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ZNÓW TEMAT LINII
Sprawozdanie ze spotkania samorządu z PSE

KOBIETA ZA KÓŁKIEM
Wywiad z pierwszą kobietą - kierowcą
KOMBUS-u

Fot. BM

INFORMATOR DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jesteś niepełnosprawny? Nie wiesz jakie
prawa i ulgi tobie przysługują i o jakie
dofinansowanie możesz się starać?
Zajrzyj do nowej rubryki str. 10

Międzynarodowa Konferencja
Planistyczna w Kórniku

-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

W dniach 1-2 października 2007 roku
odbyła się w kórnickim zamku Międzynarodowa Konferencja Planistyczna, której organizatorem był Marszałek Województwa przy
udziale burmistrza gminy Kórnik. Konferencja
w Kórniku była kontynuacją poprzedniej, która
odbyła się w ubiegłym roku w Berlinie.
W konferencji udział wzięło około 80
osób, w tym pięciu gości z Niemiec.
Tematem konferencji były „ Przemiany
strukturalne i funkcjonalne gminy położonej
na obrzeżu wielkiego miasta”.
W pierwszym dniu konferencji w godzinach popołudniowych dla uczestników
konferencji zorganizowany został objazd
autokarowy po gminie Kórnik, w którym
w roli przewodnika uczestniczył burmistrz
Jerzy Lechnerowski.
Natomiast w drugim dniu uczestnicy
konferencji wysłuchali ciekawych referatów na temat przemian strukturalnych
i funkcjonalnych gmin położonych na
obrzeżu wielkiego miasta i zapoznali się

Wśród gości zagranicznych swoimi
doświadczeniami na temat gminnej współpracy z punktu widzenia Berlina podzielił się
z uczestnikami pan Michael Künzel z Zarządu Senatu Berlina ds. Rozwoju Miasta,
Wydział Urbanistyki i Zagospodarowania
Wolnych Przestrzeni.
Swoją prezentację na temat przemian
strukturalnych i funkcjonalnych gminy położonej na obrzeżu wielkiego miasta przedstawił Leonhard Helm, burmistrz z Königstein z
naszej partnerskiej gminy w Niemczech.
Razem o fundusze cd.

Kolejne spotkanie dotyczące planów
rewitalizacji odbyło się 4 października w
Instytucie Dendrologii PAN.
Tym razem oprócz prof. dr hab. Gabrieli
Lorenc-Plucińskiej reprezentującej gospodarza spotkania, prof. dr hab. Tomasza
Jasińskiego z Biblioteki Kórnickiej PAN i
Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego w
spotkaniu uczestniczyli inni pracownicy
zainteresowanych instytucji, a także radni
RM w Kórniku: Irena Kaczmarek, Adam
Lewandowski, Andrzej Regulski i Bogdan

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

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

założenia, zaawansowanie prac oraz
harmonogram najbliższych działań. Na 18
października (godz. 14:00) planowane jest
spotkanie robocze z całą Radą Miejską, a
wcześniej do autorów opracowania trafić
mają wizje rozwoju poszczególnych wsi,
które wyartykułować mają Rady Sołeckie.
Wizyta Brazylijczyków
Niemal 40 gości z Brazylii zaproszonych
przez Stowarzyszenie Sołtysów, w tym prezydent Zwiazku Kultury Polsko-Brazylijskiej
Leonardo Tyszka, prezydent miasta Cafelandia, Maria de Lourdes Sobierajski prezes
Towarzystwa Polonia z Florinopolis i Antoni
Edson wiceprezydent miasta Campo de
Tenete, samorządowcy, przedstawiciele Polonii gościło 4 października w Czmońcu na
biesiadzie zorganizowanej przez kórnickie
koło Stowarzyszenia. Prezes kórnickiego
koła a zarazem sołtys Czmońca Zbigniew
Tomaszewski zaprosił także przedstawicieli samorządów i sołectw gmin Mosina i
Śrem. Integracyjne spotkanie przy muzyce i
dobrym jedzeniu trwało do późnych godzin
nocnych.
Śrem też ma obwodnicę
Dnia 5 października br. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski uczestniczył w oficjalnym
otwarciu obwodnicy Śremu. W naszej
okolicy jest to już kolejna - po obwodnicy
Kórnika - tego typu inwestycja oddana do
użytku w tym roku.
Spotkanie członków Komisji
Doraźnej ds. Linii

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

Miejsce
na
Twoją
reklamę

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
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

z doświadczeniami przedstawicieli gmin
podberlińskich i podpoznańskich.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.
Prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek i dr
Urszula Kaczmarek z UAM w Poznaniu,
którzy przedstawili podobieństwa i różnice
między miastem i wsią w Polsce w okresie
transformacji (1988-2005).
Z kolei pani Jowita Maćkowiak z Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego zaprezentowała bardzo ciekawy referat
na temat: „ Przemiany przestrzenne i funkcjonalne gmin powiatu poznańskiego”.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski przedstawił
prezentację: „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik, a przestrzenne aspekty Rozwoju
Funkcjonalnego”, której ważnym elementem
aktywizującym część gminy było założenie
budowy odcinka drogowego łączącego zaplanowany nowy węzeł na autostradzie A2 w
okolicach Kleszczewa z budowanym węzłem
„Kórnik 1” na „trasie katowickiej”.
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Wesołek oraz Stefan Wojciechowski – przewodniczący kórnickiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej.
Kinga Nowak z Instytutu Dendrologii
zaprezentowała prezentację obrazującą
koncepcję planowanych zmian w Arboretum
Kórnickim.
Anna Liebert z UM w Kórniku poinformowała, że w związku z niewielkimi środkami
przeznaczonymi na rewitalizację w planach
funduszy europejskich dużo skuteczniejsze będzie staranie się o dofinansowanie pod szyldem
działań związanych z rozwojem turystyki.
Strategia w opracowaniu
Trwają prace nad modyfikacją i uaktualnieniem Strategii Gminy Kórnik na
lata 2008-2020. Również 4 października
w siedzibie Rady Miejskiej, w obecności
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego
przedstawiciel WOKISS zaprezentował

W dniu 8.10.2007r. w Urzędzie Miejskim w Kórniku miało miejsce spotkanie
członków Komisji Doraźnej ds. Linii z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim i radcą
prawnym Maciejem Dehmelem, dotyczące
dalszych działań związanych z przebiegiem
linii na terenie Borówca i Kamionek. Ustalono, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej
wywołana zostanie uchwała w sprawie
przystąpienia do zmiany planu, dotycząca
tych miejscowości. Proponuje się w Kamionkach przesunięcie linii w las (na wys.
os. Długiego ok. 600 - 700m), natomiast w
Borówcu częściowo po „starej trasie”, a w
części graniczącej z Kamionkami, po nowej,
przesuniętej w kierunku lasu. Ta propozycja
uzależniona jest oczywiście od stanowiska
całej Rady Miejskiej. ŁG i MMB
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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Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 października 2007r. o godz. 11,00,
w rocznicę rozstrzelania mieszkańców ziemi kórnickiej, zostaną złożone kwiaty
przed tablicą upamiętniającą to wydarzenie (ratusz).
Zapraszam do wzięcia udziału w tej patriotycznej uroczystości.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski
Informacja
dotycząca wymiany
dowodów osobistych

Rodzinie Noskowiaków i Nowaków
najszczersze wyrazy współczucia i żalu
z powodu niezrozumiałej konieczności nagłego

Urząd Miejski w Kórniku informuje, iż

pożegnania ich syna, zięcia, męża i ojca,

od dnia 27 sierpnia 2007 roku do końca

a dla nas przyjaciela

grudnia 2007 roku formalności zwią-

Krzysztofa Noskowiaka

zane z wymianą dowodów osobistych
(przyjmowanie wniosków i wydawanie

składają Patrycja i Maciej Ellmannowie z rodziną.

dowodów) będzie można załatwić od
poniedziałku do piątku od godz. 8.00

„Obyś odchodząc we mgle, odnalazł cel swej podróży...”

do 17.30.

Informujemy, iż dnia 28 września br. zakończyła się realizacja projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo
w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik” finansowanego w 75% ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10% z budżetu
państwa. W ramach projektu od marca br. wybudowano 8,23 km sieci w Czmońcu, Trzykolnych Młynach i Radzewie. W miesiącu
wrześniu trwały prace polegające na płukaniu i dezynfekowaniu sieci, odtwarzaniu nawierzchni oraz oznakowaniu terenu.
Do dnia 27 września br. na podstawie wniosków o płatność gmina Kórnik otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego kwotę 541.050,50 zł – czyli refundację 75% poniesionych dotychczas nakładów na tę inwestycję. Zgodnie
z założonym harmonogramem Gmina jeszcze dwukrotnie wystąpi do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskami o płatność – w październiku i listopadzie br.
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Po miesiącach zmagań, które obrazowo nazwać można „wojną pozycyjną”
nareszcie doszło do bezpośredniego
spotkania władz samorządowych: burmistrza, Rady Miejskiej Kórnika (w tym
przedstawicieli „Komisji Doraźnej” do
spraw linii) z przedstawicielami PSE.
Odbyło się ono 27 września w bnińskim
ratuszu.
Tuż przed spotkaniem, na specjalnej
konferencji prasowej w Poznaniu, Tadeusz
Ruszczykowski, dyrektor Pionu Zarządzania Przedsięwzięciami Inwestycyjnymi
PSE-Operator S.A. przedstawił w pięciu
punktach stanowisko inwestora. Brzmiało
ono następująco:
• W 2003 roku Gmina Kórnik uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP), w którym określono przebieg linii elektroenergetycznej
2x400kV+2x220kV Plewiska - Kromolice
po trasie istniejącej
linii 220 kV Konin Plewiska.
• Zgodnie z umową z 5 września 2005
roku zawartą z PSE
SA, Gmina Kórnik
zobowiązana była
do 6 kwietnia 2006
roku uchwalić nowy
MPZP, umożliwiający realizację linii
po starej i po nowej
trasie.
• Działając na
podstawie uchwalonego w 2003 roku
MPZP oraz polegając na zobowiązaniach Gminy Kórnik
zawartych w podpisanych umowach,
PSE SA poniosło wielomilionowe wydatki
inwestycyjne.
• PSE SA oczekuje zmiany stanowiska
Rady Miejskiej w Kórniku, zawartego w
oświadczeniu z 11 lipca 2007 roku, ponieważ stoi ono w sprzeczności z podpisaną
w 2005 roku Umową.
• Jeżeli w terminie do 31 października
2007 r. Gmina Kórnik nie podejmie działań, mających na celu wybudowanie na
jej terenie linii od słupa 52 do 58, PSE SA
wniesie sprawę do Sądu.
Zaprezentowano także szczegółowo
sytuację prawną inwestycji, formułując
wielostronicowy „Komentarz prawny w
sprawie realizacji linii elektroenergetycznej
czterotorowej, dwunapięciowej, Ostrów –
Plewiska”.
Zainteresowanych szczegółami dokumentu odsyłamy na stronę http://www.
nowaliniapoznan.pl/index.php?mg=1&id=73. W komentarzu prawnym czytamy
m. in. że „domaganie się przez niektórych
przeciwników inwestycji rozbiórki linii elektroenergetycznej pozbawione jest podstaw
prawnych”. Opinię tą wyraźnie potwierdził
dyrektor Ruszczykowski, stwierdzając, że
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w obecnej sytuacji inwestor nie przewiduje
rozbiórki wybudowanych już słupów. Jedynie przebieg trasy pomiędzy słupami 52-58
może być przedmiotem dyskusji, jednak
inwestor wystąpi z wnioskiem o wszczęcie
procedury umożliwiającej budowę i tu po
trasie starej linii.
Brak decyzji, w tym przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania do końca października spowoduje
zaskarżenie działań Gminy Kórnik i wielomilionowe roszczenia PSE.
W spotkaniu w sali posiedzeń Rady
Miejskiej w bnińskim ratuszu, które rozpoczęło się o godzinie 13:00 uczestniczyli:
burmistrz Jerzy Lechnerowski, radni RM
w Kórniku: Irena Kaczmarek, Seweryn
Waligóra, Michał Stecki, Małgorzata Walkowiak, Andrzej Regulski, Adam Lewandowski, Jerzy Rozmiarek, Magdalena Kosakowska, Janusz Wojtuś, przedstawiciele

PSE: Tadeusz Ruszczykowski, Regina
Wegnerowska, Lech Tatarski, Piotr Strojny,
Marcin Oszczak, Marek Szuba.
Przedstawiciele PSE powtórzyli stanowisko zaprezentowane na konferencji prasowej, które już wcześniej ( 25 lipca 2007r.)
przedstawiono panom: Michałowi Steckiemu, Sewerynowi Waligórze oraz Maciejowi
Dehmelowi, reprezentującemu kancelarię
prawną zatrudnioną w związku z tą sprawą
przez Urząd Miejski w Kórniku.
Zdaniem dyrektora Ruszczykowskiego
inwestor nie występował dotychczas o pozwolenie na budowę odcinka 52 – 58 tylko
dlatego, by mieszkańcy i władze Gminy
Kórnik mogli wypracować zadowalający
ich przebieg linii, jednak inwestycja musi
zostać zakończona i PSE nie może dłużej
opóźniać jej realizacji.
Radna Małgorzata Walkowiak oświadczyła, iż PSE rozpoczynając inwestycję
informowało mieszkańców, że wykona
modernizację linii, a nie budowę nowej,
znacznie potężniejszej. Zaapelowała do
pana Tadeusza Ruszczykowskiego o rozpatrzenie możliwości wybudowania linii w
lesie w celu obejścia wsi Kamionki. Takie

rozwiązanie - jej zdaniem - nie spowodowałoby konfliktu społecznego. Dyrektor
Ruszczykowski kolejny raz podkreślił, że
PSE nie planuje rozbiórki słupów, a także,
że wszelkie propozycje zmiany przebiegu
linii powodują protesty mieszkańców.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski zapytał
czy brak zgody na demontaż słupów w
Kamionkach wynika z przyczyn ekonomicznych, jeśli tak, Gmina Kórnik mogłaby rozważyć w zależności od wielkości
potrzebnych nakładów poniesienie części
kosztów rozbiórki. Tadeusz Ruszczykowski powiedział, że nie ma żadnych
przesłanek ekonomicznych, technicznych
i racjonalnych przemawiających za takim
rozwiązaniem.
Radna Magdalena Kosakowska zwróciła uwagę, że propozycja obejścia os.
Długiego na odcinku 52 – 58 spowoduje
otoczenie terenu zabudowy mieszkaniowej
z trzech stron. Powiedziała, że takie rozwiązanie ma na celu zniechęcenie przedstawicieli gminy do negocjacji. Podkreśliła,
że obawy dyrektora
Ruszczykowskiego
dotyczące narastania protestów społecznych są nieuzasadnione, gdyż w
Oświadczeniu RM
z 11 lipca 2007 roku
przedstawiono stanowisko wypracowane podczas rozmów
z wszystkimi mieszkańcami.
Radny Janusz
Wojtuś powiedział,
że według niego,
najlepszym rozwiązaniem jest „zmodyfikowany wariant
C” i strony powinny
dążyć do jego realizacji.
Radny Michał Stecki zapewnił przedstawicieli PSE, że rozmowy na temat
oczekiwanego przez mieszkańców przebiegu linii nie spowodują konfliktów w
społeczeństwie, gdyż w Radzie Miejskiej
zasiadają przedstawiciele społeczności
północnej części Gminy Kórnik, którzy cieszą się zaufaniem i poparciem wyborców.
Pan Tadeusz Ruszczykowski zauważył, że
podobne obietnice składały inne strony np.
stowarzyszenie „Lasem 1000”.

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE

Walczą o odsunięcie słupów

68 rocznica stracenia Obywateli Kórnika i okolic

Burmistrz Jerzy Lechnerowski zaproponował, że Gmina Kórnik jak najszybciej
przedstawi koncepcję oczekiwanego
rozwiązania przebiegu linii. Dyrektor Tadeusz Ruszczykowski odpowiedział, że
przez 10 miesięcy działania Komisji ds.
linii nie otrzymał żadnej propozycji, jednak do czasu uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
istnieje możliwość prowadzenia rozmów.
Powiedział także, że w najbliższym czasie PSE złoży wniosek o zmianę m.p.z.p.
Radny Seweryn Waligóra zapytał, czy
PSE nie będzie traktowało wniosku
(dokończenie na str. 7)
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Na zakończenie spotkania burmistrz
Jerzy Lechnerowski odczytał petycje złożone przez przedstawicieli mieszkańców
Borówca i Kamionek.

Ideal

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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W trakcie rozmów, pod budynkiem
siedziby Rady Miejskiej trwała manifestacja kilkudziesięciu mieszkańców
Borówca, Kamionek i Daszewic. Swoje
racje artykułowali na transparentach
i okrzykami „PSE łże!”, „Chcemy żyć,
a nie pod słupami gnić!” czy „Radni z
nami mieszkańcami!”. Wśród manifestujących była również Maria Kowalczyk z
osiedla Długie w Kamionkach. Działkę
na tym terenie kupiła w 2001 roku. –
Wtedy w urzędzie powiedziano mi, że
tych słupów w przyszłości w ogóle nie
będzie, ale może powstać krematorium
– stwierdziła rozżalona obecną sytuacją
mieszkanka.
Do obradujących dotarła petycja
protestujących. W jej treści podpisani
dziękują Radzie Miejskiej za stanowisko
wyrażone w oświadczeniu z dnia 11 lipca
2007 roku (Kórniczanin nr14/2007 str.
5). Dalej wyrażono w niej sprzeciw wobec planów przeprowadzenia inwestycji
po „starej trasie” oraz zaapelowano do
radnych o nieugiętość i nieuleganie naciskom inwestora. Inna petycja trafiła do
przedstawicieli PSE, a do obradujących
w formie pisemnej zwróciła się także
jedna z kandydatek do Senatu RP.
Duża grupa mieszkańców nie ustaje
w walce z wielkimi słupami. Wyrazem
tego była nie tylko ta manifestacja ale
także petycje wysyłane do najwyższych
instancji władzy RP (patrz m.in. Raport
dla Prezydenta RP i Najważniejszych
Urzędów Państwa Polskiego na www.
kamionki.snap.pl sformułowany przez K.
Kuklińskiego).
Michał Stecki, przewodniczący Komisji Doraźnej do Spraw Przebiegu Linii
jak na razie nie chciał komentować stanowiska i opracowania przedstawionego
przez PSE. Także od zatrudnionej przez
Urząd Miejski kancelarii prawnej nie
otrzymaliśmy żadnej opinii dotyczącej
komentarza na temat stanu prawnego,
który przedstawił inwestor. Być może
w jednym z najbliższych numerów
Kórniczanina PSE przedstawi większy
materiał informacyjny na temat problemu. ŁG
Część dotycząca szczegółów przebiegu spotkania samorządu z PSE 27
września opracowana na podstawie
notatki pracownika Biura Rady Miejskiej
Heleny Cyranik.
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Remontują chodniki
i zakładają oświetlenie
Druga połowa roku to z reguły okres,
w którym najłatwiej nam mieszkańcom
dostrzec realizację inwestycji zaplanowanych w gminnym budżecie. Najczęściej to remonty i budowa chodników,
dróg, założenie ulicznego oświetlenia.
We wrześniu zamontowano w sumie
8 lamp przy ulicy 20 Października i Steckiego. 18 lamp ulicznych stanęło również

Potulickiej w Kórniku. Na miejscu starych,
często już połamanych płytek chodnikowych położona będzie kostka brukowa.
Łączna wartość tych trzech remontów
to 161. 974, 75 złotych. W tym terminie
zostanie wymieniona stolarka okienna w
Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie.
Wymiana kosztować będzie 111. 403, 78
złotych.

w obrębie ulic: Wiosennej i Zakątek oraz
Kempingowa i Szkolna w Borówcu. Obie
inwestycje to koszt 145. 285, 13 złotych.
Do końca października zostanie wykonany remont drogi gminnej Biernatki - Bożydar na odcinku 710 metrów (158. 520,
65 złotych) oraz drugi ponad kilometrowy
odcinek drogi Kórnik - Pierzchno (239. 823,
31 złotych).
Na początku listopada zakończą się
prace przy przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Wyspiańskiego
w Kórniku (355. 208, 84 złotych), a po nich
nastąpi zamontowanie oświetlenia ulicznego na tej ulicy.
Do 20 listopada powstanie odcinek
chodnika z kostki brukowej w Konarskim.
Koszt tej inwestycji to 125. 887, 29 złotych.
Do końca listopada wyremontowany
zostanie chodnik na ulicy Reja, Patriotów i

Urząd Miejski w Kórniku ogłosił już przetargi na kolejne inwestycje. 12 października
nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na I etap
budowy ulicy Wiejskiej w Robakowie. Na
odcinku około 560 metrów powstanie nowa
nawierzchnia wraz z kanalizacją deszczową. 19 października poznamy wykonawców
dwóch kolejnych inwestycji. Będzie to:
remont prawej strony chodnika na ulicy
Poznańskiej na odcinku od ulicy Szkolnej
do Reja oraz prawej strony chodnika na
ulicy 20 Października od ulicy Dworcowej
do Szarych Szeregów. W obu przypadkach
położona zostanie kostka brukowa. Z kolei
23 października rozstrzygnięty będzie
przetarg na budowę odcinka kanalizacji
deszczowej na ulicy Krauthofera w Kórniku-Bninie. Inwestycje te częściowo będą
wykonane do końca listopada, a pozostałe
do połowy grudnia.
Barbara Morasz

AKTUALNOŚCI

REKLAMY

(dokończenie ze str. 5)
Gminy Kórnik o zmianę m.p.z.p.,
złożonego przed wnioskiem inwestora,
za działanie mające na celu utrudnianie
prac. Dyrektor Tadeusz Ruszczykowski
odpowiedział, że burmistrz może wystąpić z propozycją, ale PSE niezależnie od
treści wniosku złoży swój. Podkreślił, że
są to sprawy toczące się równolegle.

Zapraszamy na koncerty holenderskiego chóru
Sneeker Cantorei
14.10.2007 r. o godz. 16.30
Koncert z cyklu Muzyka w Kolegiacie Kórnickiej
Castellum Cantans i Goście
oraz
16.10.2007 r. godz 19
w Zamku Kórnickim
wstęp wolny
7

tel./fax (61) 817-89-20, tel. (61) 818-99-02

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Przyjmę
dopracy
w sklepie
spożywczym
tel. 695 491 902

CIESIELSTWO DACHOWE
• USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
• PRACE WYKOŃCZENIOWE I REMONTOWE
• MONTAŻ DRZWI I OKIEN

KONTAKT: 0604 953 852

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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Zarośnięte nagrobki, a między nimi
śmieci, gruz, a nawet butelki po alkoholu
– tak wygląda obecnie bniński cmentarz
ewangelicki. Podobny krajobraz możemy
zaobserwować także na innych ewangelickich nekropoliach na terenie gminy
Kórnik. Bywają też wyjątki.
W gminie Kórnik znajduje się 6 miejsc, w których dawniej dokonywano
pochówku mieszkańców
wyznania ewangelickiego. W większości są to
pozostałości po dziewiętnastowiecznych cmentarzach ewangelickich.
Na trzy tygodnie przed
Świętem Zmarłych postanowiliśmy sprawdzić
jak wyglądają niektóre z
tych cmentarzy na terenie naszej gminy. Widok
bywał niestety czasami
przerażający.
Kości we foliowym
worku
W Bninie, tuż przy
drodze do Biernatek na
zakręcie znajduje się niewielki nie ogrodzony zagajnik. Na pierwszy rzut
oka nie przypomina on
miejsca, w którym kiedyś grzebano zmarłych.
Wchodząc jednak głębiej można zauważyć
porośnięte chwastami lub całkowicie pokryte
bluszczem nagrobki. Jest
ich około 15. Niestety możemy dostrzec także zupełnie coś innego. Wokół
nagrobków porozrzucane
są śmieci, elementy po
sprzęcie AGD, gruz, butelki po alkoholu, a nawet
przy jednym z nich leżał
foliowy worek z kośćmi
nieznanego pochodzenia. Przez teren zagajnika
przebiega również droga
dojazdowa do okolicznych posesji.
Cmentarz powstał
prawdopodobnie na początku XVIII wieku, po
tym jak Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka
wyraziła zgodę na założenie Gminy Ewangelickiej
w Bninie. Dokładnej daty utworzenia obiektu
nie udało się jednak ustalić. Spoczywają tu
obywatele niemieccy, polsko-niemieckie małżeństwa, osadnicy holenderscy oraz Polacy
wyznania ewangelickiego. W 1991 roku Kórnickie Towarzystwo Kulturalne zaprezentowa-
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ło ówczesnym władzom ekspertyzę naukowo
– konserwatorską oraz plan uporządkowania
starego cmentarza. Projekt ten zakładał
naprawę ogrodzenia, wywóz nieczystości,
oczyszczenie nagrobków i umieszczenie na
środku dużego krzyża. Plan ten nie doczekał
się jednak nigdy w pełni realizacji.
Już w ubiegłym roku sytuacją bnińskiego
cmentarza zainteresował się Jacek Halama,
ówczesny kórnicki radny. W tej sprawie
złożył interpelację. Tłumaczył w niej, że
Konwencja Genewska oraz porozumienie
polsko-niemieckie obligują władze do dbałości o cmentarze narodowościowe istniejące
na terenach, owym porozumieniem objętych.
Wówczas burmistrz Jerzy Lechnerowski obie-

oczyszczenie tego miejsca. - W październiku
2007 roku na cmentarzu ewangelickim w
Bninie przewidziane są prace mające na
celu zlikwidowanie zalegających nieczystości, wycięciu nadmiaru krzewów oraz inne
zmierzające do poprawienia jego estetyki. Nie
przewiduje się natomiast prac związanych z
poprawieniem stanu nagrobków oraz ogrodzeniem terenu - usłyszeliśmy w kórnickim
Urzędzie Miejskim.

AKTUALNOŚCI

REKLAMY

O nich nie
pamięta już
nikt ?

Jak wyglądają inne cmentarze?
W Kamionkach, w środkowej części wsi
także znajdują się pozostałości po dziewiętnastowiecznym cmentarzu ewangelickim.
Małgorzata Walkowiak, radna i sołtys wsi
przyznaje, że co pewien
czas teren ten porządkują z własnej inicjatywy
mieszkańcy miejscowości. – W ubiegłym roku
powyrywaliśmy chwasty
i powycinaliśmy zbędne
gałęzie – stwierdza Walkowiak. – Nawet alejki
były widoczne, ale nagrobków nie ruszaliśmy,
bo nie można nic z nimi
robić bez zgody przełożonego gminy ewangelickiej, który ma siedzibę
w Poznaniu – dodaje.
Obecnie teren ten ponownie jest zarośnięty i
zaśmiecony.
Z kolei w Borówcu
pozostałości po ewangelickim cmentarzu znajdują się przy ulicy Szkolnej,
na wprost byłej szkoły, w
Nagrobek w Bninie
zagajniku leśnym. Spod
mchu wyłania się około
cał, że teren ten zostanie uporządkowany, ale 20 nagrobków. Dokoła nich zauważymy
na pewno nie zlikwiduje drogi dojazdowej. liście, wyrośniętą trawę i chwasty. O tym, że
Pracownicy UM w Kórniku stwierdzili, że w zaglądają tam co pewien czas ludzie mogą
świadczyć znicze na niektórych nagrobkach. Teren ten wymaga jednak
gruntownego uporządkowania, a może nawet
ogrodzenia.
O cmentarz zlokalizowany w środku Czmońca
dbają mieszkańcy miejscowości. Zbigniew Tomaszewski, sołtys wsi
przyznaje, że ewangelicki
cmentarz w Czmońcu jest
jednym z najlepiej utrzymanych w gminie. – Raz
do roku, na wiosnę mieszkańcy sprzątają ten teren
– informuje sołtys. Na
jego obszarze znajduje
się kaplica, która w latach
Cmentarz w Borówcu
90. została odnowiona
przez dwóch darczyńców.
ubiegłym roku na zlecenie gminy spółka Wo- Do dziś odbywają się w niej msze.
dociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODPorządkując groby swoich najbliższych
KOM Kórnik uporządkowała ten obszar.
nie zapomnijmy również o tych, na których ze
Obecnie jednak cmentarz wygląda względu na upływający czas już nikt z bliskich
podobnie jak rok temu. Postanowiliśmy do- nie zapali lampki. Barbara Morasz
wiedzieć się czy i w tym roku przewidziano
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Liczba osób niepełnosprawnych w
naszej gminie, a także różnorodność indywidualnych i społecznych problemów
ciągle wzrasta, co powoduje konieczność
objęcia tej grupy szczególnymi formami
pomocowymi.

W ostatnich latach możemy dostrzec
pewien przełom objawiający się zainteresowaniem problemami osób niepełnosprawnych i nastawieniem na ich
rozwiązywanie. Dążąc do pełnej integracji
z osobami mniej sprawnymi ważne jest
dostrzeżenie szeregu problemów,
z którymi się borykają. Począwszy
od barier architektonicznych, urbanistycznych i komunikacyjnych po
bariery psychologiczne i społeczne
związane z brakiem informacji o
możliwościach uzyskania pomocy i
wsparcia. Aktywność życiowa osób
niepełnosprawnych uzależniona jest
od znajomości przepisów i uregulowań prawnych pozwalających na
korzystanie z przysługujących im
ulg i uprawnień. Wyzwolenie różnych
form aktywności możliwe jest dzięki
dostępowi do informacji, gdyż ich
brak powoduje często przeszkodę
w pełnym uczestnictwie w życiu
społecznym i kulturalnym.
Cykl artykułów poświęconych
prawom i uprawnieniom osób niepełnosprawnych to jeden z kroków
pomagających w wypełnieniu „luki
informacyjnej”, o której często wspominają osoby z terenu naszej gminy. Jednym z priorytetowych zamierzeń Gminnego
Rzecznika Osób Niepełnosprawnych jest
dążenie do wyrównania szans i stworzenia optymalnych warunków do pełnego
korzystania z przysługujących uprawnień
osobom niepełnosprawnym.
W obronie praw i wolności osób
niepełnosprawnych staje oczywiście Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 67
ust 1 podkreśla prawo każdego obywatela
do zabezpieczenia społecznego w razie
niezdolności do pracy ze względu na
chorobę lub inwalidztwo. Art. 68 ust 3 oraz
art. 69 nakładają na władzę konieczność
zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej

osobom niepełnosprawnym oraz udzielenia
im pomocy w zabezpieczaniu egzystencji,
przysposobieniu do pracy oraz komunikacji
społecznej.
Dodatkowo Sejm RP ustanowił
13 sierpnia 1997 roku Kartę Praw Osób
Niepełnosprawnych, która nie jest źródłem
prawa i nie gwarantuje konkretnych uprawnień, można jednak powoływać się na nią
jako na oficjalny akt. Karta Praw Osób
Niepełnosprawnych stanowi podstawowy
zbiór dziesięciu praw. Są to:
1. Dostęp do dóbr i usług umożliwia-

jących pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
2. Dostęp do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i
edukacji leczniczej, a także do świadczeń
zdrowotnych uwzględniających rodzaj i
stopień niepełnosprawności, w tym do
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny.
3. Dostęp do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną.
4. Prawo do nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze
szkolnictwa specjalnego lub edukacji
indywidualnej.

5. Prawo do pomocy psychologicznej,
pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie
lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i
zawodowych.
6. Prawo do pracy na otwartym rynku
zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i
możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy
niepełnosprawność i stan zdrowia tego
wymaga - prawo do pracy w warunkach
dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.
7. Prawo do zabezpieczenia
społecznego uwzględniającego
konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z
niepełnosprawności, jak również
uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym.
8. Prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do
urzędów, punktów wyborczych i
obiektów użyteczności publicznej,
swobodnego przemieszczania się
i powszechnego korzystania ze
środków transportu, dostępu do
informacji, możliwości komunikacji
międzyludzkiej.
9. Prawo do posiadania samorządnej reprezentacji swego
środowiska oraz do konsultowania
z nim wszelkich projektów aktów
prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych.
10. Prawo do pełnego uczestnictwa w
życiu publicznym, społecznym, kulturalnym,
artystycznym, sportowym oraz rekreacji i
turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.
Kolejny artykuł poświęcony zostanie
orzekaniu o niepełnosprawności. Zainteresowani dowiedzą się jak rozpocząć postępowanie w sprawie wydania orzeczenia i z
jakich ulg można skorzystać na podstawie
wydanego orzeczenia.
Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
(tel. 515 229 671;
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl)

TRZY PYTANIA
DO …
… PATRYCJI SZYMANOWSKIEJ, PIERWSZEJ
KOBIETY-KIEROWCY W
KÓRNICKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE AUTOBUSOWYM „KOMBUS”

Patrycja Szymanowska, młoda mieszkanka Słupi Wielkiej od
września 2007 roku pracuje w kórnickim
„KOMBUSIE”. Nam opowiedziała o tym jak
zdecydowała się zostać kierowcą i z jakimi
reakcjami ludzi spotyka się na co dzień.
- Dlaczego wybrała Pani trochę nietypowy dla kobiety zawód?
Zawsze pasjonowały mnie pojazdy o
znacznych rozmiarach. Mój tato jest kierowcą autobusu, dlatego doskonale wiedziałam
jaki to zawód i z czym on się wiąże.
Kiedyś przypadkowo rozmawiałam z
obecnym kierownikiem przedsiębiorstwa
„KOMBUS” i zażartowałam, że chciałabym pracować jako kierowca autobusu.
Wówczas na żarcie skończyło się. Po
pewnym czasie ponownie spotkałam
kierownika, który zapytał się czy nadal
zamierzam zostać kierowcą. Stwierdziłam, że muszę poważnie się nad tym
zastanowić. Trochę czasu zajęło mi
rozpatrywanie wszystkich „za” i „przeciw”
tej propozycji. Ostatecznie stwierdziłam,
że może przyszedł czas na to, aby zacząć robić coś innego niż dotychczas.
Wcześniej pracowałam w zawodach
związanych z kierunkiem studiów, które
ukończyłam, czyli z zarządzaniem i marketingiem. Nie do końca jednak praca
ta przynosiła mi satysfakcję, dlatego
postanowiłam, że przyjmę propozycję
pracy w „KOMBUSIE”.

- Jakie warunki musiała Pani spełnić,
aby zostać kierowcą autobusu?
Warunki, jakie musiałam spełnić, aby
zostać kierowcą takie same stawiane są zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Przede
wszystkim koniecznością było posiadanie
prawa jazdy kategorii D oraz osiągnięcie
pozytywnego wyniku badań lekarskich
i psychologicznych.
- Jak zareagowali kierowcy z „KOMBUSU” na wieść o tym, że podjęła Pani
pracę w tej firmie i pasażerowie na widok
kobiety za kierownicą autobusu?
Większość kierowców z „KOMBUSU”
już wcześniej wiedziała, że będę tu pracować. Wielu z nich już znałam, ze względu
na to, że mój tata pracuje w tym przedsiębiorstwie. Z tego powodu moje pojawienie
się w firmie nie wywołało zaskoczenia.
Koledzy z pracy są dla mnie mili, uprzejmi
i zawsze pomagają oraz wyjaśniają moje
wątpliwości.
Jeśli chodzi o reakcje pasażerów to w
znacznej większości są one pozytywne.
Nawet często ludzie podchodzą do mnie i
chwalą, że bardzo spokojnie prowadziłam.
To cieszy. Mam jednak świadomość tego,
że tak jak mnie chwalą, tak gdybym np. rozbiła lusterko lub wjechała na krawężnik to
szybko usłyszałabym niewybredne epitety
pod swoim adresem. Niestety nadal żywy
jest stereotyp „baby za kierownicą”.
W Kórniku i okolicach, ale także w Poznaniu przechodnie i pasażerowie innych
autobusów reagują z reguły pozytywnie
widząc mnie za kierownicą. Zdarzyło się mi
jednak kilka mniej miłych sytuacji. Męczące
jest wytykanie palcami. Nie bardzo wiem,
jak mam na to reagować. Niedawno w Poznaniu, gdy stałam na światłach obok mnie
podjechał autobus poznańskiej komunikacji.
Pasażerowie, którzy znajdowali się w nim
najpierw uśmiechali się do mnie i kiwali ręką,
a po chwili wyjęli aparaty i zaczęli robić mi
zdjęcia. Wtedy poczułam się okropnie. To
raczej ta negatywna strona bycia kobietąkierowcą. Mimo kilku mniej miłych sytuacji
nie żałuję, że podjęłam właśnie taką pracę.
Rozmawiała: Barbara Morasz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
GMINY KÓRNIK
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W UROCZYSTYM
ZAMKNIĘCIU WYSTAWY ZDJĘĆ 3D, KTÓRA
ODBĘDZIE SIĘ W KLAUDYNÓWCE DNIA 20
PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU O GODZINIE
11:30 . SZCZEGÓLNYM WYDARZENIEM
PODCZAS TEGO SPOTKANIA BĘDZIE
WYKONANIE PIERWSZEGO W POLSCE
TRÓJWYMIAROWEGO ZDJĘCIA
WSZYSTKICH PRZYBYŁYCH.
PROSIMY CHĘTNYCH O ZEBRANIE SIĘ NA
KÓRNICKIM PODZAMCZU.
W PRZYPADKU ZŁEJ AURY POGODOWEJ
ZDJĘCIE BĘDZIE WYKONANE W SALI MAURETŃSKIEJ. ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że
od 2 października 2007 r.
godziny otwarcia Muzeum
w Zamku Kórnickim
zostają skrócone
do godz. 16.00.
Czas otwarcia Muzeum od
17 października do połowy
grudnia:

WYWIAD / INFORMACJE

INFORMACJE

INFORMATOR DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

wt. - niedz. 10.00-16.00
(kasa czynna do 15.30)
w poniedziałki nieczynne
Ceny biletów:
5 zł bilet ulgowy,
9 zł bilet normalny,
20 zł bilet rodzinny (2
dzieci + 2 osoby dorosłe);
wynajęcie przewodnika
- 30 zł; przewodnik w j.
niemieckim lub angielskim
- 50 zł.
Jednocześnie informujemy,
iż 1 listopada Muzeum w
Zamku Kórnickim będzie
nieczynne, natomiast 11
listopada Muzeum będzie
czynne w godz. 10.00-16.00.

30

Organizatorzy: Młodzież kórnicka
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Edukacja w powiecie
W październiku tradycyjnie obchodzony
jest Dzień Edukacji Narodowej. To doskonała
okazja, aby zastanowić się nad kształtem i
kondycją polskiej oświaty. Powiat poznański
od lat podejmuje rozmaite inicjatywy, których
celem jest nie tylko podniesienie poziomu
edukacji w regionie, ale także wsparcie intelektualnego rozwoju dzieci i młodzieży z placówek
znajdujących się na terenie powiatu. Jedną z
takich jednostek jest między innymi Szkoła
Podstawowa w Koziegłowach.
Rozmowa z Marią Grabkowską, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Koziegłowach:
Już za parę dni obchodzić będziemy
Dzień Edukacji Narodowej. Czego można
życzyć polskiej szkole?
Spokoju. Myślę, że najbardziej przyda się
polskiej oświacie spokojna i rzeczowa dyskusja.
Zwłaszcza ze strony tych, którzy decydują o jej
teraźniejszości i przyszłości, polityków.
Właśnie Pani działa na styku dwóch
światów – oświaty i polityki.
To prawda, jestem nauczycielem i dyrektorem Szkoły Podstawowej w Koziegłowach,
a zarazem, dzięki społecznemu mandatowi,
jestem radną Sejmiku Wielkopolskiego.
W szkole nie powinno być miejsca dla
polityki?
Nie powinno, ale trzeba pamiętać, że czym
innym jest wprowadzanie polityki w mury szkoły,
a czym innym polityczna działalność na rzecz
rozwoju polskiej oświaty. W tej drugiej dziedzinie
jest, niestety, jeszcze wiele do zrobienia.
Ostatnio głośne są działania polityków
w sferze edukacji.
Jest to zasługa, jeśli można użyć tego słowa, byłego Ministra Edukacji. Jego pomysły na
poprawę sytuacji w szkołach wzbudzały wiele
kontrowersji. Jednolity strój dla uczniów czyli
osławione mundurki i listy lektur, na których zabrakło niektórych istotnych dla polskiej literatury
autorów to najgłośniejsze ostatnio przykłady.
Niektórym politykom wydaje się, że bez ich
„światłych” pomysłów szkoły sobie nie poradzą
z wychowaniem dzieci i młodzieży.
Myśli Pani, że sobie poradzą?
Oczywiście. Jako dyrektor gminnej szkoły
w Koziegłowach od kilku lat organizuję przy
wsparciu Starostwa Powiatowego finały konkursu „Ortograficzne potyczki”. Kiedy widzę
rzesze młodych ludzi rywalizujących ze sobą
w trudnej przecież „dyscyplinie” jaką jest ortografia języka polskiego, to zastanawiam się,
jak można mówić, że młodzież nie chce się
uczyć ojczystego języka. Proszę spojrzeć na
poziom i liczbę uczestników Konkursu Wiedzy
o Wielkopolsce. Młodzi ludzie wiedzą skąd
pochodzą, gdzie jest ich „mała ojczyzna”, znają
jej historię, gwarę.
I to wszystko bez udziału polityków?
Nie do końca oczywiście, ale bez ich
wpływu na merytoryczny przebieg konkursu.
Wsparcie Rady Powiatu Poznańskiego dla
takich przedsięwzięć jak wspomniane konkur-
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sy jest kluczowe. Bez niego zorganizowanie
imprez o takiej skali i rozmachu było niezwykle
utrudnione jeśli nie całkowicie niemożliwe. Byłyby jednak niemożliwe także, a może przede
wszystkim bez zaangażowania wielu ludzi,
dla których edukacja i wychowanie młodych
ludzi jest elementem budowy społeczeństwa
obywatelskiego.
Dziękuję za rozmowę.
Maria Grabkowska – radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, członek Komisji
Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego
i Współpracy Międzynarodowej oraz Komisji
Kultury, kawaler Orderu Radości i członek Kapituły Orderu Radości, od 13 lat dyrektor Szkoły
Podstawowej w Koziegłowach.
Karolina Korcz
Gabinet Starosty
Pokonywanie „Barier”
w Lisówkach
Ponad 150 osób - podopiecznych domów
pomocy społecznej z terenu Poznania oraz
powiatu poznańskiego, uczestniczyło w IX
Rajdzie Integracyjnym „Pożegnanie lata” oraz
V Mitingu „Barierom Stop”. Impreza ta już od
kilku lat odbywa się na terenie Domu Pomocy
Społecznej w Lisówkach, który prowadzony
jest przez powiat.
Po przywitaniu zgromadzonych gości
(wśród których znaleźli się między innymi:
Monika Donke-Cieślewicz, Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu; Maria Grabkowska,
Członek Komisji Rodziny, Polityki Społecznej
i Zdrowia Publicznego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Elżbieta Bijaczewska,
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu; Marek Grzegorzewski
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Poznaniu oraz przedstawiciele gminnych władz
samorządowych, dyrektorzy DPS z Poznania
i województwa wielkopolskiego i kierownicy
Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu poznańskiego) Ewa Dalc, Członek Zarządu
Powiatu Poznańskiego, uroczyście otworzyła
imprezę, zapraszając wszystkich do wspólnej
zabawy, którą rozpoczęły pokazy tańca w wykonaniu profesjonalnych artystów. Za sprawą
występu grupy „On Broadway” poczuć można
było klimat prawdziwego musicalu. Natomiast
mistrzowskie wykonanie tanga, samby, czy
rumby przedstawione przez tancerzy ze Studia
Tańca „Angello”, duetu „Twister” oraz Poznańskiego Teatru Muzycznego, mocno podgrzały,
i tak już gorącą, atmosferę. Następnie pojawił
się mim, który dzięki wspaniałym środkom
ekspresji wcielił się w role szalonego dyrygenta
oraz muzyków niesubordynowanej orkiestry. Na
koniec instruktorzy z Poznańskiego Centrum
Taiji zademonstrowali metody relaksacyjne,
rodem z dalekich Chin.
Po części artystycznej rozpoczęła się walka
o Puchar Starosty Poznańskiego. Zadaniem
drużyn było zdobycie jak największej ilości
punktów podczas warsztatów, które prowadzili
tancerze, muzycy, plastycy oraz instruktorzy
sportowi. Niezwykle zacięta rywalizacja zakończyła się remisem. Sześć zespołów wzięło

udział w dogrywce. Jury postawiło przed nimi
niełatwe zadanie ułożenia minutowego układu
choreograficznego, w rytm wygrywanej na
bębnach muzyki. Śmiechu było co niemiara.
W efekcie trofeum zdobyła drużyna reprezentująca Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
przy ul. Ugory.
Impreza od samego początku cieszy się
wśród mieszkańców DPS-ów olbrzymią popularnością. Jest bowiem nie tylko doskonałą
okazją do rozrywki, lecz przede wszystkim stymuluje ogólny rozwój seniorów i osób niepełnosprawnych. Maria Grabkowska, członek Komisji
Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
której problemy osób starszych są szczególnie
bliskie, uważa, że wydarzenia tego rodzaju
mają dla osób starszych ogromne znaczenie.
Wpływają na kondycję fizyczną, ale przede
wszystkim pomagają w nawiązywaniu więzi
społecznych, sprzyjają integracji środowiska
oraz odnajdowaniu własnego miejsca wśród
innych ludzi.
Dlatego też Ewa Dalc, podsumowując
imprezę, słusznie zauważyła, że: „Zwycięzcami
dzisiaj są wszyscy, którzy nie poddają się losowi
i mimo przeciwności stawiają czoło własnym
ograniczeniom”.

REKLAMA

Z POWIATU

KRÓTKO
Z POWIATU

Ewa Przybył, Karolina Korcz
Gabinet Starosty
Portal Firm Powiatu
Poznańskiego uruchomiony
Starosta Poznański Jan Grabkowski,
podczas konferencji prasowej, która miała
miejsce na początku września w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu, oficjalnie ogłosił uruchomienie Portalu Firm Powiatu Poznańskiego.
Zachęcając do korzystania z nowo powstałej
strony, Starosta omówił jej działanie, cele,
odbiorców, poszczególne działy i możliwości
rozwoju. Portal Firm Powiatu Poznańskiego
jest pierwszym portalem z tak kompleksowo
opracowanymi informacjami gospodarczymi
prowadzony nie przez komercyjną firmę a
przez samorząd powiatowy. Ma być miejscem
promocji firm z erenu powiatu. Jego wyjątkowość polega na tym, że poza dostępem do
typowej bazy danych, użytkownicy portalu
mają również możliwość zapoznania się z
informacjami dotyczącymi przedsiębiorczości
w powiecie poznańskim. Ma to być też miejsce,
gdzie sami przedsiębiorcy dowiedzą się o interesujących konkursach, programach unijnych,
znajdą potrzebne informacje gospodarcze z
regionu i kraju. Celem portalu jest integracja
środowiska biznesowego z terenu powiatu,
stworzenie lokalnego forum Business to Business, giełdy dla sektora MSP oraz informacji dla
dotychczasowych i potencjalnych inwestorów.
Odbiorcami serwisu mają być przede wszystkim menedżerowie podpoznańskich firm.
Internet jest w tej chwili najtańszym środkiem
masowego przekazu o największym zasięgu.
W zdobywaniu informacji na temat biznesu w
najbliższym otoczeniu ma pomóc właśnie portal
www.pfpp.com.pl
Hanna Kolanowska
Wydział Promocji, Kultury
i Współpracy z Zagranicą
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STRASZEWSKA

Kandyduję dla poprawy życia mieszkańców
aglomeracji poznańskiej. Mam dobrą,
dobrze płatną pracę, ale mam także
ambicję dokończenia wielu zaniedbanych
przez następców w mijającej kadencji
spraw. Ostatnie dwa lata pokazują jak
bierność władzy wobec codziennych
problemów marnotrawi pożyteczne
działania i energię zwykłych ludzi. Na
pewno zajmę się nadal nierozwiązanymi
sprawami wysypiska i karetek. Poza tym
ważna jest dla mnie sprawa uproszczenia
wielu procedur administracyjnych. Dla
przykładu obecnie prawa jazdy i dowody
rejestracyjne pojazdów wydawane są w
starostwach. Tłumaczono to dotychczas
tym, że urzędy gmin nie są odpowiednio
zabezpieczone przed kradzieżą druków.
W tej chwili powód ten jest nieaktualny,
ponieważ dokumenty są przesyłane drogą
elektroniczną. Po cóż więc mieszkańcy
gmin mają tracić czas na dojazd do
urzędów powiatowych?
Swoją działalnością udowodniłem, że
potrafię być skuteczny z korzyścią dla
obywateli. Nie kandyduję do Sejmu dla
pieniędzy, ale dla konkretnych czynów.

Krystyna

Liczę na Państwa głos!

Waldemar Witkowski
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Zapraszamy na spotkanie
przedwyborcze, które odbędzie
się w niedzielę 14 X br.,
o godzinie 11:30 w Strażnicy
OSP w Kórniku.
Gośćmi spotkania będą:
wielkopolski poseł do
Parlamentu Europejskiego,
przedstawiciel Prawa
i Sprawiedliwości Marcin
Libicki i kandydatka tej partii
na posłankę do Sejmu RP,
pani doktor Krystyna
Straszewska.
Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy, sympatycy PiS.

OGŁOSZENIE PŁATNE

Oprócz koligacji rodzinnych oraz przyjaźni,
jakie łączą mnie z wieloma mieszkańcami
Kórnika i okolic, z Waszą gminą łączy
mnie także zaangażowanie w wiele
tematów, które dotyczą tego regionu.
Można tu wymienić chociażby poważny
problem związany z wysypiskiem
odpadów komunalnych w Czmoniu.
Jako Wicewojewoda Wielkopolski
interweniowałem w tej sprawie, dzięki
czemu udało się wstrzymać użytkowanie
i powiększanie składowiska. Prowadziłem
także skuteczne rozmowy w sprawie
zapewnienia południowym sołectwom
gminy skutecznej pomocy pogotowia
ratunkowego. Niestety moje działania
zostały zmarnowane i dziś nadal w
nagłych przypadkach zagrożenia życia
karetka zamiast przybywać z najbliższego
szpitala w Puszczykowie przebija się
przez zakorkowane drogi z Poznania.
Pełniąc obowiązki wicewojewody
współdziałałem z samorządem w
sprawach istotnych: zarówno tych
wielkich jak budowa obwodnicy, jak i
tych mniej spektakularnych jak budowa
wiejskich boisk sportowych.
Nieobce są mi także problemy socjalne,
co udowodniłem podczas współpracy z
organizacjami pozarządowymi.

Dlaczego Pan kandyduje i jakimi
problemami zajmie się Pan po
wygranych wyborach?

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

OGŁOSZENIE PŁATNE

Jakie są Pana związki z Gmina Kórnik?
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– Kandyduje pan do Sejmu z listy nr 10 Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przez dwie kadencje był pan senatorem
z poparciem PSL. Jest pan bardzo konsekwentny w swych
związkach z tą partią.
– To dowód na to, że w swych parlamentarnych działaniach
nie jestem koniunkturalny, i dodam w tym miejscu, że do Polskiego Stronnictwa Ludowego nie należę. Ale z całym przekonaniem popieram wyważoną i rozsądną politykę prowadzoną
przez szefów tej partii. Potwierdzeniem tego są coraz wyższe
notowania PSL w sondażach przedwyborczych, a to potwierdza
słuszność wyborczego
hasła Polskiego Stronnictwa Wyborczego, które
brzmi "Bliżej ludzi".
– Dlaczego 10 lat temu
zdecydował się pan na
kandydowanie do Senatu
z poparciem PSL?
– Wspomniałem przed
chwilą o rozsądku dział a c z y te j p a r t i i . M o g ę
o sobie zdecydowanie
powiedzieć, że jestem
człowiekiem dialogu, w
swej publicznej działalności przede wszystkim
kieruję się zasadą łączenia, a nie dzielenia ludzi.
Dlatego zdecydowałem
się na kandydowanie z
list PSL, choć przyznam,
że jeszcze kilka tygodni
temu miałem propozycje
kandydowania z innych
partii, nawet z tych z sondażowej czołówki, gwarantujące niemal pewność
wyboru. Jestem jednak
w życiu wiernym swym
zasadom, które powinny
także obowiązywać w
polityce, choć w ostatnim
czasie to pojęcie mocno
się zdewaulowało.
– Wierność zasadom
to jedna z pańskich cech.
Proszę jednak naszym
Czytelnikom przedstawić
kilka innych powodów,
które powinny zdecydować o poparciu pańskiej
kandydatury.
– Mam duże doświadczenie parlamentarne, przez osiem
lat (1997 – 2005) byłem przecież senatorem RP. Wiem jak
parlament funkcjonuje. W rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju
problemów powinien decydować kompromis, strony konfliktu
powinny szukać złotego środka. Ze zdziwieniem patrzę na kandydatów szafujących obietnicami, które znaczenie mają tylko w
przedwyborczej kampanii. Obcy jest mi populizm, bo wiem, że
tylko ciężką pracą, często połączoną z wyrzeczeniami można
osiągnąć sukces. Przekonałem się o tym jako rektor poznańskiej
Akademii Wychowania Fizycznego, którą kierowałem przez
dwie kadencje czyli sześć lat.
– Panie profesorze! Znany jest pan z bezpardonowej walki
z dopingiem w polskim sporcie. Przypomnijmy, że jedną z
pierwszych decyzji Tomasza Lipca po objęciu funkcji ministra
sportu było zwolnienie pana z funkcji szefa Komisji do Zwal-

21.10.2007r.
ZAGŁOSUJ!
WYNIK
WYBORÓW
ZALEŻY
RÓWNIEŻ
OD CIEBIE!
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czania Dopingu w Sporcie, którą kierował pan od 1992 roku.
W 1993 roku komisja wydała opinię o naruszeniu przepisów antydopingowych, a mówiąc bardziej szczegółowo o maskowaniu
przez Lipca, który wtedy uprawiał chód, stosowania dopingu.
Po latach Lipiec po prostu się zemścił...
– Zacznijmy od tego, że zamieszanie w aferę dopingową
dyskredytowało Tomasza Lipca już jako kandydata na ministra
sportu. Jego matactwa dopingowe sprzed lat ewoluowały i w
ostatnim czasie ujawniały się w innych dziedzinach. Tak to już
jest, ze jeśli raz ktoś w życiu zamataczył, nigdy się od tego nie
uwolni. I dlatego byłego ministra, przypomnijmy oskarżonego
między innymi o korupcję, nie ma już w życiu publicznym.
– Pańskie zaangażowanie i osiągnięcia w polskiej polityce
zostały także docenione
na arenie europejskiej.
– Przez dwie kadencje
byłem członkiem delegacji
polskiej do Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady
Europy,wiceprzewodniczącym Grupy Chrześcijańskich Demokratów
i wiceprzewodniczącym
Komisji Kultury, Edukacji
i Sportu. Byłem także
w grupie monitorującej
wypełnianie zobowiązań
przez państwa członkowskie, między innymi
nadzorowałem przebieg
wyborów w Albanii, Azerbejdżanie, Gruzji i Mołdawii.
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Jestem człowiekiem dialogu

Rozmowa z prof. Jerzym Smorawińskim, kandydatem na
posła z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Profesor dr hab. Jerzy
Kazimierz Smorawiński
Urodził się. 28 marca
1942 w Poznaniu, wybitny specjalista medycyny
sportowej, działacz sportowy, były rektor Akademii
Wychowania Fizycznego
w Poznaniu, przez dwie
kadencje (1997 – 2005)
senator RP.
Pochodzi z rodziny
kupieckiej. W 1965 ukończył Wydział Lekarski
Akademii Medycznej w
Poznaniu, w latach 1971–
1975 uzyskał I i II stopień
specjalizacji w zakresie
chorób wewnętrznych
oraz II stopień specjali-

zacji z medycyny sportowej.
Od 1976 był członkiem zarządu, następnie wiceprezesem,
wreszcie prezesem (1991 – 2001) Polskiego Związku Hokeja na
Trawie. Wchodził także w skład władz i komisji Międzynarodowej
Federacji Hokeja na Trawie oraz Europejskiej Federacji Hokeja
na Trawie. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, wchodzi w
skład Rady Naukowej Instytutu Sportu w Warszawie. Od 2001
jest konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny sportowej.
Przewodniczył także Radzie do spraw Kultury Fizycznej przy
Prezydencie RP (1993 – 1995). Działa w instytucjach zajmujących się problemem dopingu w sporcie, w latach 1991 – 2005
był stałym przedstawicielem Polski w Grupie Monitorującej
Konwencję Antydopingową Rady Europy, aktywnie działał w
Grupach Roboczych do spraw Procedur i Edukacji. ■
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REKLAMY

REKLAMY

Miejsce na Twoją reklamę
Uwaga Praca !
Hotel Inter - Szablewski mieszczący się
w Dymaczewie Nowym K / Mosiny
Poszukuje:
- Recepcjonistki
- Kucharza
- Kelnerów
- Pomoc kuchenną
Tel.: ( 061) 813-21-12 lub 0515 088 787

angielski

Miejsce
na Twoją
reklamę

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

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

TROPICAL SUN

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

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

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

20

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00
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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
21

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

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

8,5%

KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

NOWO OTWARTA

KWIACIARNIA U „AGATY”
(obok restauracji „Casablanca”)

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

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

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

Zapraszamy
od 19.10.
Kórnik - Bnin
Rynek 8

Tel. 509 491 007
Kwiaty cięte, doniczkowe,
świece i znicze, upominki.

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

50

Kórnik
ul. Średzka 17

Poszukujemy
do wynajęcia
hali od 200 m2
na pracownię krawiecką
Tel. 667 308 914
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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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VII obchody Europejskich Dni Ptaków w gminie Kórnik
Co roku, w pierwszy październikowy
weekend, europejska brać ornitologiczna
obchodzi Europejskie Dni Ptaków. Pierwsze
obchody zorganizowano w 1993 roku, a
ich inspiratorem - była
koordynująca dziś akcję
światowa federacja towarzystw ornitologicznych BirdLife International, której partnerem
desygnowanym na Polskę jest OTOP – Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków. Istotą
EDP jest obserwacja i
liczenie ptaków w ważnym w ich życiu momencie, czyli podczas
jesiennej migracji. Poza
tym, celem akcji jest też
zwrócenie uwagi ludzi
na bogactwo otaczającego nas świata ptaków
oraz na zagrożenia powodujące zubożenie
tego bogactwa, a które w przewadze są
wynikiem działalności człowieka. EDP są
również okazją do spotkania się i konsolidacji środowisk ornitologicznych, wymienienia
doświadczeń, propagowania birwatchingu,
czyli amatorskiego ruchu ornitologicznego
oraz szeroko pojęta
edukacja ekologiczna.
W ten weekend setki
ludzi, miej lub bardziej
wtajemniczonych w ornitologię, wybrały się w
teren by obserwować
ptaki.
Poznańska Grupa
OTOP od kilku lat z powodzeniem organizuje
na terenie powiatu obchody Europejskich Dni Ptaków. W Gminie
Kórnik w ciągu siedmiu lat w obchodach
wzięło udział ponad 350 uczestników. W
2001 roku podjęliśmy owocną, trwającą
do dzisiaj współpracę
z Urzędem Miejskim
w Kórniku, który jest
głównym sponsorem
kórnickich wydarzeń
w ramach EDP. Jak
do tej pory stanowiły
one jednodniową wycieczkę dla uczniów
szkół podstawowych i
gimnazjów gminy Kórnik. Na wycieczkach
obserwowaliśmy i liczyliśmy ptaki, uczyliśmy
się rozpoznawania,
poszerzaliśmy wiedzę
o szereg zagadnień ornitologicznych i ogólno
przyrodniczych. Odwiedzaliśmy obszary
chronione jak parki narodowe i krajobrazowe, ostoje ptaków oraz miejsca związane
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z ochroną przyrody jak stacje PAN, PZŁ i
Nowe ZOO w Poznaniu.
W tym roku, przy współfinansowaniu
obchodów przez centrale OTOP, udało

się zorganizować imprezę w formule dwudniowej. Tradycyjnie w pierwszy dzień tj. w
sobotę, odbyła się wycieczka dla kórnickiej
młodzieży. W programie była obserwacja i

liczenie ptaków na rozlewiskach w Dolinie
Średzkiej Strugi koło Szczodrzykowa oraz
wizyta w Wielkopolskim Parku Narodowego,
gdzie dzięki uprzejmości dyrekcji uczestni-

W niedzielę, w imprezie wzięli udział członkowie Poznańskiej Grupy OTOP oraz sympatycy. W pierwszej kolejności pojechaliśmy na
stawy hodowlane w Grzebnie k. Mosiny, skąd
udaliśmy się do Stację Badawczą Polskiego Związku
Łowieckiego w Czempiniu,
która uczestniczy w programie reintrodukcji Sokoła
wędrownego Falco peregrinus oraz Orła przedniego
Aguila chrysaetos. Ptaki
te, mimo że w wolierach
zrobiły na nas wielkie wrażenie. Dalej udaliśmy się
do Szczodrzykowa, gdzie
w Dolinie Średzkiej Strugi
mogliśmy obserwować ponad 30 gatunków ptaków, w
tym: czaple białe, żurawie,
płaskonosy i najliczniejsze
W sokolarni...
czajki i szpaki. W trakcie
obserwacji, ekipa Telewizji
Polskiej nakręciła materiał, który wyemitowano
w głównym wydaniu niedzielnego „Teleskopu”.
Kolejnym punktem był przemarsz ścieżką
edukacyjną „Bobrowy Szlak” w okolicach
Czmońca. Odcinek Warty
od Zaniemyśla do Lubonia
jest jednym z najlepiej zachowanych jej fragmentów
i stanowi ostoje ptaków
o znaczeniu europejskim
(Ostoja Rogalińska IBA PL
…..). Przewodnikiem po
ścieżce był pomysłodawca jej powstania, sołtys
Czmońca Pan Zbigniew
Tomaszewski.
Obchody zakończyliśmy biesiadą przy ognisku z kiełbaskami, na
której gościliśmy przedWąsatka
stawicieli samorządu, w
osobie przewodniczącego komisji Ochrony Środowiska Pana
Janusza Wojtusia oraz kierownika Referatu
Ochrony Środowiska UM Pana Antoniego
Kalisza.
Tegoroczne obchody
można uznać za bardzo
udane. Świadczą o tym
opinie uczestników oraz
fakt rezerwowania miejsc
w już w przyszłorocznych, które mamy chęć
zorganizować z jeszcze
większym rozmachem.

EKOLOGIA

REKLAMY

TOM-PLAST
OKNA

Michał Jankowski
Poznańska Grupa
OTOP
Gorące podziękowania
kierujemy do:
Fot. Andrzej Wąsik
Przewodniczącego
i członków Komisji Ochrocy wysłuchali prelekcji organizatora oraz ny Środowiska RM
zwiedzili ekspozycje. Obchody zakończono Pracowników Urzędu Miejskiego w Kórniku
konkursem i ogniskiem w Czmońcu.
zaangażowanych w organizację,
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wia. Dokument jest dostępny w Urzędzie
Miejskim w Kórniku oraz na stronie www.
kornik.pl
Wzrastający poziom konsumpcji będący
m.in. konsekwencją bogacenia się społeczeństwa w naszym kraju, skutkuje wzmożoną w ostatnich latach produkcją odpadów
pochodzenia komunalnego. Jak do tej pory,
podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów było deponowanie na składowisku.
Wzrost produkcji śmieci, zapełnienie istniejących wysypisk oraz wyczerpanie miejsc
i brak akceptacji społecznej dla budowy
nowych wysypisk, stanowią najistotniejsze
problemy z jakimi przyjdzie się uporać w
najbliższych latach.
Jednym z rozwiązań, które niesłusznie budzi wiele kontrowersji jest budowa
spalarni śmieci, które zdecydowanie mniej
niekorzystnie oddziałują na środowisko niż
wysypiska. Ze względu na niezwykle wysokie koszty budowy, w naszych warunkach
spalarnie mogą powstać tylko na poziomie
finansowym województwa. Pewne proce-

Każdy z nas produkuje śmieci!
Fakt ten jest powszechnie wiadomy,
a zarazem nieakceptowany przez znaczną część społeczeństwa, która usiłuje
udowodnić, że nie wytwarza odpadów.
Wielu próbuje przekonać samych siebie
do swoich racji. Argumentacja własnych
teorii i tłumaczenie dotychczasowego
postępowania z odpadami jest często
absurdalna oraz pozbawiona jakichkolwiek przesłanek merytorycznych. Tłumaczenie w dzisiejszych czasach, że „ja nie
mam śmieci” jest niedorzeczne.
Pytając, czy kupuje Pani/Pan napoje w
plastikowych butelkach typu PET, czekoladę, mleko w kartoniku, cukier w torebce,
pastę do zębów w tubce, herbatę lub kawę
oraz torbę na zakupy, w odpowiedzi słyszymy – tak. Pytając dalej, co w takim razie robi Pani/Pan ze
śmieciami w przeważającej większości
słyszymy – spalam
w piecu.
W Unii Europejskiej istnieje bezwzględny zakaz
spalania odpadów
komunalnych poza
instalacjami do tego
przeznaczonymi.
Takimi specjalnymi
urządzeniami są
spalarnie śmieci,
których w Polsce
brakuje. Oznacza
to, że praktykowanie przez niektórych
spalania śmieci w
ognisku lub w piecu
CO, jest absolutnie
niedopuszczalne i Segregacja śmieci w Pierzchnie
stanowi naruszenie
prawa, które skutkuje odpowiednimi kon- dury są już uruchamiane, ale na efekty i
sekwencjami karnymi. Na ogół osoby, samą spalarnię będziemy musieli poczekać
które palą śmieci są w pełni świadome jeszcze kilka lat.
nielegalności tego procederu i robią to z
Dlatego należy szukać innych rozwiąpremedytacją, bądź z uwagi na pozorną zań. Teoretycznie jednym z najprostszych
oszczędność budżetu. Należy zaznaczyć, zabiegów zmniejszających dopływ odpaże niewłaściwe spalanie tego rodzaju ma- dów na składowiska jest zmniejszenie ich
teriałów powoduje powstawanie jednych z wytwarzania. Przy obecnym rozwoju ekonajbardziej toksycznych trucizna na świecie nomicznym i poziomie świadomości ekolo– dioksyn i furanów- które nieodwracalnie gicznej uzyskanie wymiernego efektu u źróniszczą zdrowie.
dła (czyli u przeciętnego Kowalskiego) jest
Zasady oraz obowiązki jakie należy prawie niewykonalne. W celu ograniczenia
spełnić w gospodarowaniu odpadami okre- lawiny odpadów zmieszanych trafiających
ślają przepisy z których najważniejsze to: na wysypiska, istotnym zadaniem jest
ustawa o odpadach , ustawa o utrzymaniu prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
czystości i porządku w gminie oraz Re- i recykling zebranych odpadów. Selektywna
gulamin utrzymania czystości i porządku zbiórka odpadów została usankcjonowana
na terenie gminy Kórnik . Dla przeciętnego prawnie, a podmioty prowadzące działalmieszkańca naszej gminy, najistotniejszy ność w zakresie odbierania odpadów kojest wspomniany Regulamin, który stanowi munalnych są zobowiązane do tego rodzaju
akt prawa miejscowego. Zachęcamy do zbiórki. Eliminując te odpady z ogólnej
zapoznania się z przepisami, które każdy z puli trafiającej na wysypisko powodujemy
nas powinien przestrzegać i przypominamy, wagowe i objętościowe jej umniejszenie.
że nieznajomość prawa nie usprawiedli- Dlatego obecnie obserwujemy w Europie

tendencję do podwyższania stawek za składowanie odpadów na składowiskach, celem
zwiększenia odzysku odpadów nadających
się do recyklingu.
Spółka W.K. i U.K. WODKOM KÓRNIK
wprowadzając workowy system segregacji
w pełni wywiązuje się z tego obowiązku.
Nasi klienci chętnie przystępują do systemu
segregacji, widząc w nim dbałość o środowisko naturalne oraz oszczędność swoich
pieniędzy, bowiem odpady te są odbierane
bezpłatnie.
Mając na uwadze dobro naszych klientów przedsiębiorstwo WODKOM utrzymywało ceny na granicy opłacalności. Obecne
stawki zostały wprowadzone w 2002 roku
i pomimo rosnących cen za każdą tonę
odpadów zdeponowanych na składowisku,
rosnących cen oleju napędowego i serwisowania sprzętu oraz znacznego wydłużenia
drogi na wysypisko, stawki nie ulegały
podwyższeniu. Poza w/w czynnikami na
wzrost cen istotny wpływ ma również niestosowanie się do instrukcji i niewłaściwe
segregowanie
odpadów, które
po zebraniu musimy powtórnie
przesortować.
Od 1. stycznia 2008 roku
zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów
drastycznie wzrasta tzw. opłata
marszałkowska,
jedna ze składowych ceny naliczanej za każdą
tonę odpadów
zdeponowanej
na składowisku.
Zabieg ten, jest
odzwierciedleniem wcześniej
wspomnianej
europejskiej tendencji, której celem jest zwiększenie odzysku surowców wtórnych, a tym samym
zmniejszenie ilości odpadów trafiających na
składowiska. Od stycznia opłata marszałkowska wzrasta z 15zł do 75zł za tonę.
Obecna sytuacja i przyszłoroczne perspektywy drastycznego wzrostu kosztów
zmuszają nas do podniesienia jednostkowych stawek za świadczone przez Spółkę
usługi w zakresie gospodarki odpadowej. Pragniemy już teraz poinformować
wszystkich naszych klientów o zamiarze
podwyżek oraz zapewnić o konieczności
tego działania. Chcemy oby podwyżka była
dla Państwa jak najmniej odczuwalna, a
jednocześnie zapewniała minimalny zysk
dla Spółki. Wypracowany przez Spółkę zysk
jest niezbędnym elementem jej funkcjonowania i gwarantuje, że świadczone przez
nas usługi będą wykonywane coraz lepiej.
Michał Jankowski
WODKOM-KÓRNIK
Specjalista ds. ochrony środowiska

nr 19/2007

Kronika kryminalna
Wymusili pierwszeństwo
25 września na drodze krajowej nr 11 w
Gądkach kierowca samochodu marki iveco
nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył
się z skodą Oktawią. Następnego dnia w
Szczodrzykowie kierowca cinquecento wymusił pierwszeństwo przejazdu i zderzył się
z renault trafic.
Prowadzili pod wpływem alkoholu
W okresie od 25 września do 8 października
kórniccy policjanci zatrzymali 3 osoby, które
prowadziły pojazd po spożyciu alkoholu.
Pierwszy kierowca jadący „na podwójnym
gazie” wpadł 28 września. W tym dniu
funkcjonariusze zatrzymali w Dziećmierowie
kierującego motorowerem, który miał 2,9‰
alkoholu w wydychanym powietrzu. Kolejnego
nietrzeźwego kierowcę złapano na gorącym
uczynku 5 października w Kórniku. Kierowca
fiata 126p miał 2‰ alkoholu. Dzień później
w Kromolicach funkcjonariusze KP Kórnik
zatrzymali mężczyznę kierującego citroenem,
u którego badanie alkomatem wykazało 1,2‰
alkoholu.
Źle cofał
28 września w Kórniku przy ulicy Staszica kie-

rowca mercedesa w wyniku nieprawidłowego
manewru cofania zderzył się oplem zafirą.
Jechał zbyt blisko
4 października w Kórniku na ulicy Poznańskiej
kierowca volkswagena nie zachował bezpiecznej odległości i doprowadził do zderzenia z
samochodem marki toyota. W tym samym
dniu w Koninku kierująca peugeotem jechała
zbyt blisko innego pojazdu i uderzyła w tył
jadącego przed nią samochodu BMW.
Kradzieże
• 25 września mieszkaniec Kórnika poinformował komisariat o włamaniu do jednego z lokali
w Kórniku, skąd sprawcy dokonali kradzieży
pieniędzy.
• 27 września mieszkaniec Poznania zgłosił
o kradzieży w miejscowości Borówiec samochodu osobowego marki renault megane o
wartości 24 500 złotych
• 2 października w Kórniku nieznany sprawca
włamał się do jednego z punktów sprzedaży
prasy, skąd dokonał kradzieży różnego rodzaju
przedmiotów o wartości 245 złotych.
Opr. BM

STRAŻACY W AKCJI
Kórniccy strażacy w ostatnim okresie
uczestniczyli w wielu akcjach:
• 23 września gasili pożar słomy w Czmoniu
i zostali wezwani do Dębca, gdzie okazało

INFORMACJE

EKOLOGIA
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DROŻSZE
ŚMIECI

się, że wypalane są łęty.
• 25 września zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca na ulicy Poznańskiej
w Kórniku i gasili pożar budynku w Biernatkach, gdzie pożar wywołały sadze.
• 26 września strażacy zabezpieczali
miejsce wypadku na trasie katowickiej i na
obwodnicy Kórnika w kierunku Śremu.
• 27 września czyścili drogę po kolizji na
wyjeździe z ulicy Poznańskiej w Kórniku
w kierunku Poznania.
• 28 września zabezpieczali miejsce wypadku w przy wiadukcie w Nagradowicach.
• 29 września gasili pożar słomy w Błażejewie.
• 2 października gasili pożar stolarni

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
Ukarali mandatem za złe parkowanie
1 października patrol SM ukarał mandatem
kierowcę pojazdu, którym okazał się mieszkaniec Turku za parkowanie pojazdem w
miejscu zabronionym w Kórniku.
Interweniowali w sprawie bójki
2 października strażnicy interweniowali na
ulicy Wróblewskiego w Kórniku w związku
ze zgłoszeniem o bójce dwójki gimnazjalistów. Po przybyciu patrolu okazało się,
że bójka miała miejsce, ale jej uczestnicy
zdążali już sobie wyjaśnić nieporozumienie, dlatego strażnicy nie podjęli żadnych
czynności.

„Wlepili” mandat za wycinkę drzewa
3 października patrol SM w Szczodrzykowie
zatrzymał dwóch mieszkańców tej miejscowości, którzy wycinali drzewa i uszkodzili
przy tym inne, a nie posiadali zezwolenia na
wycinkę drzewostanu. Za nielegalny wyrąb
drzewa otrzymali mandat.
Pouczyli wypalającego ściernisko
4 października strażnicy w Dachowie interweniowali w związku ze zgłoszeniem o
wypalaniu ścierniska na polu. Na miejscu
patrol przeprowadził rozmowę z właścicielem pola, który natychmiast ugasił ogień.
opr. BM

w Gądkach na ulicy Poznańskiej.
• 3 października gasili pożar ciągnika
w komisie przy wyjeździe z ulicy Młyńskiej
na trasę katowicką w Kórniku.
• 4 października zabezpieczali miejsce
wypadku w Skrzynkach.
• 5 października zabezpieczali miejsce
wypadku także w Skrzynkach.
• 6 października zabezpieczali miejsce
wypadku na obwodnicy Kórnika.
• 7 października gasili pożar stogu siana
w Trzebisławkach.
Oprac. Robert Wrzesiński

W dniu 08.09.2007 roku około godziny 16:20 w miejscowości
Nagradowice gmina Kleszczewo na drodze nr 434, kierujący ciągnikiem
rolniczym marki Ursus z przyczepami zderzył się z kierującym rowerem,
mężczyzną lat 38, który poniósł śmierć na miejscu wypadku.
Świadków powyższego zdarzenia prosimy o zgłaszanie się do Sekcji
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji przy ul. Petera Mansfelda
8 na pokój nr 7, lub telefonicznie (tel. 061 8414429 i czynny całą dobę
tel. 061 8414411)
nr 19/2007
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zniżki *

PARAPETY, BLATY

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

FIRMA
REMONTOWO-BUDOWLANA

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

STONE-CENTRUM

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

Budex

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

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

ELLMED

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

tel. CENTRALA: 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

ZAPRASZAMY

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
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

26

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

nowoczesnym urządzeniem japońskim

(061) 8170 501, 668 157 333
Miejsce na Twoją reklamę

Godz. otwarcia:

pn, wt, czw, pt 900-1700
środa 1200-1900, sob 900-1300
���������� �������
����������������������������������
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* Sprzedam łóżeczko turystyczne cena 150 zł. Stan bardzo dobry. Tel. 0605 723 693 lub 0605 725 607
* Sprzedam łatę wibracyjną spalinową 2 m oraz piłę do drewna (krajzega) 220 -380 V. tel. 0607 573 303
* Działkę budowlana w Kórniku lub okolicy kupię, tel. 0609 621 524
* Oddam młode pieski, małej rasy. Tel. 0618 171 316
* Szukam mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub okolicy. Tel. 0503 727 232
* Wykonam różne prace budowlano-remontowe. Tel. 0607 573 303
* Sprzedam ford sierra 1998 instalacja gazowa. Tel. 509 393 433
* Zatrudnię do obierania cebuli, sprzedam rośliny na żywopłoty. Tel. 061 285 29 41 i 0697 161 171
* Kupie mieszkanie w kamienicy lub dom – Kórnik lub okolice, może być do remontu. Tel. 0662 087 545
* Wynajmę bądź kupię lokal w Kórniku lub Bninie na działalność gospodarczą. Tel. 0602 087 545
* Poszukuję mieszkania 2-pokojowegodo wynajęcia w Kórniku. Tel. 692 945 201
* Murarzy, szpachlarzy, malarzy, płytkarzy i stolarzy zatrudnię do pracy w Polsce i Danii. Tel. 600 952 369
* Oddam w najem dom wolnostojący w bardzo dobrym stanie 100 m² na działalność biurową, gospodarczą itp. Tel. 8171 858, lub 692 551 592
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofon + płyty 78 obr. , skrzypce, militaria, starocie – przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Wykonam prace budowlane i instalacyjne. Tel. 061 898 06 06
* Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku 37,5 m2 z wyposażeniem. Tel. 695 396 526
* Restauracja Casablanca zatrudni kucharza, kucharkę oraz kelnerkę lub kelnera. Tel. 602 444 661
* 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. 663 304 369
* Poszukuję osoby do sprzątania domu w Kórniku. Tel. 601 540 354
* 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 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

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 19/2007

2007

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH

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

REKLAMY / OGŁOSZENIA

NAGROBKI

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

50

%

nr 19/2007

Ilość edycji ogłoszenia
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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

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK
SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
UDZIELAMY RABATU, FACHOWE DORADZTWO

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

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

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

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

również garnitury damskie i męskie, płaszcze zimowe.

Pogotowie krawieckie.

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30
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Sprzedam
mieszkanie 40 m2
w Błażejewku
nad jeziorem
tel. 508 222 849

CZYSTY
„DOM i OGRÓD”
- mycie okien
- sprzątanie domów
Kórnik, ul. Poznańska 42
509-831-858
TA N I O !

nr 19/2007

nr 19/2007

W.K. i U.K. WODKOM-KÓRNIK Sp. z o.o.
ul.Poznańska 71c, 62-035 Kórnik
Tel.(061) 817-02-72
Szanowni Państwo!
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. 1996 Nr 132, poz.
622) oraz uchwały Nr LVI/593/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31
maja 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Kórnik, właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące
do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie ich w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz są zobowiązani
do podpisania umów z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów
komunalnych.
Pragniemy zaoferować Państwu usługi naszej Spółki w zakresie
spełnienia obowiązków nałożonych w/w przepisami prawa.
Nasza oferta obejmuje:
• Dostarczenie pojemników i odbiór odpadów komunalnych,
• Dostarczenie worków do segregacji odpadów i odbiór selektywnie
gromadzonych odpadów1 .
Jako spółka ze 100-procentowym udziałem Gminy Kórnik, naszą
rzetelnością i wieloletnim doświadczeniem, gwarantujemy Państwu:
• Profesjonalną obsługę księgową i techniczną,
• Terminowość wykonania zobowiązań,
• Przestrzeganie obowiązującego prawa z zakresie dalszego gospodarowania odpadami,
• Konkurencyjne ceny.

OGŁOSZENIE PŁATNE

WODKOM-KÓRNIK

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

WODKOM-KÓRNIK

Szybko * tanio * fachowo

WODKOM-KÓRNIK

Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

WODKOM-KÓRNIK

REKLAMY

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm

Zapraszamy do odwiedzenia biura obsługi klienta przy
ul. Poznańskiej 71c w Kórniku
i zapoznania się z naszą ofertą.
Biuro czynne od wtorku do piątku w godz.7:00 – 15:00,
w poniedziałki do godz. 16:00

WASZE ŚMIECI TO NASZ PROBLEM!
29

Nierozwiązane

Brak oświetlenia ulicznego i kanalizacji – to dwa główne problemy Błażejewka, które wymienia Andrzej Duda,
sołtys wsi.

Brak poboczy, kanalizacji, okrężna
trasa autobusów szkolnych i śmieci
podrzucane pod pojemniki na odpady –
to obecne problemy Biernatek.
Anna Plucińska, sołtys wsi mówiąc
o sprawach wsi na początku wymienia
to, co udało się zrobić. Na placu zabaw
zamontowano zjeżdżalnię, równoważnię,
piaskownicę, huśtawki, drabinkę. Nadleśnictwo Babki bezpłatnie przekazało drewno na
ławki na boisku i placu zabaw. Przy boisku
sportowym nadal jest jeszcze plac do zagospodarowania, na którym po 10 października
posadzona będzie zieleń.
Pani sołtys wymienia też cały szereg
problemów. Nie ukrywa rozczarowania, że
od czerwca ze względu na oszczędności
finansowe Urząd Miejski nie opłacał działalności świetlicy, która do października
była nieczynna. Znajdujący się w niej sprzęt
nie mógł być wykorzystany. Na szczęście
ponownie w październiku świetlica zostanie
otwarta i będzie służyć mieszkańcom wsi.
Należałoby przy tym zagospodarować górną
część budynku, ocieplić ją, usunąć dziury
w dachu. W ten sposób nie uciekałoby z
niego ciepło.
Cały czas przy ruchliwej drodze powiatowej (ulica Główna), na półtorakilometrowym
odcinku od ulicy Rekreacyjnej do Jarzębinowej brakuje bezpiecznego pobocza. Anna
Plucińska wskazuje, że ścieżka powinna
powstać wzdłuż działek rekreacyjnych, przy
których są już lampy. Koszty oświetlenia
ponosi gmina, a pas ziemi to grunt gminny.
Zdaniem pani sołtys nie warto realizować
drugiej koncepcji, która mówi o tym, żeby
chodnik biegł po terenie należącym do dróg
powiatowych, bo wtedy trzeba będzie wyciąć
drzewa, przesunąć lampy, co zwiększyłoby
koszty inwestycji. Tymczasem ten półtorakilometrowy odcinek nadal nie ma oświetlenia,
przez co o zmroku poruszanie się na nim jest
niebezpieczne. Anna Plucińska zaznacza,
że tej sprawy nie udało się jej załatwić przez
5 lat pełnienia funkcji sołtysa.
Kolejny problem to okrężna trasa auto-

Mieszkańcom Błażejewka najbardziej doskwiera brak oświetlenia ulic,
zwłaszcza głównej przelotowej przez
wieś. Sołtys stwierdza, że należałoby
oświetlić drogę na odcinku około 500
metrów poprzez zamontowanie jednej
lampy. - Mimo wielu moich interwencji i
próśb, w Urzędzie Miejskim problem ten
jest bagatelizowany, a jego rozwiązanie
odkładane na później – żali się Andrzej
Duda. Przypomina, że droga do przystanku nie posiada żadnych poboczy. Z
jednej strony, przy samej jezdni znajduje
się metalowy płot, a z drugiej rów, do
którego ludzie wbiegają, gdy nadjeżdża
samochód. Oświetlenia nie posiada również Osiedle Rekreacyjne. - Inwestycja
ta czeka cierpliwie od paru lat na półce
w Urzędzie – podkreśla sołtys. Dodaje,
że na tym osiedlu oznakowane ulice np.
Kasztanowa są zupełnie nieprzejezdne.
Kolejny duży problem tej wsi to brak
kanalizacji. Zdaniem sołtysa wywożenie
nieczystości płynnych do zlewni w Kórniku
jest bardzo uciążliwe.
W natłoku różnych problemów Andrzej
Duda odnajduje także pozytywne strony
życia w Błażejewku. - Sołectwo z dużym
zaangażowaniem i z pomocą rodziców
urządza plac zabaw dla naszych dzieci –
poinformował sołtys. Miejsce zabaw dla
najmłodszych mieszkańców wsi wkrótce
obsadzone zostanie drzewami i krzewami.
Robert Wrzesiński

Wieści

z Konarskiego

problemy
Biernatek

busów szkolnych. Uczniowie z Biernatek
uczęszczający do szkoły na godzinę 8
muszą już o ok. 7.15 wsiadać do autobusu, by okrężną drogą przez Prusniowo,
Błażejewko, Błażejewo dotrzeć do szkoły.
Dzieci z Alei Flensa w drodze do przystanku
autobusowego są zmuszeni 3 razy przejść
przez drogę powiatową, te z ulicy Głównej
tylko dwa razy. Anna Plucińska stwierdza,
że wiceburmistrz Hieronim Urbanek w lipcu
obiecał, iż autobus będzie miał zmienioną,
skróconą trasę tak, aby uczniowie z Biernatek mogli później wychodzić z domu i nie
musieli przechodzić przez jezdnię.
Pani sołtys wskazuje następną trudność.
Na wniosek Urzędu Miejskiego w Kórniku
Zarząd Dróg Powiatowych w 2006 roku
przerwał budowę 250-mertowego odcinka
chodnika przy ulicy Głównej od ul. Dębieckiej. Projekt tego chodnika pochodzi z 2002
roku. Zatem skoro chodnik nie został wykonany w 2006 i 2007 roku, to trzeba będzie
starać się o nowe pozwolenie. Tymczasem
prace związane z budową chodnika zostały
przeniesione do Prusinowa, gdzie pobocze
stanowi szeroki pas ziemi.
Anna Plucińska ubolewa, że choć już
piąty rok jest sołtysem to nie udało się jej
rozwiązać problemu braku przejścia wzdłuż
Jeziora Bnińskiego. Przejście to nadal
blokuje Grzegorz Sznura i były ośrodek
łożysk tocznych. Grzegorz Sznura poszerzył
nielegalnie swoją działkę o 1200 metrów
kwadratowych.
Biernatki nadal będą czekać na kanalizację, którą posiada jedynie część ulicy
Głównej. Anna Plucińska podkreśla, że od
burmistrza otrzymała obietnicę, że zostanie
zbudowana sieć kanalizacyjna. Potem okazało się, że ma ona powstać do 2011 roku,
a teraz wiceburmistrz Hieronim Urbanek
poinformował, że nawet w tym terminie nie
będzie kanalizacji. Anna Plucińska wskazuje, że kórnicka gmina skoro ma mieć
turystyczny charakter, powinna posiadać
swobodny dostęp do jezior i rozwiązaną
kwestię usuwania nieczystości płynnych,
które nie mogą zanieczyszczać wody.
Pani sołtys skarży się także na to, że
część mieszkańców podrzuca śmieci koło
pojemników. Zaznacza jednak, że nie można
zlikwidować tych kubłów, bo śmieci pojawiłyby się wzdłuż ulicy Głównej.
Robert Wrzesiński

Dnia 8 września Rada Sołecka wsi
Konarskie zorganizowała rowerową pielgrzymkę do sanktuarium Matki Boskiej w
Tulcach. Mimo niesprzyjającej pogody około godziny 10:00 pod budynkiem świetlicy
wiejskiej zebrało się kilkunastu ochotników
i radośnie ruszyło.
Tydzień później to jest 16 września już
przy pięknej pogodzie odbył się Festyn Rodzinny z okazji pożegnania lata. Na otwarcie festynu rozegrano mecz piłki nożnej o
puchar Jana Wójkiewicza, patrona szkoły w
Radzewie, który urodził się w Konarskim.
W dalszej części festynu wystąpiły
dzieci ze szkół Gminy Kórnik, odbył się
pokaz sztuk walki Teakwondo oraz pieczenie dzika
Józef Bartkowiak

30

nr 19/2007

VI Wieczór
Zamkowy

Wrześniowe spotkanie z cyklu Wieczory
Zamkowe, poświęcone było życiu sztuką
i sztuce życia. Taki był podtekst koncertu
dotyczącego daru życia, który każdy z nas
może ofiarować drugiemu człowiekowi.
Spotkanie zostało zorganizowane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Transplantacji Szpiku, Dom Bretanii i Zamek w
Kórniku. W programie znalazła się muzyka
i ciekawe opowieści z życia.
Koncert związany był z rozpoczętą
akcją propagującą oddawanie szpiku do
przeszczepienia, ratującego życie śmiertelnie chorym ludziom. – Można zostać
kimś wyjątkowym otwierając się na innych
ludzi i dzieląc się z nimi tym, co mamy
najdroższego – mówił Tomasz Raczkiewicz prowadzący spotkanie. Podkreślił,
że tej akcji ,,szpikowej” rozpoczętej w
poniedziałek, towarzyszyły wszystkie poznańskie media, a dziś został zakończony
jej pierwszy etap, właśnie w Zamku Kórnickim, w którym oprócz stałych uczestników
koncertu udział wzięli niecodzienni goście:
pani Ania potrzebująca szpiku kostnego i
Robert Barthe działacz na Rzecz Rozwoju
Transplantacji Szpiku.
Na apel pani Ani odpowiedziało wiele
osób, ale choć przebadano 10 milionów
próbek szpiku to żadna dla niej nie pasuje.
Nie załamała się jednak, nie traci nadziei i
wierzy, że znajdą się ludzie, którzy ofiarują
jej ten dar życia. Natomiast Robert Barthe

Działa już
od prawie
miesiąca
Od połowy września dzieci z Bnina
mogą korzystać ze świetlicy środowiskowej, która znajduje się w salce na
parterze bnińskiego ratusza.
Zajęcia świetlicowe przeznaczone są
dla dzieci ze szkoły podstawowej. Odbywają się one od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 14.30 do 17.30. W ich
trakcie nad dziećmi czuwa Mirosława Niemier, opiekun świetlicy. A jakie propozycje
przygotowano dla najmłodszych?
Oferta przedstawia się interesująco.
Dzieci, korzystające ze świetlicy mogą nie
tylko w czasie jej otwarcia odrabiać zadania
domowe, ale również pograć w różne gry
planszowe, a nawet komputerowe, wykonywać prace plastyczne. W programie
przewidziano także głośne czytanie książek
i lektur szkolnych oraz oglądanie bajek.
Świetlicę wyposażono w nowe meble,
komputer i gry planszowe.
Pani Mirosława przyznaje, że czas spędzony w ratuszowej świetlicy na pewno nie
będzie zmarnowany. BM
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sportowiec, aktor, malarz, fotograf i niezwykły podróżnik, choć sam nie był dawcą szpiku, czynnie włączył się w propagowanie tej
akcji w wielu państwach, do których docierał
najpierw pieszo, a później na rowerze. Na
spotkaniu zamkowym opowiadał o swoich
wędrówkach, od Atlantyku do Bałtyku dla
szpiku, ilustrując je zdjęciami. Podróżując
przeżył wiele przygód, poznał wielu wspaniałych ludzi, którym opowiadał jak można
się otwierać na innych.
Spotkanie urozmaiciły występy wspaniałych artystów Opery Poznańskiej, małżeństwa: Galiny Kukliny – sopran i Mariana
Kępczyńskiego – bas oraz akompaniującej
na fortepianie Barbary Odwrot. W wykonaniu
Galiny Kukliny wśród trzech utworów znalazł
się Romans Rachmaninowa ,,Bzy” i aria Habanera. Marian Kępczyński wykonał m.in. arię
,,Ten stary zegar” i ,,Południowy Pacyfik”.
Na zakończenie Tomasz Raczkiewicz
ponowił apel o oddawanie szpiku dla ludzi
potrzebujących. Powiedział też, że nie
wszyscy wiedzą, iż zabieg pobrania szpiku
jest bezpieczny i nie stanowi zagrożenia
dla życia dawcy. Niekiedy brak informacji
na ten temat odstrasza dawców, a przecież
można zrobić coś dla innych i dać odpowiedź na apel papieża Jana Pawła II, który
powiedział: ,,Kto ratuje jednego człowieka,
ratuje cały świat”.
Akcja ta jest w toku, bowiem w Zamku
Kórnickim, na początku
stycznia 2008
roku odbędzie się koncert charytatywny
na Rzecz Rozwoju Transplantacji Szpiku,
poprzedzony aukcją internetową. Organizatorzy apelują o czynne włączenie się.
Halina Danieluk

KSIĄŻKI MIESIĄCA
w Bibliotece
Publicznej w Bninie
Coben H. – Ostatni szczegół
Faber M. – Jabłko
Kalicińska M. – Powroty nad rozlewiskiem
Lindenmeyer J. – Ile możesz wypić?
O nałogach i ich leczeniu
MacBride S. – Zamierające światło
Matuszkiewicz J. – Nie zabijać pająków
Price R. – Kolor zbrodni
Reilly M. – Siedem cudów starożytności
Roberts Nora – Koniec rzeki
Zabużko O. – Siostro, siostro
Urząd Miejski w Kórniku ogłasza
nabór uzupełniający dzieci w wieku
6-10 lat (dziewczęta i chłopcy) do grupy
artystycznej BRAWO. Celem zajęć jest
nauka tańca w zespole. Zajęcia prowadzi
choreograf – Rusłan Curujew.
Zapisy przyjmuje pani Lucyna Pepel w
Urzędzie Miejskim (pokój nr 206 tel. 8170
411 w 652) oraz pan Rusłan Curujew.
Zajęcia odbywają się we wtorki o godz.
15,30 (dzieci początkujące), godz. 16,30
(dzieci młodsze) i 17,30 (dzieci starsze)
w sali domu strażaka w Kórniku.
Rodzice nie ponoszą opłat związanych z nauką tańca!

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

KULTURA

SOŁECKIE

Błażejewko
potrzebuje
inwestycji

DLA DOROSŁYCH
WOJCIECH SZCZAWIŃSKI
„ANNA DYMNA-WARTO MIMO
WSZYSTKO”

Książka ta to pełen optymizmu i pasji
portret jednej z najlepszych polskich aktorek. Fascynująca historia życia artystki,
którego naturalnym dopełnieniem jest
działalność charytatywna. Spod „deszczu
pytań” zadawanych przez Wojciecha
Szczawińskiego wyłania się obraz mądrej, doświadczonej przez los kobiety,
przekonanej o własnej wartości i słuszności podjętych decyzji. Aktorka mówi o
swym zawodzie, mistrzach, z którymi się
zetknęła, rodzinie oraz Fundacji „Mimo
wszystko”, której jest założycielką. MG
DLA DZIECI
ARNIKA THOR
„PRAWDA CZY WYZWANIE”

Mądra, poruszająca i refleksyjna
książka o dojrzewaniu do odpowiedzialności za siebie i bliskich. „Prawda czy
wyzwanie” to opowieść o kompleksach i
samotności młodej dziewczyny, która by
pozyskać względy środowiska zatraca
się, a w efekcie zostaje wydrwiona i ponosi całkowitą klęskę. Do tego dochodzą
dramaty rodzinne. W tej książce odnajdziemy wielki ładunek optymizmu w roztrząsaniu najtrudniejszych spraw. KK
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Gminny Ośrodek Sportu i rekreacji w
Zaniemyślu oraz Nadleśnictwo Babki –
Leśnictwo Łękno
zorganizowali 25 września 2007 drużynowe zawody na orientację dla szkół
podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Startowały również reprezentacje niektórych szkół z naszej gminy.
Biegając po lesie szukali punktów, które
umieszczone były w różnych miejscach
np. na rozwidleniu dróg, w gęstwinach
lasu, na górkach i pagórkach, ukryte w
dołach itp.
Szkoły podstawowe pokonywały
dystans ok. 2000m a najwyżej została
sklasyfikowana Szkoła Podstawowa w
Szczodrzykowie, która ma już doświadczenie na tego typu imprezie. Zespół w
składzie: Wiktoria Żegleń, Aneta Stróżyńska, Damian Achtenberg z czasem 26
min. i 43 sek. zajęła piąte miejsce. Dobrze
wypadły reprezentanci debiutujący w
tych zawodach Zofia Suszka, Marianna
Frąckowiak i Jakub Wojciechowski z SP 1
Kórnik oraz Ewa Jaroć, Wanda Woźniak,
Sebastian Stempniak z SP Radzewo,
którzy poszukali wszystkie punkty i zajęli
wśród ok. 30 szkół kolejno 21 i 24 miejsce.
Startowało także Gimnazjum z Robakowa
wystawiając 4 zespoły.
Gimnazjaliści biegali na dystansie ok.
3000m : Mikołaj Zakrzewski z Krzysztofem Krajewskim ukończyli bieg na 8
miejscu z czasem 33min. i 36 sek, Rafał
Kąkol i Michał Okniński zajęli 12 miejsce,
Aleksandra Piotrowska i Justyna Sznura
były 14 a Aleksandra Kruś i Aleksandra
Przybylska ukończyły konkurencję na 17
miejscu. Gimnazjaliści byli klasyfikowani
razem z szkołami ponadgimnazjalnymi
a startowało 24 drużyny. Zawody te były
traktowane jako przygotowanie do zawodów wojewódzkich, które odbędą się 16
października w okolicach Kalisza.

STARTOWALI
LEKKOATLECI
Na stadionie Olimpii w Poznaniu odbyły
się Rejonowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w lekkiej atletyce. Awans
do zawodów wojewódzkich ( 5.10.2007 )
wywalczyli zawodnicy zajmujący miejsca
od 1-3 w każdej konkurencji. Wśród nich
znaleźli się uczniowie kórnickiego liceum
, którzy zajęli pierwsze miejsca w rejonie
a są to: Marta Pucek w rzucie oszczepem
– 29,74 m i Michał Bąk w biegu na 110 m
ppł – 15,73 sek. W finałach wojewódzkich
Michał Bąk na 110 pł był piaty-15,41 sek. a
Marta Pucek z wynikiem 27,93 w oszczepie zajęła dziewiąte miejsce. Z kolei inna
kórniczanka, reprezentująca gimnazjum
i klub Orkan z Środy Wlkp Aleksandra
Lewandowska zdobyła srebrny medal na
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Szczecinie w chodzie na 3 km
uzyskując czas 18:16,48.
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BIEGALI Z PAŁECZKĄ
Na nowych trasach przygotowanych do
organizacji mistrzostw powiatu odbyły się
Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół
podstawowych i gimnazjów.
Szkoły podstawowe ( 5 dz. i 5 chł. ) i
dziewczęta z gimnazjów biegały na dystansie
10 x 800m a gimnazjaliści 10 x 1000 m. Współzawodnictwo szkół podstawowych wygrała
szkoła z Szczodrzykowa przed Bninem, Kórnikiem i Radzewem. W gimnazjach zarówno
wśród dziewcząt jak i chłopców najlepsze były
sztafety z Gimnazjum w Kórniku. Chłopcy z
Robakowa nieznacznie przegrali a dziewczęta
zdecydowanie zostały pokonane przez sztafety
z Gimnazjum w Kórniku. W reprezentacji kórnickiego gimnazjum biegali: Beata Zwierzyńska, Malwina Sanocka, Agnieszka Waszak,
Sandra Szczepaniak, Weronika Jakubowska,
Weronika Szmanda, Iza Antoniewicz, Larysa
Jankowska, Karina Wiatr, Monika Jarka oraz
Patryk Hołubowski, Krzysztof Frąckowiak,
Błażej Olejniczak, Adam Pełka, Szymon Król,
Wojciech Kropiński, Tomasz Labijak, Kacper
Rajkowski, Jakub Olejnik, Sławomir Michalak. Zwycięstwo dla Szkoły Podstawowej w
Szczodrzykowie wywalczyli: Marta Ignaszak,
Bartek Ławniczak, Aneta Stróżyńska, Damian
Achtenberg, Wiktoria Żegleń, Dawid Staszak,
Weronika Graf, Adam Holc, Patrycja Tomczak,
Szymon Płotkowiak.
Puchary, statuetki, medale, plakietki
sponsorowały firmy: Gościniec Marzymięta
Czmoniec i Apteka Zamkowa w Kórniku.
Gospodarzami imprezy były szkoły SP Kórnik
i Gimnazjum Kórnik a imprezę otworzył w
imieniu dyrektorek naczelnych p. Krzysztof
Gottschlick.

800 UCZNIÓW BIEGAŁO
NA BŁONIACH
2 października 2007 na Błoniach w
Kórniku rywalizowały mistrzowskie sztafety
z gmin powiatu poznańskiego w relacji szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.
Bardzo dobrze wypadły reprezentanci
naszej gminy zajmując czołowe miejsca
w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Mistrzostwo powiatu, puchar i złote medale
wywalczyły dziewczęta z Gimnazjum w Kórniku biegające w składzie: Malwina Sanocka,
Beata Zwierzyńska, Agnieszka Waszak,
Sandra Szczepaniak, Weronika Jakubowska,
Weronika Szmanda, Iza Antoniewicz, Karolina
Rachwał, Larysa Jankowska i Karina Wiatropiekun Hubert Nowicki
Drugie miejsce i srebrne medale wywalczyły dziewczęta z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku. Licealistki p. Iwony Rauk biegały
sztafetę w składzie: Paulina Łukiewska, Marlena Socha, Julia Laskowska, Zaneta Grewling,
Magdalena Wójkiewicz, Kinga Baszyńska,
Sandra Michalak, Martyna Tarczewska, Olga
Ochocka, Marta Hołderna Joanna Kruś, Maria
Owsianowska. Brązowe medale za trzecie
miejsce wybiegali chłopcy kórnickiego gimnazjum: Patryk Hołubowski, Krzysztof Frąckowiak, Błażej Olejniczak, Adam Pełka, Szymon

Bieg Jesieni w Kórniku

Król, Wojciech Kropiński, Kacper Rajkowski,
Jakub Olejnik, Aleksander Matysiak, Sławomir Michalak. Dawno tak dobrze nie wypadły
zawodach powiatowych sztafety szkół podstawowych gminy Kórnik jak w tym roku. Szkoła
Podstawowa z Szczodrzykowa zajęła wysokie
czwarte miejsc i jest to najwyższe miejsce
z dotychczasowych startow w tej imprezie.
Dziewczęta i chłopcy pp Barbary Jańczyk i
Dariusza Smigielskiego biegały naprzemian
w składzie: Marta Ignaszak, Bartosz Ławniczak, Aneta Stróżyńska, Damian Achtenberg,
Wiktoria Żegleń, Dawid Staszak, Weronika
Graf, Adam Holc, Patrycja Tomczak, Szymon
Płotkowiak. Całość imprezy przeprowadzili
nauczyciele wf i działacze SZS gminy Kórnik.
Puchary, statuetki, medale ze środków Starostwa Powiatu Poznańskiego wręczali oraz
aktywnie dopingowali biegających uczniów p.
Grażyna Głowacka- przewodnicząca Komisji
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz
p. Marek Serwatkiewicz – przewodniczący
Komisji Oświaty i Wychowania. Gminę Kórnik
reprezentowała p. Małgorzata Walkowiak –
przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i
Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Kórniku,
jednocześnie pełniąca opiekę medyczną na
zawodach. Wszyscy uczestnicy byli dobrze
przygotowani do zawodów i kończyli bieganie
bez większych problemów. Pod względem
startujących była to największa impreza
sportowa na terenie Kórnika. Kolejna jeszcze z większą ilością startujących biegaczy
odbędzie się także w Kórniku w dniu 25.X.
2007 o godzinie 9,30 a będą to Indywidualne
Mistrzostwa Powiatu w biegach przełajowych.
Zapraszamy!

TRZECIE MIEJSCE JOLI
W MTB

AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
OSiR KÓRNIK
JESIEŃ 2007

30.09

Już po raz czwarty w Wieleniu odbył
się kolarski maraton MTB „ Michałki 2007
” a uczestniczyło w nim ponad 230 zawodniczek i zawodników z całego kraju. W wyścigu mega na dystansie 57 km startowała
kórniczanka Jolanta Gałązka i z czasem 2:
59,43 zajęła trzecie miejsce.

GMINNA PIŁKA NOŻNA SP
Szkoła Podstawowa z Szczodrzykowa
była organizatorem mistrzostw gminy szkół
podstawowych w piłce nożnej, które odbyły
się na boiskach O S i R - u w Kórniku.
Wyniki meczy: SP Szczodrzykowo – SP
1 Kórnik 5:1, SP Radzewo- SP 1 Kornik 0:2,
SP Radzewo- SP Bnin 1:2, SP Bnin –
SP Radzewo 2:1, SP Szczodrzykowo- SP
Bnin 1:2,
SP Bnin- SP1 Kórnik 2:2, SP Szczodrzykowo – SP Radzewo 3:0.
Wyniki końcowe:
1. SP Bnin 		
7 pkt
2. SP Szczodrzykowo
6 pkt
3. SP 1 Kórnik		
4 pkt
4. SP Radzewo		
0
Najwięcej bramek strzelili: Wiciak z
Bnina – 5, Damian Achtenberg z Szczodrzykowa - 4
ARA
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REANIMACJA

NIESŁABIN

8:0

OSiR

OSP KOMBUS

BNIN I

1:1

OSiR

KA-DE KAMIONKI

PRUSINOWO

1:3

Daszewice

JAGROL SZCZODRZYKOWO

CZMONIEC

3:2

Szczodrzykowo

PIERZCHNO

BNIN II

10 : 2

PIerzchno

FC SKR

OLDBOJE ZATORZE

1: 4

Czmoniec

WARTA RADZEWICE

KALEJE

4:2

Radzewice

ROBAKOWO

DĘBY ROGALIN

2:2

Robakowo

KALEJE

FC SKR

6:3

Kaleje

NIESŁABIN

KA-DE KAMIONKI

2:2

Niesłabin

INTRANS BŁAŻEJEWKO

OSP KOMBUS

2:1

Czmoniec

REANIMACJA

CZMONIEC

2:2

OSiR

BNIN I

PRUSINOWO

1:1

OSiR

OLDBOJE ZATORZE

BNIN II

2:2

Runowo

PIERZCHNO

ROBAKOWO

4:1

Pierzchno

WARTA RADZEWICE

BŁAŻEJEWO

4: 2

Radzewice

07.10

TABELA I LIGA

W dniach 29-30 września w ramach akcji „Polska Biega” odbyły się „Biegi Jesieni
2007”. Tym razem do akcji tej oprócz samorządów i klubów biegackich, zaproszone
zostały także szkoły z całej Polski.
W naszej gminie „Bieg” odbył się 29
września na kórnickich Błoniach. Licząc
razem z organizatorami, wzięło w nim udział
ponad 80 uczestników, a więc ponad 100%
więcej niż w wiosennej edycji.
Nie liczył się czas osiągnięty na mecie,
ale sam udział w biegu. Główny koordynator akcji w Kórniku Krzysztof Buszkiewicz
podkreślał, iż celem biegu nie jest bicie
rekordów, ale propagowanie zdrowego i
aktywnego trybu życia.
„Szczęśliwcy”, którzy przyszli najwcześniej, aby się zarejestrować, otrzymali
pamiątkowe koszulki z logo „Polska biega”.
Fachową rozgrzewkę zaprezentował olimpijczyk Piotr Zgarda.
Na ok. 4 km trasę biegu oprócz sportowców z kórnickiego Klubu Biegacza
„Brylant” wystartowała młodzież z gminnych
szkół, nauczyciele, amatorzy, którzy na co
dzień nie biegają, a nawet małe dzieci.
Na starcie stanął także burmistrz Jezry
Lechnerowski.
Na mecie na uczestników biegu czekał
ciepły posiłek - zupa pomidorowa przygotowana przez firmę „Grześkowiak”, oraz kiełbaski, które można było upiec w ognisku.
Na koniec wśród uczestników biegu
rozlosowano nagrody.
Organizatorzy dziękują burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu i Urzędowi Miejskiemu w Kórniku, kierownikowi oraz pracownikom
OSiR Kórnik, Piekarni P. Kowalewski, Hurtowni
Kosmetyków J.W. Powąska, Firmie Barilla,
Zbyszkowi Grześkowiakowi i firmie Surówki
Grześkowiak, Beacie i Piotrowi Zgardom, Zespołowi Under Penguins, Nauczycielom oraz
zakładom Mięsnym Bystry ze Swarzędza.

I

BNIN I

15PP

31

Bramki
zdobyte
39

II

REANIMACJA

14PPZ

28

50

28

22

III

JAGROL SZCZODRZYKOWO

15PP

27

47

42

5

Drużyna

Ilość meczy

Punkty

Bramki
zdobyte
65

Bramki
stracone
18

Różnica
bramek
47

Miejsce

Drużyna

Ilość meczy

Punkty

TABELA II LIGA
Miejsce

Bramki
stracone
22

Różnica
bramek
17

I

PIERZCHNO

15PP

45

II

WARTA RADZEWICE

16P

39

59

26

33

III

DĘBY ROGALIN

14PPZ

32

59

24

35
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INFORMACJE / ROZRYWKA

			
Telefony alarmowe:

34

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) wieś w naszej gminie, w
tym roku odbyły się tam Dożynki Gminne, 7) biała w Kórniku, 8) wieś w naszej
gminie, w sierpniu br. miały tam miejsce
obchody Święta Wojska Polskiego, 9)
oferma, 11) kobieta grająca role zakochanych, 15) rzeka w Chinach, Indiach
i Pakistanie, 16) niemożność widzenia,
18) region wokół bieguna północnego,
19) amerykańska nagroda filmowa, 20)
stolica Wenezueli, 24) rybie jaja, 26)
skarbnik Gminy Kórnik, 27) imię radnego
Lewandowskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów w
Radzie Miejskiej w Kórniku, 28) napój
orzeźwiający.

Pionowo: 1) jadowity wąż albo dawny
czwartkowy teatr kryminalny w telewizji,
2) część ceny detalicznej, 3) wet za wet,
4) do pisania na tablicy szkolnej, 5) siała
mak, 6) rechocze w stawie, 9) I wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku,
10) owad lub niewielkie urządzenie do
podsłuchu, 12) zmarły w tym roku pierwszy
powojenny redaktor naczelny „Kórniczanina”, był prezesem Koła Polskiego Związku
Filatelistycznego w Kórniku, 13) reperacja,
14) ogon lisa, 17) statek Noego, 20) wódz
rzymski, 21) sąsiad Bułgara, 22) jedno z
podstawowych pojęć analizy matematycznej, 23) odłam wyznaniowy, 24) państwo z
Bagdadem, 25) madrycki klub sportowy.

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

Następny numer Kórniczanina ukaże się
26-go października 2007 r.
Materiały prosimy dostarczać do 19-go października 2007 r.
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