYSZENIE NA
RZECZ ROZWOJU
TRANSPLANTACJI
SZPIKU
DOM BRETANII

TOM-PLAST
OKNA

ŻALUZJE:
pionowe (verticale)
poziome
ROLETY:
Zewnętrzne -antywłamaniowe
Wewnętrzne-tkaninowe

I DRZWI Z PCV
PROFILE: VEKA, ALUPLAST
OKUCIA: WINKHAUS
SZYBA: K=1,0
PARAPETY: PCV, ALU
MOSKITIERY

tel./fax: 061 8171 937, 501 645 939

Kórnik, ul. Mickiewicza 6

DORADZTWO, POMIAR, WYCENA GRATIS, SPRZEDAŻ, MONTAŻ, GOTÓWKA I RATY

zapraszają

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

8,5%

na VI spotkanie z cyklu
WIECZORY ZAMKOWE
KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

ROBERT BARTHE
sportowiec, aktor, malarz,
fotograf…

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK
Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C,
C+E,.

REKLAMY

SOŁECKIE

Drogi w Dachowie
w „opłakanym stanie”

Przewóz towarów niebezpiecznych
- ADR - wózki widłowe
• spawanie • i inne w/g potrzeb
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy
i dodatkowy dokształcający kierowców
wykonujących transport drogowy - przewóz osób
i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku
ul. Średzka 20,
Instytut Dendrologii
Tel. 0602 631 288
lub 061 28 28 760
Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1700
Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

GALINA KUKLINA
sopran

e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl
www.osz-kaczmarek.com.pl

MARIAN KĘPCZYŃSKI
bas
BARBARA ODWROT
fortepian
TOMASZ RACZKIEWICZ
prowadzenie
Spotkanie poświęcone sztuce
życia i życiu sztuką.
Zamek w Kórniku,
sobota, 29 września 2007 r.,
godz. 18.00

AUTO-MERC
WypoŻyczalnia samochodów
osobowych i dostawczych
tel./fax (061) 898 03
kom. 660-762-870

SPROSTOWANIE
W ostatnim wydaniu „Kórniczanina”
podaliśmy nieprawidłowy numer telefonu do Gminnego Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych. Informujemy, że
poprawny numer to:
0 515 229 671.
Za błąd przepraszamy.

Redakcja
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Kórnik
ul. Średzka 17

Poszukujemy
do wynajęcia
hali od 200 m2
na pracownię krawiecką
Tel. 667 308 914
nr 18/2007

Zaprasza do wspólnej nauki:
języka angielskiego
Nowość!

języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego

• małe grupy i lekcje indywidualne, nowoczesne,
multimedialne zajęcia dla wszystkich grup wiekowych
• kursy egzaminacyjne i wyrównawcze
• konsultacje językowe i tłumaczenia
• lekcje i kursy wyjazdowe dla firm, szkół i przedszkoli
• rekrutacja trwa cały rok szkolny
• wyjazdy na zagraniczne kursy językowe
Nowość!

Nowoczesne, multimedialne kursy przygotowawcze
i wyrównawcze z:

• matematyki • fizyki • chemii • biologii
Dane adresowe: msiwecki@lplus.pl, www.lplus.pl, Skype: litera_plus
GG: 6684911, tel +48 504 130 225, ul. Młyńska 24, 62-035 Kórnik
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®

REKLAMA

REKLAMY

angielski

Korepetycje z języka angielskiego
dla uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum
(poziom podstawowy, średnio
zaawansowany, przygotowania do FCE).
Pierwsza lekcja GRATIS!
Tel. kontakt. 668 494 085, Kórnik, ul. Czereśniowa 2

W związku ze zwiększeniem
mocy produkcyjnych
firma PRS „Sznura"
zakłady Biernatki zatrudni:
- kobiety na stanowiska:

pracownik produkcji
- mężczyzn na stanowiska:

pracownik produkcyjno-załadunkowy

PRACOWNIA KRAWIECKA

A&A

* GARNITURY DAMSKIE
* KOSTIUMY
* SZYCIE MIAROWE
-spodnie, spódnice, bluzki
* GORSETY
SZYBKO - TANIO - FACHOWO
Zapraszamy!

tel. (61) 817-10-17
kom. 0606-461-245
Szczytniki, ul. Jeziorna 9

Przyjmę
dopracy
w sklepie
spożywczym
tel. 695 491 902

Oferty można składać osobiście
w siedzibie firmy w Biernatkach,
ul. Aleja Flensa 51 w godz. od 10:00-17:00
lub e-mailem na adres sznura@sznura.pl
z dopiskiem w temacie "PRACA".

TROPICAL SUN
Pl. Niepodległości 25, Kórnik
(piętro Polo Marketu)
tel. 061 8171 607

NOWOŚĆ - tipsy szklane

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

• Tipsy - brokaty, cyrkonie, hologramy - gratis
• zabiegi pielęgnacyjne na twarz, profesjonalny makijaż
• manicure, pedicure

Nowe godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00

MYJNIA SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!
• Fachowa obsługa • Najlepsza
jakość • Najlepsze środki
myjące i piorące • Sprzęt firmy
KARCHER • Pranie tapicerki
welurowej i skórzanej • Poczekalnia
- kawa gratis dla każdego Klienta
CZYNNE:
pon.-sobota 8.00-20.00
niedz. 9.00-15.00 (na telefon)

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ
JEST DOKŁADNOŚĆ I SZYBKOŚĆ!

Kórnik, ul. Stodolna 1,
tel. 601-402-641,
889-303-193

USŁUGI ŚLUSARSKO - SPAWALNICZE
Płoty kute
Bramy samonośne
Balustrady
Pergole
Siatki ogrodzeniowe
Kraty itp.
Również ogrodzenia
drewniane

TEL. KOM. 0692-241-023

Automatyka do bram!

Miejsce na Twoją reklamę
16
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Przygotowana wystawa w skład,
której wchodzą obrazy i przedmioty z
bliskiego otoczenia jest bardzo ciekawa
i przywodzi na myśl dom rodzinny z jego
ciepłem i bezpieczeństwem. Na obrazach malarzy królują proste przedmioty,
podniszczone, niekiedy już nie używane,
jak na przykład odrapana karafka, rdzewiejąca kłódka czy stara fotografia.
Wystawa zadziwia swą różnorodnością i ilością twórców. Elżbieta Radzikowska uprawia grafikę warsztatową, rysunek i małą formę graficzną.
Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych na
Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. Dziedzina twórczości Dariusza
Jasiczaka to malarstwo sztalugowe i
projekty graficzne. Na wystawie można
było obejrzeć mahoniowe mebelki, z
przedmiotami cieszącymi oczy, sprawiającymi wrażenie ładu i porządku w
otoczeniu. Hanna Głowacka zajmuje
się projektowaniem opakowań, grafiką
reklamową, ilustracjami. Obecnie tworzy
głównie małe formy i ekslibrisy, co można było podziwiać na wystawie. Rzeźba
artystyczna, szczególnie koty, przybierające postacie kobiet, ze względu na

dodawane elementy kobiece to dzieło
Marii Wojtiuk z Gdańska, zwanej przez
przyjaciół Mery lub potocznie ,,kociarą”.
Największym zainteresowaniem, przede
wszystkim pań, cieszyła się piękna biżuteria artystyczna, wykonana przez Małgorzatę Kalińską –Megi ze Szczecina. W
pracowni projektowania biżuterii, obok
srebrnych obiektów powstają również jej
prace malarskie: grafiki i obrazy pastelowe. Andrzej Tomaszewski to najwyższej
klasy specjalista od martwych natur,
które na początku charakteryzowały się
szarością, dziś cieszą kolorem. Marek
Cierniewski w obrazach przedstawia
senne wizje. Obecna wystawa jest sto
trzydziestą prezentującą jego prace. W
Kórniku, przed trzydziestu laty odbyła
się jedna z jego pierwszych. Na obecnej
wystawie znalazły się również prace
najmłodszych artystów m. in. Zuzi Radzikowskiej.
Ekspozycję będzie można obejrzeć
do grudnia 2007 roku. Warto więc wybrać
się, aby podziwiać ten pejzaż przedmiotów nam bliski, który w kontakcie z ludźmi
przestaje być martwą naturą.
Halina Danieluk

Poświęcony Krzyż przy Trasie
Katowickiej

chwalebne różańca świętego.
W tym dniu przypadały urodziny
Księdza Proboszcza, były więc życzenia,
kwiaty i tradycyjne 100 lat.
Sołtys K. Bogusławski złożył podziękowanie Paniom, które przygotowały
kawę i pyszne ciasto. Szczególne podziękowanie należy się rodzinie Teresy
Jankowiak.
Krzyż przy trasie katowickiej stał od
niepamiętnych czasów jako symbol naszej wiary. Poprzedni został wymieniony
za czasów księdza proboszcza Józefa
Woźniaka, we wrześniu 1983 roku. Niestety po tylu latach krzyż nie nadawał
się do renowacji, był cały zmurszały.
Źle wpłynęło też na niego kilkakrotne
wymontowywanie przez pracowników
modernizujących trasę katowicką. Nowy
krzyż został wykonany w firmie pana
Zbigniewa Pieczyńskiego ze Szczepankowa.
Daliśmy świadectwo wiary przez akt
poświęcenia nowego krzyża. Należą się
słowa gorącego podziękowania państwu
Teresie i Dariuszowi Jankowiakom z Żernik za wieloletnią opiekę nad tym świętym miejscem. Niech dobry Bóg hojnie
całej rodzinie za to błogosławi.
Kazimierz Bogusławski

w zamkowej
galerii

Odrapaną karafkę na płótnie, mahoniowe mebelki, rzeźby kotów przybierających postać kobiety czy biżuterię
artystyczną – te i inne dzieła mogły
obejrzeć wszystkie te osoby, które
wzięły udział w wernisażu wystawy
zatytułowanej „Martwa natura i … do
widzenia, do jutra”, który odbył się 14
września.
Otwarcia dokonał Mirosław Kwieciński, pracownik Zamku, który przedstawił
główną organizatorkę ekspozycji Elżbietę
Radzikowską z Poznania oraz pozostałych
artystów. Powiedział, że choć galeria zamkowa nie jest galerią profesjonalną to ma
na swym koncie sporo wystaw. - Zamek w
Kórniku jako jeden z nielicznych zabytków
ma uregulowany status prawny, dzięki Władysławowi hr. Zamoyskiemu i podobnie jak
poprzedni właściciele dba o sprawy kultury
- stwierdził Kwieciński.

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

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl
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Przyjdź do nas!

Pokażemy Tobie jak schudnąć

Dzień 15 września 2007 roku na
długo pozostanie w naszej pamięci. W
Żernikach, około godziny dziesiątej,
mimo zimnego deszczu zgromadzili się
pod figurą mieszkańcy. Oczekiwali na
przybycie księdza proboszcza Marka
Matyby oraz księdza wikariusza Dawida
Stelmacha. Swoją obecnością zaszczycił
nas również o. Krzysztof Paweł Wentoch
Rekowski, ze Zgromadzenia Świętego
Franciszka. Wszyscy udaliśmy się w
pieszej pielgrzymce, aby poświęcić
nowo postawiony krzyż i odprawić nabożeństwo związane z tą uroczystością.
Podczas wędrówki z modlitwą różańcową

10 kg w miesiąc!

Rolletic pomaga:

- uzyskać szczupłą i kształtną sylwetkę
- zredukować tkankę tłuszczową
- zlikwidować cellulit
- wzmocnić mięśnie
- uelastycznić skórę
- poprawić krążenie krwi
- poprawić przemianę materii
- pobudzić pozytywną energię Twojego ciała

Osoby, które chcą pomóc w dofinansowaniu kosztów poniesionych w związku z
budową nowego krzyża prosimy wpłacać
na konto Parafii Tulce:
Bank Spółdzielczy Kórnik
Pl. Niepodległości 31

Studio Zdrowia Rolletic
ul. Szkolna 8, Kórnik. Tel. 698 40 99 86
nr 18/2007

rozważaliśmy tajemnice bolesne.
Gdy dotarliśmy na miejsce, zaświeciło
słońce i zrobiła się piękna pogoda.
Poświęcenia i wygłoszenie słowa
dokonał ksiądz proboszcz Marek Matyba.
Psalm zaśpiewał oraz modlitwę wiernych
odmówił ksiądz wikariusz, a ewangelię
odczytał Ojciec Krzysztof. Tą wspaniałą
uroczystość zaszczycił swą obecnością
radny gminy Kórnik Janusz Wojtuś. Po
błogosławieństwie ksiądz proboszcz
wszystkim podziękował za przybycie na
to święte miejsce, a sołtys wsi zaprosił na
poczęstunek do świetlicy. Udaliśmy się
w drogę powrotną odmawiając tajemnicę

KULTURA

REKLAMY

Martwa natura

NRB 77 9076 0008 2001 0011 1911 0001
Za co z góry składamy serdeczne podziękowanie.

nr 18/2007
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Stowarzyszenie Teatralne Legion
na dobre zadomowiło się w Kórniku. W
dniach 13 sierpień – 26 sierpień 2007 w
gościnnej Szkole Podstawowej w Bninie
odbyły się warsztaty artystyczne.
Pod okiem członków stowarzyszenia
młodzież z Kórnika i okolic, a także przybyła z całej polski szlifowała swoje talenty
sceniczne.
W grupach pracowano nad różnymi elementami niezbędnymi w pracy aktorskiej.
Owocem wysiłków młodzieży i instruktorów
były trzy przedstawienia zaprezentowane
kórnickiej publiczności.
Anna Łazuka Witek – dusza całego
przedsięwzięcia z zadowoleniem obserwowała kórnicką młodzież, która najpierw

zagrali Robert Jankowski i Roman Jasiński,
a towarzyszyli im także młodzi uczniowie
kórnickich szkół.
„Dar i zmaganie” Walka o Morskie Oko,
Hrabia Władysław Zamoyski i jego Górale
wystawione 26 sierpnia w kórnickim zamku
nabierało szczególnej głębi dzięki scenerii
siedziby hrabiego. Jeszcze lepiej zabrzmiały wersy pamiętnika leśnika tatrzańskiego
Władysława Bieńkowskiego oraz poemat
Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna...” w
Zakopanem, gdzie przedstawiono ten
monodram 2 września czyli dokładnie w
105 rocznicę wygrania przez Władysława
hrabiego Zamoyskiego 20-letniego procesu
o Morskie Oko.
Całość wyreżyserował Wojciech Kop-

może nieśmiało, ale potem z wielkim zapałem uczestniczyła w zajęciach. Część adeptów przychodziła codziennie. Większość z
nich wzięła udział w przedstawieniach, ku
uciesze opiekunów i rodziców.
Pierwszym spektaklem jaki mogliśmy
oglądać była Pasja (Leiden) w reżyserii
Wojciecha Kopcińskiego z muzyką Andrew
Lloyd Webber zaprezentowana w Kaplicy
Domu Katolickiego
w Bninie. To już nie
pierwszy pokaz Laiden w naszej okolicy,
jednak za każdym
razem przedstawienie jest inne, bardziej
dopracowane. Cieszy
także fakt, że coraz
większy wkład w
sztukę mają lokalni
artyści. To oni wiedli
prym w adaptacji prozy Włodzimierza Wysockiego pt. „Przebudzenie” (scenariusz:
Anna Łazuka-Witek, Fot. L. Pepel
tłumaczenie z rosyjskiego: Wojciech Paszkowicz, reżyseria:
Wojciech Kopciński). W przejmującym
przedstawieniu o bezsensie systemów społecznych i buncie przeciw niszczeniu przez
nie istoty ludzkiej egzystencji główne role

ciński a skromną scenografią zajął się Marian Panek. Wystąpili: Leśnik – Kamil Łapaj,
Głos: Wojciech Kopciński, Dziennikarka:
Anna Łazuk – Witek.
Znamienny jest fakt, że występ kórnickiego stowarzyszenia był chyba jedynym
akcentem rocznicy, co docenili wszyscy
obecni w Galerii Sztuki w stolicy Tatr oficjele
i mieszkańcy.
Stowarzyszenie
Te a t r a l n e L e g i o n
pragnie na łamach
naszego pisma serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania
tegorocznych warsztatów teatralnych i
będących ich owocem przedstawień.
Byli to w szczególności: Burmistrz Gminy
Kórnik Jerzy Lechnerowski, Rada Miejska
w Kórniku, Fundacja
Zakłady Kórnickie,
Biblioteka Kórnicka
PAN a w szczególności pracownicy Kórnickiego Zamku, ks. proboszcz Bolesław
Dolata z parafii bnińskiej, gościnna Szkoła
Podstawowa nr. 2 w Bninie oraz wszyscy
widzowie i sympatycy. Opr. ŁG

TEATRALNE
LEGION

WSPOMINA WIELKOŚCI
Przywołując słowa Jana Pawła II z
„Tryptyku Rzymskiego”: „Zatrzymaj się
– to przemijanie ma sens”, Stowarzyszenie Teatralne Legion zaprasza serdecznie na Zaduszkowy spektakl „Czarne
kwiaty” Cypriana Kamila Norwida, 31 X,
o godz. 19.00, na Zamek w Kórniku.
„Czarne kwiaty” opisują spotkania Cypriana Kamila Norwida z wielkimi Polakami
w ich „dni przedostatnie”: Fryderykiem
Chopinem, Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim, Stefanem Witwickim.
Odchodzili oni z dala od Ojczyzny i najbliższych, na emigracji. Ich skromne pogrzeby
nie zapowiadały późniejszych zaszczytów
i honorów narodowych wraz z ich ostatnim
miejscem spoczynku na Wawelu.
W los tych wielkości wpisał się też sam
Norwid: odszedł w poczuciu opuszczenia
i osamotnienia w przytułku sióstr miłosierdzia św. Kazimierza w Ivry pod Paryżem.
Norwida do końca nie opuszczała wiara
w odkrycie i docenienie jego twórczości
przez „późnego wnuka”.
„Czarne kwiaty” pozwalają skonfrontować nam nasze wyobrażenia o wielkich
Polakach z prawdą relacji Norwida. Rozszerzone w scenariuszu o ich wiersze i muzykę
skłaniają do zadumy nad losem wielkich
twórców i jego przesłaniem. AW
„Czarne kwiaty” Cyprian Kamil Norwid.
Scenariusz Anna Łazuka-Witek. Reżyseria
Wojciech Kopciński.

„Głos tułaczy”
Literackie spojrzenie na
moralną cenę wyjazdów
z kraju

„Głos tułaczy” to literacki dwugłos poruszający cenę pobytu poza Ojczyzną, w
oparciu o książkę Wojciecha Kopcińskiego „List-Dziennik” (Wydawnictwo Abrys,
Kraków 2000) oraz poezję Anny Witek. To
swoisty zapis tęsknot za krajem polskich
artystów na obczyźnie, skazanych na samotność w obcej kulturze. Losy ojczyzny
ciągle na pierwszym planie: w sercu i w
życiu. Dużo tu stawianych pytań, rozterek,
więcej wątpliwości niż gotowych recept na
życie poza krajem.
To bardzo prawdziwy scenariusz,
pisany przez życie, nasycony ogromną
i głęboką wiarą. I wewnętrzną prawdą,
w której nie ma cienia pozy czy mistyfikacji. Stowarzyszenie Teatralne Legion
zaprasza Państwa na „Głos tułaczy”
28 X, o godz. 19.00, na Zamek w Kórniku, jako przeciwwagę do medialnej
agitacji wspierającej masowe wyjazdy
z kraju. AW
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Stare pojazdy
królowały na
naszych drogach
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Kórnicki Legion na warsztatach STOWARZYSZENIE

Przedwojenne chevrolety, bmw,
daimlery, ale także syrenki i trabanty
stały się prawdziwą atrakcją XXXIV Poznańskiego Międzynarodowego Rajdu
Pojazdów Zabytkowych, dla którego
Kórnik był bazą i miejscem startu.
Dwudniowy rajd, który odbył się w
dniach 14 i 15 września przyciągnął około
60 załóg nie tylko z Polski, ale również z
USA, Szwecji i Niemiec. Imprezę dla miłośników starych samochodów połączono z
IV Międzynarodowym Wyścigiem Pojazdów
Zabytkowych.
Nie każdy pojazd mógł wziąć udział w
rajdzie. Na listę uczestników wpisywane
były tylko te załogi, których samochody
wyprodukowano przed 1982 rokiem,
odznaczały się dobrym stanem technicznym i posiadały oryginalne części. Załogi
zbierały punkty za wszelkiego rodzaju
próby sprawnościowe, konkurs elegancji,
wiedzę z prawa o ruchu drogowym i historii
motoryzacji
Pierwsze zabytkowe pojazdy pojawiły
się pod kórnickim hotelem Daglezja w piątek w godzinach rannych. Dla miłośników
starych samochodów to była prawdziwa
gratka. Na hotelowym parkingu dumnie prezentowały się BMX Dixi z 1929, Chevrolet
Six z 1930 czy Daimler z 1936 roku. Już
kilka godzin później załogi przystąpiły do
rywalizacji na prawie 120 km trasie rajdu,
na której były takie miejscowości jak: Jeziory, Palędzin i Mosina. W tym dniu oprócz
samochodowych prób sprawnościowych
odbył się również wyścig pojazdów na
Torze Poznań. Tutaj zwycięstwo odniosła
załoga w składzie: Apolinary Bartnicki i Ewa
Parol-Bartnicka.
W drugim dniu rajdu uczestnikom początkowo towarzyszył ulewny deszcz, ale
z każdą kolejną godziną pogoda ulegała
poprawie. Samochody zatrzymywały się
na postojach m.in. w Dolsku i Czmońcu. W
tej ostatniej miejscowości przygotowywano
swoje pojazdy do pokazu, który w godzinach
popołudniowych odbył się pod kórnickim
zamkiem. Konkurs elegancji polegał na dopasowaniu stroju załogi do rocznika samochodu. Ten punkt programu rajdu zgromadził
najliczniejszą publiczność, a zabytkowe
pojazdy i ich załogi w epokowych ubiorach
przyciągnęły uwagę przybyłych.
Nagrody wręczano podczas Balu Komandorskiego. Pierwsze miejsce w końcowej klasyfikacji zajęli: Apolinary Bartnicki i
Ewa Parol-Bartnicka, którzy poruszali się
najstarszym na rajdzie autem – BMW Dixi
z 1929 roku. Na trzynastym miejscu sklasyfikowano załogę z Czmońca w składzie:
Roman Palacz i Jakub Iwańczuk, która
jechała Citroenem DS 20 z 1971 roku.
Organizatorem imprezy był Automobilklub Wielkopolski i Polski Związek Motorowy. Barbara Morasz
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Meblowo-samochodowe

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

Budex

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL

STOMATOLOGIA

CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK
SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
UDZIELAMY RABATU, FACHOWE DORADZTWO

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

Prywatne gabinety diagnostyki
ul. Staszica 1 („KO-MED” HCP)
przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00
tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

(061) 8170 501, 668 157 333

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 800-1800, SOBOTA 800-1400

KÓRNIK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
TEL. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

Miejsce na Twoją reklamę

PUNKT SPRZEDAŻY
KÓRNIK PLAC GS, UL. ŚREDZKA 17, TEL. 0604 275 135

Godz. otwarcia:

pn, wt, czw, pt 900-1700
środa 1200-1900, sob 900-1300
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PRZYJMĘ DO PRACY

– malarzy
– szpachlarzy z umiejętnością montażu płyt Gk
Możliwość przyuczenia do wykonywania tynków
maszynowych.
Praca w akordzie

tel. 781 823 126
CZAS PROMOCJI OGRAN
 I C Z O N Y

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

ul. Wschodnia 5 (przy szkole ekonomicznej)
przyjęcia: wtorek od 16.00, czwartek od 19.00
tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

wykonują badania USG:
* jamy brzusznej
* tarczycy
* jąder
* piersi
* ciąży

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa
radiologicznego
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codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

oferuje usługi w zakresie montaż płyt Nida-Gips, szpachlowanie, malowanie,
układanie glazury / łazienki kompleksowo,
adaptacje poddaszy
oraz wszelkie prace wykończeniowe

nowoczesnym urządzeniem japońskim

* Restauracja Casablanca zatrudni kucharza, kucharkę oraz kelnerkę lub kelnera. Tel. 602 444 661
* Poszukuję mieszkania 2-pokojowegodo wynajęcia w Kórniku. Tel. 692 945 201
* Angielski dla dzieci – urodziny – opieka – edukacja „Wesoła Ciuchcia”. Tel. 783 522 029 Bnin Rynek 2
* Sprzedam Peugot J5 Bus1993 Volvo 940 kombi, gaz 1992 oraz bryczki konne. Tel. 601 077 664
* Instalacje elektryczne. Tel. 607 313 151
* Szukam mieszkania do wynajęcia w bloku. Tel. 663 396 304
* Poszukuję osoby do sprzątania domu w Kórniku. Tel. 601 540 354
* Oddam w najem dom wolnostojący w bardzo dobrym stanie 100 m² na działalność biurową, gospodarczą itp. Tel. 8171 858, lub 692 551 592
* Oddam 3-miesięczne kociaki czarno-białe. Tel. 501 509 849
* Kupię glebogryzarkę do pracy w komplecie z Ursusem C-330. Tel. 061 8170 336
* Ocieplanie wełną mineralną. Tel. 0696 040 269
* Przyjme do pracy w ogrodzie dorywczo. Tel. 790 243 931
* Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku 37,5 m2 z wyposażeniem. Tel. 695 396 526
* Sprzedam drewno opałowe 60 zł za mb. WAMAR SOSENKA S.C., ul. Poznańska 11, 62-023 Gądki. Tel. (061) 819 90 05
* Sprzedam volkswagen polo 1,4 1977. Tel. 0888 680 149
* Sprzedam drewno opałowe. Tel. 692 241 023
* Oferta pracy biurowej - znajomość biegle j.niemieckiego oraz komputera. Tel. 790243931
* Wynajmę lokal 60 m2 na biuro firmy, gabinety lekarskie, ul. Poznańska w Kórniku. Tel. 503 872 616 lub 691 777 417
* Murarzy, szpachlarzy, malarzy, płytkarzy i stolarzy zatrudnię do pracy w Polsce i Danii. Tel. 600 952 369
* Wynajmę pół domu w Bninie na działalność gospodarczą lub mieszkanie. Tel. 697 252 768
* Wykonam prace budowlane i instalacyjne. Tel. 061 898 06 06
* Nauczycielka poszukuje pokoju do wynajęcia - Kórnik lub okolice. Tel. 503 70 40 41
* Kupię w Kórniku lub w okolicach (do 15 km) dom do remontu lub mieszkanie. Tel. 0692 922 945
* Sprzedam rośliny na żywopłoty (tuje, berberysy, bukszpany itp. Tel. 061 285 29 41
* Wynajmę mieszkanie lub kawalerkę w Kórniku bądź okolicy. Tel. 668 143 183
* Poszukuję opiekunki do dziecka (1,5 roku) w Kórniku. Tel. 601 54 03 54
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofon + płyty 78 obr. , skrzypce, militaria, starocie – przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Szukam opiekunki dla dziecka od października. Tel. 695 877 133
* Zatrudnię do sklepu spożywczego. Tel. 0605 624 272 po 16.00
* Zatrudnię panią do sprzątania. Tel. 0605 624 272 po 16.00
* Poszukuję pracowników ochrony z licencją I lub II stopnia lub bez. Tel. 500 09 54 70

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 18/2007

2007

ELLMED

STONE-CENTRUM

62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3
tel. dom. (061) 2857953, lub (061) 8170356,
tel. kom. 0605781862

FIRMA
REMONTOWO-BUDOWLANA

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

PARAPETY, BLATY

Grzegorz Kowalski

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

NAGROBKI

REKLAMY / OGŁOSZENIA

zniżki *

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

Tapicerstwo

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

50

%

nr 18/2007

Ilość edycji ogłoszenia
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Kamery w kilku punktach miasta i
w szkołach to recepta na wzrost bezpieczeństwa w Kórniku i gminnych
placówkach oświatowych. O tym, czy
będzie bezpieczniej przekonamy się w
najbliższych miesiącach.

Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

Szybko * tanio * fachowo

O potrzebie zainstalowania monitoringu
w Kórniku przekonywali już radni poprzedniej
kadencji Rady Miejskiej. Ze względu na długą listę niezbędnych inwestycji i brak środków na wykonanie wszystkich naraz pomysł
realizowany jest dopiero w tym roku.
W tegorocznym budżecie zabezpieczono 100 tysięcy złotych na monitoring
miasta. Leszek Książek, sekretarz gminy
poinformował, że w lipcu Urząd Miejski
podpisał umowę z firmą „Eureka” z Wrześni,
która do 15 października zainstaluje kamery i odpowiednią aparaturę rejestrującą
zdarzenia. Koszt tej inwestycji to prawie
75 tysięcy złotych. W ramach monitoringu
Kórnika zamontowane zostaną w sumie 3
kamery. Jedna z nich stanie u zbiegu ulic
Staszica i Dworcowej, a kolejne na szczycie
budynku urzędu i liceum. Aparatura rejestrująca wydarzenia na kórnickich ulicach
będzie znajdować się w siedzibie Straży
Miejskiej. Dowiedzieliśmy się, że raczej nie

tel. dom. (061) 893 94 99, tel. kom. 0507 160 878

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika
tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

W dniu 28/29 września 2007 roku
w godz. 9.00 – 14.00

Future
Fabryka Mebli sp. z o.o.
Łękno 8A, 63-020 Zaniemyśl

zaprasza na wyprzedaż mebli
tapicerowanych i kuchennych
za 30% ceny fabrycznej.

KANCELARIA
Finansowa

DO NOWO OTWARTEGO SKUPU

- złomu i metali kolorowych
- akumulatorów
- makulatury i butelek
znajdującego się przy ul. Mlyńskiej
na terenie firmy T.M. Małeccy.

Oferujemy konkurencyjne ceny.
Płatne gotówką
Zapewniamy odbiór złomu od klienta własnym transportem.

TEL: 601 489 257, 693 562 991
24

Uczniowie pod czujnym „okiem”
kamery
Kradzieże, bójki, wymuszenia, rozprowadzanie narkotyków, niszczenie szkolnego mienia – takie zdarzenia mają miejsce w
szkołach, nierzadko z terenu naszej gminy.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów,
dyrekcje placówek coraz częściej zastanawiają się nad założeniem monitoringu.
Koszty związane z taką inwestycją w
dużym stopniu pokrywa państwo w ramach
rządowego programu wspierania organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w publicznych szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych na lata 2007-2009 pod
nazwą „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Wnioski o dotację na to zadanie
składają samorządy prowadzące szkoły a
rozpatrywane są one przez wojewodę. Dofinansowanie mogą zdobyć tylko te placówki,

Kronika kryminalna

oferuje swoje usługi
- prowadzenie wszystkich form
księgowości
- prowadzenie kadr
- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów VAT dla
rolników

ZAPRASZAMY

zwiększy się ilość etatów w Straży Miejskiej ze względu na obsługę monitoringu.
W przyszłości ilość kamer zdecydowanie
wzrośnie, a docelowo będzie to 15 takich
urządzeń. Pojawią się one m. in. przy
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kórniku, na
ulicy Szerokiej i rynku w Bninie.

Tel. 061 825 02 28,
0605 296 347
Odbieramy dokumenty
w siedzibie klienta

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

układanie kostki poz-bruk
układanie kamienia naturalnego

tel. 609 713 811
602 769 161

nr 18/2007

Kierujący na „podwójnym gazie”
W ciągu ostatnich dwóch tygodni policjanci
z Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali
jednego nietrzeźwego rowerzystę i dwóch
kierowców samochodów.
Pijany rowerzysta „wpadł” w ręce funkcjonariuszy 10 września na ulicy Śremskiej w Kórniku-Bninie. Mężczyzna, który był mieszkańcem
gminy Śrem w wydychanym powietrzu miał 3
‰ alkoholu. W tym samym dniu w miejscowości Runowo zatrzymano osobę podejrzewaną
o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.
Badanie wykazało, że również ten kierowca
prowadził samochód mając 3 ‰ alkoholu.
Kilka dni później, 16 września policjanci zatrzymali w Kórniku kierowcę fiata 126p, będącego
w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem
wykazało 1,5 ‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Jechali zbyt blisko
10 września, w Koninku kierująca peugeotem nie zachowała bezpiecznej odległości
pomiędzy pojazdami i uderzyła w tył jadącego przed nią samochodu BMW. W tym
samym dniu, w Skrzynkach, mężczyzna
kierujący nissanem również jechał zbyt
blisko i uderzył w tył jadącego przed nim
forda fiesty.
Przeciął koła
15 września w Gądkach nieznany sprawca
przeciął ostrym narzędziem koła kilku samochodów stojących na parkingu. Straty
oszacowano na 3000 zł.
Wymusili pierwszeństwo
16 września, w Kórniku przy skrzyżowaniu
ulicy Woźniaka i Poznańskiej, kierowca

nr 18/2007

volkswagena polo nie udzielił pierwszeństwa
przejazdu i zderzył się z innym volkswagenem. Cztery dni później, 20 września w
Dziećmierowie kierujący volkswagenem
golfem wymusił pierwszeństwo przejazdu i
zderzył się z volkswagenem polo.
23 września, przy zjeździe z drogi krajowej nr
11 na Borówiec kierowca renault nie udzielił
pierwszeństwa przejazdu i wpadł na renault
kangoo.
Wykonał zły manewr
19 września, w Robakowie kierowca opla
astry, podczas nieprawidłowego manewru
skręcania zderzył się daewoo nubirą.
Kradzieże
• 11 września w miejscowości Mościenica
skradziono rower o wartości 1000 zł
• 12 września mieszkaniec Błażejewa powiadomił o kradzieży volkswagena golfa o
wartości 30 000 zł
• 17 września mieszkaniec Poznania zgłosił
kradzież w Biernatkach dwóch łodzi wiosłowych o wartości 1000 zł
• 19 września w Kórniku nieznany sprawca
dokonał kradzieży 4 sztuk kołpaków o wartości
300 zł. W tym samym dniu w miejscowości Błażejewko nieznany sprawca ukradł motocykl
marki Yamacha o wartości 27 000 zł.
• 20 września w Dziećmierowie sprawca
poruszający się oplem dokonał kradzieży
telefonu komórkowego harcerzom, którzy
poruszali się „na stopa”. W wyniku podjętych
działań następnego dnia policjanci zatrzymali sprawcę, a telefon odzyskano.
• 22 września w Kórniku nieznany sprawca
ukradł rower o wartości 500 zł. Opr. BM

do których uczęszcza nie mniej niż 200
uczniów lub wychowanków. Taka dotacja
może pokryć do 80% kosztów zakupu i instalacji monitoringu oraz 90% wydatków na
modernizację i rozbudowę już istniejącego
monitoringu. Według rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 6 września 2007 roku standardowy zestaw do monitoringu obejmuje
2 kamery umieszczone od wewnątrz i na
zewnątrz wejścia do szkoły o rozdzielczości, która umożliwia identyfikację osób wraz
z urządzeniem rejestrującym, kolorowym
monitorem i dodatkowym sprzętem.
Termin składania wniosków upłynął 21
września. Z terenu gminy Kórnik 4 placówki
oświatowe wystąpiły z wnioskiem o dotację. Są to: SP nr 1 w Kórniku, SP nr 2 w
Kórniku-Bninie, Gimnazjum w Robakowie
i Kórniku. Z wymienionych szkół tylko robakowskie gimnazjum nie może starać się
o dofinansowanie, ze względu na za małą
liczbę uczniów. Obecnie do tej placówki
uczęszcza nieco ponad 190 gimnazjalistów.
Z kolei kórnickie gimnazjum zamierza poszerzyć już istniejący monitoring.
O przyznaniu dotacji lub odrzuceniu
wniosku szkoły powinny dowiedzieć się w
październiku bieżącego roku.
Barbara Morasz

INFORMACJE

REKLAMY

Bezpieczniej dzięki monitoringowi?

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm

STRAŻACY W AKCJI
Kórniccy strażacy odnotowali dwa kolejne wyjazdy:
12 września zabezpieczali miejsce kolizji
drogowej w Kórniku na Trasie Katowickiej
19 września w Kamionkach na ulicy Poznańskiej sprzątali z drogi cegły, których
paleta wypadła z przyczepy ciągnika.
Oprac. Robert Wrzesiński

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:
- wykonanie projektów wszyskich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowl.,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam bezpłatne konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam
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Piękne grafiki na pocztówkach
Nakładem Kórnickiego Ośrodka
Informacji i Wydawnictw, czyli wydawcy Kórniczanina ukazała się seria
pocztówek z grafikami p. Katarzyny
We r t e r e s i e w i c z p r z e d s t a w i a j ą c y m i
zabytki Kórnika i Bnina. W dwóch wer-

sjach różniących się kolorem obrzeża
przedstawiono na nich Kolegiatę Kórnicka, ratusz w Bninie oraz dwa widoki
Kórnickiego Zamku.
Pocztówki można już nabyć w niektórych kioskach i sklepach, dokąd za-

praszamy klientów detalicznych. Osoby
zainteresowane zakupem większej
ilości tych pięknych kart pocztowych
proszone są o kontakt z Redakcją Kórniczanina (tel. 061 8170 147 lub 0601
179 596). ŁG

Data

09.09.07

Drużyna gospodarzy

Drużyna gości

Wynik
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2;1

Rogalin

16.09.07

KALEJE

BŁAŻEJEWO

4;3
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BNIN I

KA-DE KAMIONKI

4;1

OSiR

CZMONIEC

PRUSINOWO

2;6

Czmoniec

W dniach 1 i 2 października odbędzie
się w Kórniku międzynarodowa konferencja
planistyczna p.n. „Przemiany strukturalne
i funkcjonalne gminy położonej na obrzeżu
wielkiego miasta”. Część oficjalna odbędzie
się w Zamku Kórnickim.
Będzie to kontynuacja konferencji, która
odbyła się w zeszłym roku w Berlinie.
Organizatorem wydarzenia jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego przy
udziale Burmistrza Gminy Kórnik. Prace
organizacyjne prowadzi zespół powołany
przez WBPP, przy współpracy Departamentu Infrastruktury i Departamentu Gospodarki. ŁG

DĘBY ROGALIN
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Szczodrzykowo

zane z wymianą dowodów osobistych

OLDBOJE ZATORZE

BŁAŻEJEWO

2;6

Runowo

(przyjmowanie wniosków i wydawanie

ROBAKOWO

BNIN II

1;1

Robakowo

dowodów) będzie można załatwić od

23.09.07

BIEGAĆ KAŻDY MOŻE

Future
Fabryka Mebli sp. z o.o.

Międzynarodowa
konferencja
planistyczna

Przykładem na to, że biegać może
każdy, jest stale powiększająca się ekipa
sportowców z kórnickiego Klubu Biegacza
„Brylant”. Już po raz kolejny w swojej niedługiej historii, biegacze wzięli udział w imprezie biegowej, zorganizowanej 22 września
przez Gniezno z okazji upamiętnienia
historii Państwa Polskiego oraz promocji
Szlaku Piastowskiego. Ta trzydziesta już
edycja biegu skupiła niemal 500 zawodników, a wraz z nimi na starcie w Ostrowie
Lednickim stanęło sześcioro naszych za-

wodników. Na trasie półmaratonu najlepiej
poradzili sobie Andrzej Lewandowski (czas
1:36:37), Sebastian Jakrzewski (1:45:37),
Krzysztof Buszkiewicz (1:56:33) oraz, tuż
za nim, Izabella Moskal (1:56:37) i Joanna
Olejnik (1:58:23). Wszyscy zawodnicy po
dobiegnięciu do mety czekali także na swojego kolegę Jacka Kowala, który doskonale
spisał się na trudnej, bo podbiegowej trasie
i uzyskał czas 2:23:13. Wszystkim naszym
sportowcom należą się gratulacje za odwagę, determinację i formę, a pozostałych
mieszkańców zachęcamy do wspólnego
aktywnego spędzania czasu. IM

SPORT / INFORMACJE

REKLAMY

AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
OSiR KÓRNIK JESIEŃ 2007

Informacja
dotycząca wymiany
dowodów osobistych
Urząd Miejski w Kórniku informuje, iż
od dnia 27 sierpnia 2007 roku do końca
grudnia 2007 roku formalności zwią-

poniedziałku do piątku od godz. 8.00
do 17.30.

zatrudni

- tapicerów
- stolarzy
- pomocników tapicerów
- pomocników stolarzy

CZYSTY
„DOM i OGRÓD”

Oferujemy pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
na rynku, zatrudnienie na umowę o pracę i wynagrodzenie akordowe

- mycie okien
- czyszczenie
rynien dachowych

Oferty pisemne prosimy kierować na adres fabryki:
63-020 Zaniemyśl, Łękno 8A
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nr 18/2007

Kórnik, ul. Poznańska 42
509-831-858
TA N I O !

nr 18/2007
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Przy pięknej słonecznej pogodzie na
stadionie O S i R - u na Błoniach odbyły
się mistrzostwa gminy w 4-boju lekkoatletycznym. Suma punktów za wyniki
uzyskane przez 5 uczniów danej szkoły w
4 konkurencjach: bieg na 60m, skok w dal,
piłka palantowa i bieg na 600m dziewcząt i
1000 m chłopców decydowała o punktacji
końcowej szkół.
Imprezę otwarła dyrektorka SP 1 Kórnik
- Danuta Zwierzyńska. Wśród dziewcząt
zdecydowanie pierwsze miejsce, tytuł mistrza gminy i prawo udziału w zawodach
powiatowych wywalczyła Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie.
Dziewczęta p. Barbary Jańczyk uzyskały 829 pkt a na tą sumę punktów zapracowały:
Żegleń Wiktoria – 225 pkt, Weronika
Graff – 203 pkt, Aneta Stróżyńska- 153
pkt,
Marta Ignaszak – 145 pkt, Adrianna
Szczepaniak- 103 pkt.
Drugie miejsce z ilościa 693 pkt zajęła
Szkoła Podstawowa z Kórnika, trzecie – SP

Bnin- 535 pkt a czwarte szkoła z Radzewa
481 pkt.
Wśród chłopców rywalizacja szkół była
bardziej wyrównana a mistrzostwo zdobyła
także Szkoła Podstawowa z Szczodrzykowa z ilością 692 pkt. Zespół prowadzony
przez p. Dariusza Śmigielskiego startował
w składzie: Bartosz Ławniczak-175 pkt,
Adam Holc-151 pkt, Szymon Płotkowiak134 pkt, Dawid Staszak- 122 pkt, Jakub
Simon- 110 pkt.
Indywidualnie w 4-boju najwięcej punktów zdobyli:
Dziewczęta
225 p - Wiktoria Żegleń Szczodrzykowo
203 p - Weronika Graff Szczodrzykowo
187 p – Nikol Płosaj Kórnik
153 p – Aneta Stróżyńska-Szczodrzykowo
145 p - Marta Ignaszak-Szczodrzykowo
144 p - Joanna Marciniak- Bnin
Chłopcy
199 p - Dariusz Maciejewski Radzewo
180 p – Jakub Wojciechowski- Kórnik
175 p – Bartek Ławniczak Szczodrzykowo
152 p – Hubert Kaczmarek Bnin
151 p – Adam Holc Szczodrzykowo
143 p – Oskar Olejnik – Kórnik

Najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach uzyskali:
60m 					
w dal
9,44 Weronika Graff 			
3,93 Weronika Graff
9,63 Weronika Płóciennik		
3,85 Wiktoria Żegleń
10,01 Nikol Płosaj			
3,66 Marta Ignaszak
9,34 Jakub Wojciechowski		
4,48 Damian Maciejewski
9,37 Oskar Olejnik			
4,10 Maciej Sobieraj
9,47 Mateusz Szyc 			
4,04 Adam Holc
p. pal.				
42,00 Wiktoria Żegleń			
29,00 Julia Huzarek			
28,00 Nikol Płosaj			

600m
2:09 Nikol Plosaj			
2:10 Wiktoria Żegleń			
2:16 Weronika Graff

					
44,00 Bartek Ławniczak			
42,00 Hubert Kaczmarek			
41,00 Oskar Olejnik			

1000m
3:35 Bartek Ławniczak
3:39 Jakub Wojciechowski
3:40 Dawid Niemier

Gospodarzem imprezy była Szkoła Podstawowa z Kórnika, panie Katarzyna Pucek i
Beata Górna, opiekę sanitarną sprawowała
Jolanta Fic a zawody przeprowadziły działaczki SZS i nauczyciele szkół startujących

w zawodach. Puchary przechodnie oraz medale i plakietki sponsorowali: Gospodarstwo
Rolno-Spożywcze M.Z. Tic z Runowa dla
dziewcząt i Firma „GENEXPOL” z Dziećmierowa dla chłopców.		

WYŁONILI MISTRZÓW
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

z Kórnika - Karolina Sznura i Izabela
Antoniewicz, trzecie i czwarte z Robakowa : Agnieszka Stróżyńska i Klaudia
Jaskuła oraz Aleksandra Przybylska i
Aleksandra Kruś.

Wykorzystując słoneczną aurę na Błoniach gimnazjaliści rozegrali Mistrzostwa
Gminy w Siatkówce Plażowej. Mistrzami i
reprezentantami gminy Kórnik na mistrzostwa powiatu zostali:
Zwierzyńska Beata i Marta Lehmann
z Gimnazjum w Kórniku ( 6 pkt) oraz Sebastian Gruchociak i Mateusz Grzelczak
z Gimnazjum w Robakowie ( 6 pkt). O
kolejnych miejscach dziewcząt decydowały wygrane sety i współczynnik
małych punktów, ponieważ za mecze
uzyskały równo po 4 pkt. Ostatecznie
drugie miejsce zajęły gimnazjalistki
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Drugie miejsce wśród chłopców wywalczyła para Jan Frąckowiak i Mateusz
Pucek z Kórnika (5 pkt), trzecie- Marek
Matysiak i Michał Okniński z Robakowa (
4 pkt), a czwarte Krzysztof Banaszak i Piotr
Lehmann z Kórnika ( 3 pkt). Imprezę sędziowali nauczyciele Paweł Pawlaczyk i Hubert
Nowicki. Uczestników zmagań siatkarskich
uhonorowano dyplomami przygotowanymi
przez nauczyciela z Robakowa p. Pawła
Pawlaczyka.
ARA

Komitet Wyborczy PSL

Serdecznie dziękuję
Państwu, którzy
zaszczycili mnie swoimi
podpisami na liście
Komitetu Wyborczego
PSL.
Szczególne
podziękowania kieruję
do Państwa,
którzy pomogli mi
zebrać
ponad tysiąc podpisów
na listę kandydatów
w wyborach
parlamentarnych.
Z poważaniem
Marek Serwatkiewicz
Kandydat na Posła do
Sejmu RP
Okręg 39
Lista 10, poz. Nr 3
KOMUNIKAT
Ze względu na wybory parlamentarne
zmienia się termin „Turniejów Memoriałowych 20 X 1939 r.”
Kórnickiej Ligi Tenisa Stołowego
– godz. 8.30
Kórnickiej Ligi Strzeleckiej
– godz. 11.00 – 13.00
Kórnickiej Ligi Rzutu Lotką
– godz. 11.00 – 13.00
Zawody odbędą się
28 października 2007 r.
W imieniu organizatorów serecznie
zapraszam do Szkoły Podstawowej im.
Jana Wójkiewicza w Radzewie
Marek Serwatkiewicz
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MATEUSZ TACIAK NADAL
DOMINUJE WE FRANCJI
Podczas niezwykle elitarnej „czasówki”
(Chrono Champenois), którą już po raz
ósmy rozegrano po nazwą Trofea Europy,
zawodnik Kórnickiego Limaro
zajął doskonałe drugie miejsce.
W tym punktowanym do klasyfikacji UCI wyścigu, startuje
zaledwie po 25 zawodników
oraz zawodniczek zaproszonych
przez organizatora. Zwycięzcą
został Australijczyk Cameron
Wurf, który przyjechał już do
Europy by wziąć udział w Mistrzostwach Świata w Stuttgartcie, a Francuski start miał być
jednym z etapów przygotowań.
Podobne plany miał też Mateusz
Taciak, przegrał z Australijczykiem niecałe 6 sekund. Trzeci
na mecie Duńczyk Michael
Tronborg stracił już do zwycięzcy 25 sek. Niestety Mateusz nie
doczekał się uznania w oczach
Polskiego selekcjonera Piotra
Wadeckiego, który postawił tym razem na
uczestników niedawno zakończonego Tour
De Pologne braci Bodnarów. Szkoda bo
nasz zawodnik znajduje się ostatnio w doskonałej formie i co tydzień staje na podium
w niezwykle silnie obsadzonych wyścigach
Francuskich, w których startuje po 180-200

DUŻY PECH DZIEWCZYN
LIMARO W MISTRZOSTWACH POLSKI
O dużym pechu mogą mówić zawodniczki UKS Jedynka Limaro Mistrzostw
Polski w wyścigu drużynowym i dwójkami
na czas jakie zostały rozegrane na zakończenie lata w Grudziądzu. Drużyna Limaro
jadąca w składzie Magdalena Wójkiewicz,
Natalia Piasecka, Monika Adamska i Katarzyna Pawłowska były do ty zawodów niezwykle starannie i dobrze przygotowane, co
miało zaowocować zdobyciem któregoś z
medali, zarówno w parach jak i w drużynie.
Niestety na trzy dni przed poprzedzającym
wyścig parami, nasze zawodniczki się
mocno rozchorowały, co spowodowało,
że udział ich drużyny stanął pod znakiem
zapytania. Na szczęście dziewczyny to
bardzo twarde charaktery i mimo kłopotów
zdrowotnych postanowiły wyjechać do Grudziądza. W wyścigu dwójkami, para Wójkiewicz – Piasecka zajęła piąte miejsce. Po
dwóch dniach rozegrano wyścig drużynowy
i nasze zawodniczki znów uzyskały piąty
czas dnia, ale ten wynik nie mógł cieszyć,
gdyż do upragnionego medalu zabrakło
naszym dzielnym paniom zaledwie pięciu
sekund. O największym pechu może mówić
liderka Kórnickiego zespołu Magdalena,
która była w doskonałej formie jeszcze na
trzy dni przed startem, a w efekcie zamiast
z czasem i być morze poprowadzeniem
zespołu nawet do Mistrzostwa Polski, mu-
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zawodników. Czego nie można powiedzieć
o wyścigach na krajowym podwórku. Ale to
w końcu pan Wadecki będzie rozliczany za
wyniki Polskiej reprezentacji, a my będziemy
się im poważnie przyglądać.
Na potwierdzenie formy Taciaka,
niech posłużą wyniki z ostatniego week-

endu na Francuskich szosach, gdzie
rozegrano czteroetapowy wyścig Elity Tour De Moselle, w którym udział wzięły
wszystkie najmocniejsze ekipy Francuskie, a w nich zawodnicy z 12 państw.
Mateusz na każdym etapie przyjeżdżał
w ścisłej czołówce, a na drugim, jeździe
siała się zmagać z wirusem i silnym bólem
gardła. Zwyciężyła drużyna Krosu Ziemia
Darłowska, którą w całości mogliśmy niedawno oglądać podczas wyścigu ulicznego
w Kórniku.
Bardzo ładnie wypadli natomiast zawodnicy UKS Jedynka w wyścigu drużynowym
juniorów młodszych. Po bardzo dobraj
technicznie i równej jeździe nasz młody
zespół w składzie Kacper Rajkowski, Michał Kościuszko, Adam Piasecki i Daniel
Adamski, zajął siódme miejsce, tracąc do
piątego zaledwie 10 sek. co napawa dużym
optymizmem w przyszłym roku. Mistrzami
Polski zostali zawodnicy Bustana Nysa.

KOLEJNE PUNKTY MŁODZICZEK W MISTRZOSTWACH
MIĘDZYWOJEWÓDZKICH
Bardzo dobrze wypadły zawodniczki
UKS Jedynka Kórnik w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w kolarstwie
górskim, które się odbyły w Złotowie. Obydwie nasze zawodniczki zdobyły punkty
do rywalizacji dzieci i młodzieży, Wiktoria
Żegleń zajęła szóste miejsce, natomiast
Paula Dutkiewicz jadąc na trzeciej pozycji
z szansami nawet na srebrny medal miała
ogromnego pecha, gdyż w jej rowerze
pękł łańcuch, po czym straciła ok. 3 min.
na usunięcie awarii w boksie, poczym po
wspaniałej i ambitnej jeździe zdołała jeszcze zająć punktowane ósme miejsce.
HS

indywidualnej na czas zdecydowanie
zwyciężył, pokonując Belga Jana Ghyselincka o 20 sek. Trzecie miejsce zajął
znany Francuz Anthony Roux str. 24 sek.
do Mateusza. Po tym etapie Kórniczanin
został liderem, ale trzeci etap przyniósł
zmianę na prowadzeniu, po czym liderem został Francuz Julien
Automarchi, który wyprzedził
Mateusza o 13 sek. Na ostatnim, najcięższym etapie (173
km i 5 górskich premii) Taciak
próbował odzyskać koszulkę
lidera, ale Francuz maił bardzo
silny zespół, który zdołał obronić pozycję swojego lidera.
Obaj zawodnicy przyjechali w
pierwszej kilkunastoosobowej
grupie i w ostateczności na
podium nie zaszły już żadne
zmiany. Zwyciężył Automarchi,
przed Taciakiem i Rouxem.
Głównym celem Mateusza
Taciaka, jest przyszłoroczna
Olimpiada w Pekinie, na której
w wyścigu indywidualnym na
czas, prawo startu ma tylko
jeden Polak. Zarówno Mateusz
jak i my wszyscy wierzymy, że to właśnie
będzie Kórniczanin. Warunkiem jednak jest
to, że czerwcowe Mistrzostwa Polski będą
miały jedyny wpływ na ustalenia kadry na
igrzyska, oraz że Mateuszowi uda się na
nich stanąć na najwyższym podium, czego
mu z całego serca życzymy. HS

SPORT

SPORT / OGŁOSZENIE PŁATNE

SP SZCZODRZYKOWO
MISTRZAMI W 4-BOJU LA

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału
w Biegu Jesieni 2007,
akcji społecznej „Polska
Biega”.
Organizatorem biegu jest
Urząd Miejski w Kórniku,
a koordynatorem
Krzysztof Buszkiewicz
(tel. 604-640-306)
Bieg odbędzie się w dniu
29.09.2007
o godz. 16.00
Start: Kórnik OSiR –
„Ścieżka Zdrowia”.
Długość trasy ok. 4 km.
Organizator przewiduje
poczęstunek po biegu.
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INFORMACJE / ROZRYWKA

			
Telefony alarmowe:
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999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Poziomo: 1) Kórnickie Stowarzyszenie
Teatralne, 6) przypinany na piersi bohatera, 7) sprzysiężenie, zmowa, 8) reklama
świetlna, 9) wieś w naszej gminie, na południowy zachód od Kórnika, 12) Magda,
piosenkarka, 14) rewia, parada, 15) imię
piosenkarki Jusis, 17) skarbnik Gminy
Kórnik, 20) stworzone do całowania, 21)
wynalazł żarówkę, 22) nicień pasożytujący
w jelitach człowieka, zwłaszcza dzieci, 23)
spółka Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne w Kórniku.

Pionowo: 1) pospolita w Polsce ryba
słodkowodna, 2) bracia, autorzy pięknych
baśni, 3) Pacyfik, 4) mieszkanka Paryża lub
Marsylii, 5) przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Radzie Miejskiej w Kórniku, 10)
udzielenie odpowiedzi na piśmie, 11) wylatuje z ogniska lub koniowi spod podkowy,
13) I wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Kórniku, 16) dozorował robotników w
polu w dawnych majątkach ziemskich, 18)
toaletowe do mycia ciała, 19) … z pokładu
Idy w utworze Gustawa Morcinka.

Litery w polach z dodatkową numeracją (w prawej dolnej części), uszeregowane w
kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie – przysłowie.

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 16/2007:
„SZCZODRY NIE TRACI”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Janina Niemier z Dziećmierowa.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
12-go października 2007 r.
Materiały prosimy dostarczać do 5-go października 2007 r.
nr 18/2007

