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WYBORY PARLAMENTARNE 
Wyniki wyborów do sejmu i senatu z terenu 
gminy Kórnik

„KLAUDYNKA” MA JUŻ  
5 LAT
Relacja z jubileuszu kórnickiego 
stowarzyszenia 

FRYZYJSCY CHÓRZYŚCI 
ZNÓW W KÓRNIKU                                                      

Wizyta chóru Sneker Cantorij z zaprzyjaźnionej 
holenderskiej gminy Wymbritseradiel
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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

PROSTO  Z  RATUSZA

Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

426/  STEK Z ŁOSOSIA Z GRILLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 19,00 zł
401/  KOTLET DE’VOLAILLE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 15,50 zł
483/  KOTLET SCHABOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 14,00 zł
482/  STEK Z GRILLA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 16,00 zł
481/  MEDALIONY ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 20,50 zł
445/  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/  MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano ..........................................................   7,50 zł
540/  DONNA - z szynką i pieczarkami ................................................................................................. 11,50 zł
542/  FARMERSKA - z szynką, salami, bekonem i kabanosem .......................................................... 15,50 zł
549/  MEXICANA - z kukurydzą, papryką, fasolą, cebulą, czosnkiem i oliwkami na ostro .................. 15,50 zł
559/  RZEŹNICKA - z szynką, salami, kabanosem, cebulą i pepperoni ............................................... 15,50 zł
552/  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

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

+48(...)61 8 170 595

Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego  
(przy cmentarzu)

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

Bnin, ul. Jeziorna 17,  
tel. (061) 898 02 89, fax (061) 898-02 06
e-mail: biuro@mcs.az.pl 

TARTAK W BNINIE OFERUJE
WIĘŹBE DACHOWĄ I DREWNO KONSTRUKCYJNE

PODŁOGI I PARKIETY • DREWNO OPAŁOWE

• KOMPLEKSOWA USŁUGA MONTAZU I  DORADZTWA
• PRZECIERAMY,IMPREGNUJEMY I SUSZYMY DREWNO

Do wynajęcia pomieszczenia magazynowe 300 m2

Poszukujemy pracowników

angielski
Korepetycje z języka angielskiego 
dla uczniów szkoły podstawowej  

i gimnazjum  
(poziom podstawowy, średnio  

zaawansowany, przygotowania do FCE). 
PiErwsza lEKCja GraTis!

Tel. kontakt. 668 494 085, Kórnik, ul. Czereśniowa 2

JUBILEUSZ KLAUDYNKI

W dniu 13 października odbyła się uro-
czystość 5-lecia Kórnickiego Stowarzysze-
nia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka”. Wśród 
licznie zgromadzonych gości byli założyciele, 
współpracownicy, sympatycy i oczywiście 
członkowie stowarzyszenia wraz z rodzina-
mi. W imieniu samorządu podziękowania 
za skuteczne działania na rzecz kórnickiej 
społeczności złożyli: Irena Kaczmarek, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej i Leszek Książek, 
który reprezentował Urząd Miejski.

TRWAJą PRACE NAD NOWą  
STRATEGIą

Kolejne robocze spotkanie w sprawie 
aktualizacji Strategii Miasta i Gminy Kórnik 
do 2020 roku odbyło się 18 października w 
siedzibie Rady Miejskiej. Istniejący doku-
ment z powodu wykonania wielu założo-
nych w nim elementów (obwodnica, przed-
szkola itd.) zdezaktualizował się i wymaga 
dostosowania do istniejących warunków. 
Przedstawiciel WOKISSu Waldemar Pruss 
przedstawił radnym zasady tworzenia do-
kumentów strategicznych oraz dotychczas 
opracowane informacje, w tym propono-
wane między innymi przez Rady Sołeckie 
projekty. Ważnym tematem poruszonym 
na spotkaniu były możliwości ubiegania się 
przez Gminę o środki unijne oraz reguły ich 
przyznawania w latach 2007-2013. Posta-
nowiono, że znowelizowana strategia duży 
nacisk położy na rozwój turystyki i działania 
prospołeczne.

DOTACJA Z BANKU GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO

Dnia 19 października w poznańskim 
oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego 
doszło do podpisania umowy pomiędzy 
Gminą Kórnik a BGK. Na podstawie tej 
umowy gmina Kórnik otrzyma w 2008 roku 
ponad 241,5 tysięcy złotych dotacji na ada-
ptację budynków gospodarczych w Dzieć-

mierowie na lokale socjalne. W wyniku tej 
inwestycji, która rozpocznie się jeszcze w 
tym roku, powstanie 9 mieszkań dla rodzin 
w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Do 
31 października Gmina złoży do Banku 
Gospodarstwa Krajowego jeszcze jeden 
wniosek o udzielenie wsparcia finansowego 
na remont drugiego budynku gospodar-
czego w Dziećmierowie, w wyniku którego 
powstanie kolejnych 5 mieszkań.

UCZCZONO ROZSTRZELANYCH

Jak co roku w rocznicę rozstrzelania 
przez hitlerowców obywateli Kórnika i 
okolic, które miało miejsce 20 październi-
ka 1939 roku, pod tablicą upamiętniającą 

tę zbrodnię przedstawiciele samorządu i 
wielu środowisk złożyli wiązanki kwiatów. 
Obok burmistrza i radnych nie zabrakło 
kombatantów, uczniów i nauczycieli kór-
nickich szkół, harcerzy, delegacji instytucji 
i przedsiębiorstw, a także rodzin pomordo-
wanych. Pod ratuszem, a także na mogile 
rozstrzelanych w centralnej części kórnic-
kiego cmentarza zapłonęły znicze.

NIE BĘDZIE NOWEGO  
„PRZYSTąPIENIA”

Podczas spotkania burmistrza z przed-
stawicielami Komisji Doraźnej zajmującej 

się problemem linii wysokiego napięcia 
w części naszej gminy ustalono, że na 
najbliższej sesji nie zostanie zapropo-
nowane nowe przystąpienie do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania w 
Borówcu i Kamionkach. Nie oznacza to 
jednak, że radni nie przewidują prac nad 
alternatywną propozycją przejścia, gdyż 
kontynuowane będą działania rozpoczęte 
nad przystąpieniem do zmiany planu z 25 
lipca 2005 roku.

KOLEJNE MIESZKANIA  
W DZIEćMIEROWIE

Kolejne 12 lokali komunalnych w prze-
jętych od Polskiej Akademii Nauk blokach 
w Dziećmierowie ma być oddane do użytku 
do połowy listopada. Po analizie kilkudzie-
sięciu wniosków, które od lat spływają do 
kórnickiego ratusza Komisja Mieszkaniowa 
zgodnie wytypowała kandydatów do zasie-
dlenia nowych mieszkań. 23 października 
odbyło się spotkanie informacyjne z oso-
bami wybranymi przez Komisję. Odbiór 
techniczny wyremontowanego budynku 
odbędzie się 6 listopada.

GMINA KÓRNIK NA MIĘDZYNARO-
DOWYM SALONIE TURYSTYCZNYM 

TOUR SALON 2007

„PRZEKROCZ GRANICE POZNANIA” 
to hasło tegorocznej ekspozycji gmin pod-
poznańskich na Międzynarodowym Salonie 
Turystycznym TOUR SALON 2008. Już 
po raz trzeci, w dniach 24-27 października 
Gmina Kórnik wraz z innymi gminami na-
leżącymi do Poznańskiej Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej zaprezentuje się na tych 
targach. Zwiedzanie zabytków architektury 
i przyrody, ciekawe oferty aktywnego wy-
poczynku oraz inne pomysły na spędzanie 
wolnego czasu z dala od miejskiego zgiełku 
– to propozycje, jakie przygotowaliśmy dla 
odwiedzających PLOT-owskie stoisko. Z 
odnalezieniem naszej ekspozycji zwiedza-
jący nie powinni mieć kłopotu. Przyciągnie 
ich, już z daleka widoczny, zamek kórnicki 
i zapach lasu, a otwarte stoisko zachęci do 
chwili odpoczynku i zapoznania się z atrak-
cyjną ofertą podpoznańskich gmin.

Opracowali: ŁG i AL

Wodociąg 
otWarty 

Wyposażenie gminy w infrastrukturę 
techniczną jest dziś postrzegane jako jeden 
z podstawowych wymogów cywilizacyjnych 
oraz warunek atrakcyjności inwestycyjnej 
danego terenu. Nie ulega więc wątpliwości, 
że obecnie każde gospodarstwo domowe 
musi mieć dostęp do sieci wodociągowej.  
             (dokończenie na str. 7) 
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DYSTRYBUCJA I PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ: Barbara Kłodzińska
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 10.00-14.00 tel./fax: (61) 8170-147 (siedziba redakcji).
Piątek, telefon kontaktowy: (61) 819 00 02

XVi SeSja rady MiejSkiej W kórniku

Odbędzie się 29 października 2007r. (uwaga – wyjątkowo w poniedziałek) o godz. 1300 w sali Domu Strażaka w Kórniku z 
następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z XV Sesji RM.
 4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej . 
 6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach: 

a/ nadania imienia Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie,
b/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.,
c/ wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu,
d/ zmiany budżetu gminy Kórnik,
e/ określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2007 roku, do 

której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji, 
f/ procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały 

budżetowej,
g/ określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, 
h/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych,
i/ obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku, 
j/ opłaty targowej,
k/ opłaty od posiadania psów,
l/ ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
ł/ określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, 
m/ wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku potwierdzającej celowość realizacji zadań 
i efektywność projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w roku 2008,
n/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Szczodrzykowie gm. Kórnik,
o/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w Mościenicy,
p/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kórnik w Czmoniu, 
r/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik 

w Szczytnikach, 
s/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” 

KAMIONKI, 
t/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Poznańskiej i Woźniaka, w Kórniku,
u/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Borówiec w rejonie 

ulic Poznańskiej i Rekreacyjnej Borowiec III (Osiedle Piaskowe),
w/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Biernatkach,  
z/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej w Szczytnikach,
y/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla 

fragmentu wsi Kamionki – działka nr ewid. 141.

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.             
10. Zakończenie sesji.

Różnicą 2 282 głosów PO odniosło 
zwycięstwo nad PiS w niedzielnych wy-
borach w gminie Kórnik. Do urn poszło 
u nas 62% uprawnionych do głosowania, 
czyli o 19% więcej niż dwa lata temu. 

Tym razem mieszkańcy kórnickiej gminy 
nie zawiedli i znacznie liczniej niż w 2005 
roku wzięli udział w wyborach parlamen-
tarnych.  Na 14 096 osób uprawnionych do 
głosowania ze swojego prawa do głosu sko-
rzystało 8 708 mieszkańców. Frekwencja w 
naszej gminie była tylko o 5% niższa niż w 
całym okręgu poznańskim (67%). 

W gminie Kórnik w dniu wyborów praco-
wało 9 obwodowych komisji. Najwyższą fre-
kwencję odnotowano w obwodowej komisji 
nr 8 w Borówcu. Tam aż 75% mieszkańców 
poszło do urn. 73% osób uprawnionych do 
głosowania oddało swój głos w komisji nr 
2 mieszczącej się w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Kórniku. Najniższą frekwencję 
zanotowano w dwóch obwodowych komi-
sjach wyborczych. Były to komisja nr 5 w 
Radzewie i nr 6 w Szczodrzykowie. Tam 

tylko 49% mieszkańców zdecydowało się 
zagłosować. 

Zwycięska partia uzyskała w naszej 
gminie ponad 48%, czyli o 10 punktów 
procentowych mniej niż w okręgu poznań-
skim. Na PO zagłosowało w gminie Kórnik 4 
121 wyborców, natomiast 1 839 na drugi w 
kolejności PiS (21,69%). Najwięcej głosów 
na PO oddano w obwodowej komisji nr 8 w 
Borówcu (730 głosów), nr 2 w Kórniku (722 
głosy) i nr 9 w Kamionkach (676 głosów). 
Najmniejsza liczbę głosów, bo tylko 89 PO 
zebrało w radzewskiej komisji.  PiS najwię-
cej głosów, ale tylko ponad 300 zebrało w 
obu kórnickich komisjach. W pozostałych 
wynik był znacznie gorszy. Trzecie miejsce 
w gminie zajęło PSL z wynikiem 

14, 75%, w znacznej mierze dzięki od-
danym głosom na startującego z tej listy do 
sejmu mieszkańca Dziećmierowa – Marka 
Serwatkiewicza, na którego zagłosowało 
951 osób. Następny w kolejności wynik 
osiągnął LiD (11,69%). Na LiD oddano w 
sumie 991 głosów.      

Pozostałe partie, poza LPR nie prze-
kroczyły 1%. 

W przypadku wyboru kandydata do 
senatu najwięcej głosów, bo aż 4816 uzy-
skał Marek Ziółkowski z PO. Następny w 
kolejności wynik to 4 491 głosów oddanych 
na Jadwigę Rotnicką z PO i 2 251 na Prze-
mysława Alexandrowicza z PiS. 

Z informacji uzyskanych od obwodo-
wych komisji dowiadujemy się, że wybory 
parlamentarne w naszej gminie przebiegały 
bardzo spokojnie. Nie zanotowano żadnych 
incydentów. Wszystkie lokale wyborcze 
otwarto na czas. Karty do głosowania do-
wożono jedynie do komisji obwodowej w 
Borówcu. Tam jednak członkowie komisji 
zasygnalizowali, że kończą się arkusze 
do głosowania w momencie, gdy komisja 
posiadała ich jeszcze 100. Odpowiednio 
wczesna reakcja komisji nie spowodowała 
sparaliżowania jej prac, a lokal wyborczy 
nie musiał zostać zamknięty. Kolejne karty 
dowieziono w ciągu kilkunastu minut. 

Barbara Morasz

Po górą W naSzej gMinie 

Nr listy Lista

 
Obwodowe Komisje

 
liczba 

oddanych 
głosów1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 PPP 9 11 8 9 1 4 18 4 6 70 0,83%
3 LPR 38 36 9 8 5 12 22 6 10 144 1,70%
6 PiS 310 315 67 125 95 181 227 161 158 1839 21,69%
8 PO 462 722 432 236 89 275 499 730 676 4121 48,60%
10 PSL 153 205 139 90 274 169 107 81 40 1251 14,75%
15 Samoobrona 2 7 6 12 8 11 11 4 2 63 0,74%
20 LiD 32 172 143 36 35 99 139 96 139 991 11,69%
           8479  

Nr Nazwisko
Obwód

RAZEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ALEXANDROWICZ Przemysław 351 361 295 156 201 253 266 191 177 2251
2 KUŹ Adam 143 124 97 68 88 93 101 54 45 813
3 ROTNICKA Jadwiga 567 829 439 244 139 326 498 744 705 4491
4 SCHARF-ROTNICKA Lucyna 64 81 56 30 37 60 64 29 41 462
5 ZIÓŁKOWSKI Marek 629 876 529 248 173 365 542 757 697 4816

RAZEM 1754 2271 1416 746 638 1097 1471 1775 1665 12833

WyBory do SejMu

WyBory do Senatu

(dokończenie na str. 7)

PiS 21%

LPR 2%

Ziółkowski Marek

PPP 1%

LiD 12%

Scharf-Rotnicka
LucynaSamoobrona 1%

PSL 15%

Rotnicka Jadwiga

PO 48%
Kuź Adam

Alexandrowicz Przemysław

SENATSEJM
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KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 54

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

ideal
OKNA PCV
PARAPETY
DRZWI WEW. I ZEW.
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
SZEROKA OfERTA
RATY LUkAs

U NAs CZYsTO, sOLIDNIE I TANIO

PrOMOCja

transport GratIs
na terenie Kórnika
z a p r a s z a m y

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk– blachę cyn ko wa ną

– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
 Wod-Kan i C.o.
– art. elektryczne

oraz inne materiały budowlane

poleca:
– płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
 ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd. 

Bnin, ul. Śremska 10A tel. (61) 898 03 35
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NZOZ „BEDENT” sTO MA TO LO GIA
ZAPRAsZA UBEZPIECZONYCH 

UsŁUGI W RAMACH kON TRAk TU  
Z NfZ

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

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

PŁYTKi CEraMiCzNE

CzYNNE: 
w PONiEDziaŁEK - PiĄTEK  14.00-20.00

sOBOTa  9.00-16.00
tel. 061 8171 388, 605 548 427

MariOla sŁOMa
Mościenica, ul. Mościenicka 8

tel. (61) 8171 127
aKOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

PROFESJONALNE USŁUGI FOTOGRAFICZNE
ŚLUBY / KOMUNIE / INNE CEREMONIE / REPORTAż 

Tel. 504 045 075 / www.fotokornik.pl / mail: info@fotkornik.pl

INFORMACJA  
DOTYCZąCA WYMIANY  

DOWODÓW OSOBI-
STYCH

Urząd Miejski w Kórniku  

informuje, iż od dnia 27 

sierpnia 2007 roku do koń-

ca grudnia 2007 roku for-

malności związane z wy-

mianą dowodów osobistych 

(przyjmowanie wniosków 

i wydawanie dowodów) 

będzie można załatwić od 

poniedziałku do piątku od 

godz. 8.00 do 17.30.

(dokończenie ze str. 3)
Chociaż potrzeby związane z zaopa-

trzeniem mieszkańców w wodę są już w 
gminie prawie rozwiązane, to mieszkańcy 
Czmońca dotychczas borykali się z niezwy-
kle uciążliwym problemem, jakim jest brak 
dostępu do bieżącej wody. 

W związku z powyższym w marcu 2006 
roku gmina Kórnik złożyła w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Wielkopol-
skiego wniosek o dofinansowanie realizacji 
projektu pt.: „Budowa sieci wodociągowej 
od miejscowości Orkowo w gminie Śrem 
do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radze-
wo w gminie Kórnik”. Wniosek przeszedł 
pozytywnie wielomiesięczną procedurę 
rozpatrywania i oceniania co umożliwiło 
dnia 13 grudnia 2006 roku podpisanie umo-
wy pomiędzy Gminą Kórnik a Wojewodą 
Wielkopolskim o dofinansowanie projektu 
w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na 
jej podstawie inwestycja, której wartość to 
758.411,67 zł w 75% finansowana jest przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (568.808,75 zł), w 
10% ze środków pochodzących z budżetu 
państwa (75.841,17 zł), a jedynie w 15% ze 
środków własnych gminy (113.761,75 zł). 

W kwietniu tego roku Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KON-
CEPT” Sp. z o.o. rozpoczęło budowę. 
Od tego czasu wybudowano 8,2 km sieci 
wodociągowej w Czmońcu, Trzykolnych 
Młynach i Radzewie. Realizacja projektu 
przebiegała prawidłowo i zakończyła się 
28 września. W wyniku tej inwestycji do 
końca roku stworzonych zostanie także ok. 
40 przyłączy wodociągowych do budynków 
mieszkalnych.

Zgodnie z założeniami wszystkie prace 
wykonywane były właściwie i terminowo, co 
pozwalało gminie na składanie kolejnych 
wniosków o zwrot poniesionych nakładów. 
Wszystkie dotychczas złożone przez Gminę 
wnioski o zwrot kosztów poniesionych w 
związku z realizacją projektu w latach 2005-
2007 zostały pozytywnie rozpatrzone przez 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki i na ich 
podstawie otrzymaliśmy kwotę 541.050,50 
zł ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

22 października przy świetlicy wiej-
skiej w Czmońcu odbyła się uroczystość 
symbolicznego otwarcia wybudowanej 
sieci wodociągowej, w której uczestniczyli: 
przedstawiciele władz samorządowych, 
sołtys wraz z Radą Sołecką, przedstawi-
ciele wykonawcy – P.P.H.U „KONCEPT” 
Sp. z o.o., spółki WODKOM oraz PWiK 
w Śremie.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz 
Sołtys Zbigniew Tomaszewski podziękowali 
wszystkim zaangażowanym w realizację tej 
inwestycji. Następnie ksiądz proboszcz Bo-
lesław Dolata dokonał poświęcenia nowej 
inwestycji, a burmistrz wraz z przewodni-
czącą Rady Miejskiej, sołtysem Czmońca 
i kierownikiem budowy dokonali przecięcia 
wstęgi.

Realizacja tego projektu nie tylko za-
spokoi potrzeby mieszkańców w zakresie 
podniesienia standardu życia, ale także 
biorąc pod uwagę szczególne walory przy-
rodniczo-krajobrazowe Czmońca i Trzykol-
nych Młynów przyczyni się do podniesienia 
atrakcyjności tych terenów dla budownictwa 
jednorodzinnego oraz wykreowania nowej 
szansy rozwoju miejscowości, którą upa-
truje się w agroturystyce. ■

62%

L.p.
 Komisja

razem:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Liczba wyborców uprawnionych 
do głosowania 1778 2055 1652 973 1066 1621 1891 1456 1604 14096

2 Liczba wyborców, którym 
wydano karty do głosowania 1140 1494 1030 533 527 799 1045 1096 1044 8708

różnica 638 561 622 440 539 822 846 360 560 5388

procentowo % 64% 73% 62% 55% 49% 49% 55% 75% 65% 62%

Wyborcy, którym 
wydano karty

FrekWencja(dokończenie ze str. 5)

Przypominamy o zmianie numeru 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.



8 nr 20/2007 nr 20/2007 9

A
R

TY
K

U
Ł 

SP
O

N
SO

R
O

W
A

N
Y

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU POZNAŃSKIEGO 
Starosta Poznański zaprasza na bezpłatne badania profi-
laktyczne cukrzycy typu II oraz  raka gruczołu krokowego. 
Program skierowany jest do osób z roczników  1937 – 1961  
zamieszkałych na terenie gmin powiatu poznańskiego.
    
Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, jej przyczyną jest zaburze-
nie wydzielania insuliny. Nierozpoznana prowadzi do groźnych 
powikłań i w konsekwencji do  inwalidztwa. Dotyczy zarówno 
kobiet i mężczyzn. 
Rak gruczołu krokowego – to najczęściej występujący rak  
u mężczyzn.

Badania wykonywać będzie Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa 
Dąbrowskiego” Sp. z o.o. 

Do wykonania badania niepotrzebne jest skierowanie.
Osoby zgłaszające się na badania muszą być  
NA CZCZO.
Badanie polega na analizie pobranych próbek krwi.

Rejestracja telefoniczna (od poniedziałku do piątku)  pod nr 
tel. (061) 89 84 037 i 89 84 031 w godz. od 11.00 do 13.30
Niezbędne jest podanie numeru PESEL.

W gminie Kórnik badania będą prowadzone w termi-
nach:

• 16 listopada 2007 roku   w godz. 8.00 – 10.30
• 17 listopada 2007 roku   w godz. 8.00 – 10.30

w Przychodni Lekarza Rodzinnego „Zdrowie” w Kórniku, 
ul. Poznańska 34a

PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW  
BUDżETOWYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO

Kilka dni po obchodach Dnia Edukacji 
Narodowej, burmistrz Jerzy Lechnerowski 
spotkał się 19 października z dyrektorami 
szkół i emerytowanymi nauczycielami z 
terenu gminy. Włodarz miasta podziękował 
pracownikom oświaty za zaangażowanie 
w pracę dydaktyczną oraz wychowawczą 
i wręczył nagrody. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się: Barbara Zarzeczna, dyrektor 

Przedszkola w Kórniku, Iwona Justkowiak, 
dyrektor Przedszkola w Kórniku-Bninie, 
Magdalena Jankowiak, dyrektor Przedszko-
la w Szczodrzykowie, Danuta Zwierzyńska, 
dyrektor SP nr 1 w Kórniku, Zofia Talarczyk, 
dyrektor SP nr 2 w Kórniku-Bninie, Barbara 
Pietrala, dyrektor SP w Szczodrzykowie, 
Marek Serwatkiewicz, dyrektor SP w 
Radzewie, Marzena Dominiak, dyrektor 

Gimnazjum w Kórniku, Bożena Czerniak, 
dyrektor Gimnazjum w Robakowie, a 
także emerytowane nauczycielki: Miro-
sława Niemier, Krystyna Jarecka i Halina 
Błaszczak. 

Spotkanie było również okazją do 
rozmowy o problemach placówek i po-
myśle tworzenia zespołów szkół w gminie 
Kórnik. BM

BurMiStrz nagrodził PracoWnikóW ośWiaty 

MEMORIAŁ 20 X 1939

Dla uczczenia pamięci 
Mieszkańców Ziemi 

Kórnickiej rozstrzelanych  
na Rynku 
w Kórniku 

28 października w Szkole 
Podstawowej 

im. Jana Wójkiewicza w Radzewie 
przeprowadzone zostaną Turnieje 

Memoriałowe

Kórnickiej Ligi Tenisa Stołowego  
od godz. 8.30

Kórnickiej Ligi Strzeleckiej  
w godz. 11.00 – 13.00

Kórnickiej Ligi Rzutu Lotką  
w godz. 11.00 – 13.00

Serdecznie zapraszamy 
Mieszkańców Gminy Kórnik  

do udziału.
                  

Marek Serwatkiewicz

Działająca 
w imieniu Pol-

skich Sieci Elektroenergetycznych spółka 
PSE-Operator S.A. realizuje  inwestycję 
budowy linii elektroenergetycznej 2x400 kV 
oraz 2x220 kV relacji Ostrów – Plewiska 
na terenie gminy Kórnik. Mimo posiadania 
prawomocnych zgód na budowę linii wg 
uchwalonego w 2003 r. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kórnik, spółka PSE SA i działająca w jej imie-
niu spółka  PSE-Operator SA, zobowiązały 
się, ze względu na protesty mieszkańców i 
podpisaną w 2005 r. trzecią z kolei z władzami 
gminy umowę, do wstrzymania budowy na 
osiedlu Długie w miejscowości Kamionki na 
terenie gminy do kwietnia 2006 r. i przedło-

żenia do uchwalenia nowego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
nowego wariantu przebiegu trasy linii. Gmina 
Kórnik miała natomiast w tym czasie zadbać 
o terminowo i bezbłędne przeprowadzenie 
procedury zmierzającej do uchwalenia no-
wego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – takiego, który umożliwiłby 
zmianę trasy i realizację inwestycji zarówno 
w wariancie wynikającym z uchwały Rady 
Gminy z 2003 r., jak również w wariancie al-
ternatywnym. PSE-Operator SA, działający w 
imieniu PSE SA, przedstawił pięć wariantów 
przebiegu trasy linii w gminie Kórnik, z których 
żaden nie został zaakceptowany.

Ze strony władz gminy Kórnik nie zostały 
spełnione żadne z zobowiązań , wynikające 

z podpisanych trzech umów (dwóch podpisa-
nych w 2001 r.,  trzeciej – w 2005 r.) - nowy 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego nie został uchwalony.

Działając na podstawie uchwalonego 
w 2003 r. miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego oraz polegając na 
zobowiązaniach gminy Kórnik zawartych w 
podpisanych umowach, PSE SA poniosły 
wielomilionowe wydatki inwestycyjne. 

Spółka PSE SA nie wyklucza więc do-
chodzenia roszczeń na drodze sądowej, 
w sytuacji gdy gmina Kórnik nie podejmie 
działań w terminie do 31 października 2007 
r., mających na celu wybudowanie na jej 
terenie brakującego fragmentu linii od słupa 
52 do 58. 

UMOWA Z 2 STYCZNIA 2001 R. POMIĘDZY PSE SA A GMINą KÓRNIK O WPROWADZENIE  
INWESTYCJI DO MPZP

§2
Zarząd (Zarząd Miejski w Kórniku) podejmie czynności wymienione w art. 18 ust. z dnia 07.07.1994 r. o zagospoda-

rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999r - nr 15, poz139),związane z wprowadzeniem linii dwunapięciowej 
do MPZP, a w tym:

1. Przeprowadzi czynności formalno – prawne związane z projektem zmian w MPZP, 
2. Wyłoży projekt zmian w MPZP do publicznego wglądu,
3. Przedłoży projekt zmian Radzie Gminy celem podjęcia uchwały o zmianie MPZP,
4. Ogłosi zmianę MPZP w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§3
Przyjmuje się następujący harmonogram działań:
1. Wyłożenie projektu zmian, rozpatrywanie zgłoszonych uwag – do 30.04.2001 r.
2. Podjęcie uchwały o zmianie MPZP – do 15.05.2001 r.
3. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym – do 31.05.2001 r.

*
 UMOWA Z 28 CZERWCA2001 R. POMIĘDZY PSE SA A GMINą KÓRNIK O WSPÓŁPRACY  

PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

§2
• W ramach niniejszej Umowy Gmina zobowiązuje się do :
• Udostępnienia Inwestorowi przez cały czas trwania robót, dróg lokalnych w celu umożliwienia nieograniczonego 

przejazdu ciężkiego sprzętu, który zostanie użyty w związku z realizacją projektowanej inwestycji;
• Podjęcie wszelkich działań mających na celu uświadomienie mieszkańcom Gminy Kórnik korzyści płynących z 

realizacji projektowanej inwestycji dla ich społeczności oraz środowiska, w którym żyją i pozyskania zgody mieszkańców 
Gminy na przebudowę istniejącej linii 220kV na linię dwunapięciową;

• Wprowadzenie do MPZP zmian wynikających z planowanej przebudowy istniejącej linii na linię dwunapięciową;
• Współdziałania z Inwestorem celem uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie do dnia 14.03.2002 

r. oraz uzyskania prawomocnej decyzji zawierającej pozwolenie na użytkowanie zakończonej inwestycji w terminie do 
dnia 31.12.2003 r.

*
 UMOWA Z 5 WRZEŚNIA 2005 R. DOTYCZąCA  ALTERNATYWNEJ TRASY LINII

Gmina w szczególności zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia czynności formalno-prawnych związanych z opracowaniem projektu MPZP,
 b) wyłożenia projektu MPZP do publicznego wglądu,
 c) przedłożenia projektu MPZP Radzie Miejskiej w Kórniku celem jego uchwalenia,
d) ogłoszenia MPZP w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
Gmina oświadcza ponadto, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwali do dnia 30 listopada 2005 r. studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, uwzględniające możliwość realizacji inwe-
stycji zarówno według Wariantu I oraz Wariantu II, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

Gmina, mając na celu wejście w życie MPZP najpóźniej do dnia 08 czerwca 2006 r., zobowiązuje się do podejmo-
wania wszelkich czynności przewidzianych m.in. ustawą z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) (dalej: „Ustawa”) w terminach wskazanych w harmonogramie załączonym 
do niniejszej Umowy.

niezrealizoWane zoBoWiązania gMiny  
Wynikające z zaWartych uMóW
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śWięto Patrona 
W kórnickiej 

„jedynce”
10 października to data szczególna 

dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Kórniku. Obchodzimy 
wtedy święto patrona naszej szkoły 
hrabiego Tytusa Działyńskiego.

  
W tym roku, jak zawsze dzień patrona 

rozpoczął się Mszą św. odprawioną ku 
czci wielkiego patrioty. Brali w niej udział 
wszyscy uczniowie i nauczyciele z SP nr 
1. Po niej dzieci z klas młodszych poszły 
do Zamku Kórnickiego, aby uczestniczyć 
w pasowaniu „pierwszaków” na uczniów. 
Natomiast starsi uczniowie z klas IV-VI udali 
się do szkoły. Tam, na sali gimnastycznej 
odbyła się uroczysta akademia w trakcie, 
której przedstawiciele poszczególnych klas 
złożyli wiązanki kwiatów pod popiersiem 
hrabiego Działyńskiego. Po zakończeniu 
części oficjalnej klasy otrzymały dwa za-
dania do wykonania. Pierwszym było roz-
wiązanie krzyżówki o Tytusie Działyńskim 
i jego rodzinie. Drugie zadanie polegało 

na narysowaniu dowolną techniką Zamku 
Kórnickiego. Uczniowie podzieleni na 
grupy pracowali wytrwale w swoich salach 
lekcyjnych. Po półtorej godziny wszyscy 
znów zebrali się w sali gimnastycznej. 
Każda klasa dobrze rozwiązała krzyżówkę 
i wpisała poprawne hasło, które brzmiało: 
„Tytus Działyński to patron naszej szkoły”. 
Prezentacja prac plastycznych wypadła 
wspaniale. Zamek Kórnicki został nama-
lowany farbami, narysowany kredkami, 
ołówkiem a nawet węglem. Powstała też 
praca trójwymiarowa- makieta zamku i jego 
otoczenia. Wszystkie klasy otrzymały dy-
plomy uznania. Ostatnią atrakcją tego dnia 
było spotkanie z najsławniejszym kórnickim 
duchem. Pojawił się on w przedstawieniu 
przygotowanym przez klasę VIa a zatytuło-
wanym „Spotkanie z Białą Damą”. 

Dzień Patrona Szkoły, chociaż tak inny 
od zwykłego dnia w szkole przyniósł to, co 
najważniejsze dla uczniów naukę, zabawę, 
wzruszenie.

 Małgorzata Achtabowska

trzy Pytania 
do …

MAŁGORZATY  
SMOLARKIEWICZ- 
MALISZEWSKIEJ, 

                                              
KIEROWNIKA KÓRNICKIEJ 

FILII PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO- 

PEDAGOGICZNEJ  
W MOSINIE 

- Poradnia po raz pierwszy przepro-
wadziła „Analizę udziału uczniów w 
zajęciach pomocowych oferowanych 
przez szkoły gminy Kórnik w roku szkol-
nym 2006/2007”. Na czym polegało to 
badanie?

Poprosiliśmy pedagogów i psychologów 
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 
miasta i gminy Kórnik o przeanalizowanie 
udziału w zajęciach pomocowych uczniów, 
którzy otrzymali z naszej poradni opinie o 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną w 
szkole w okresie od 1 września 2006 roku 
do 31 maja 2007 roku oraz o podanie ja-
kiego typu zajęcia prowadzone są w danej 
placówce. Naszym celem było monitorowa-
nie losów uczniów i ich udziału w zajęciach 
dodatkowych, gdyż często trafiają oni na 
powtórne konsultacje do poradni, z uwagi 
na utrzymujące się trudności w nauce.

- Jaki był wynik analizy? 
Wszystkie szkoły podstawowe i oba 

gimnazja mają bogatą ofertę zajęć pomo-
cowych - od zajęć logopedycznych, przez 
korekcyjno - kompensacyjne, dydaktyczno 
- wyrównawcze, do indywidualnych zajęć z 
pedagogiem i psychologiem szkolnym. Go-
dziny zajęć dostosowane są do godzin pra-
cy danej placówki, często także uwzględ-
niają fakt dojazdu uczniów do szkoły. 

Na 149 opinii o pomoc, na zajęcia sys-
tematycznie uczęszczało 84 uczniów, co 
stanowi 56,4%. Frekwencja na zajęciach 
przedstawiała się następująco: Szkoła 
Podstawowa w Radzewie - 100%, Szkoła 
Podstawowa w Szczodrzykowie - 68%, 
Gimnazjum  Kórnik - 54%, Gimnazjum 
Robakowo - 50%, Szkoła Podstawowa nr 
1 w Kórniku - 29%.

Zajęcia dla uczniów mających różne 
problemy w nauce szkolnej są według prof. 
Z. Gasia z Uniwersytetu M. Skłodowskiej-
Curie w Lublinie, specjalisty z dziedziny 
profilaktyki szkolnej, jednym z 3 elementów 
działań profilaktycznych, obok zajęć dla 
uczniów zdolnych i kółek zainteresowań. 
Udział dzieci w takich zajęciach jest także 
ważnym wyznacznikiem współpracy pomię-
dzy szkołą a rodzicami.

- Dlaczego pewna część uczniów 
nie korzysta z zajęć pomocowych w 
szkołach mimo, że poradnia wskazuje 
takie zajęcia jako jeden ze środków, 
które mogą wspomóc w przezwyciężaniu 
problemów? 

Analiza wykazała, iż część rodziców 
nie oddała w szkole opinii dotyczącej 
udziału dziecka w zajęciach pomocowych. 
Natomiast część uczniów świadomie unika 
wysiłku intelektualnego, nie widzi sensu 
udziału w zajęciach wyrównawczych, gdyż 
nie ma natychmiastowego efektu. Często 
żmudna praca nie przekłada się na lepsze 
oceny w szkole. Także brak jest uczniom 
wsparcia ze strony rodziców, którzy z 
różnych względów nie poświęcają dziecku 
czasu i zainteresowania, nie kontaktują się 
z nauczycielami, nie sprawdzają postępów 
dzieci w nauce. Dlatego też, jako porad-
nia, pragniemy w roku szkolnym 2007/08 
wspomóc placówki oświatowe w wypraco-
waniu pełniejszych form udziału uczniów 
w zajęciach pomocowych m.in. poprzez 
współpracę z pedagogiem, psychologiem 
szkolnym i rodzicami.

Rozmawiała: Barbara Morasz

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W MOSINIE, FILIA W KÓRNIKU
SIEDZIBA: BUDYNEK PRZYCHODNI 
„ZDROWIE”
UL. POZNAŃSKA 34A, KÓRNIK 

KONSULTACJE 
poniedziałek - piątek  8.30-12.30

KIEROWNIK FILII
poniedziałek 9.00-10.00
czwartek 16.00-17.00

PSYCHOLODZY I PEDAGOG
poniedziałek - piątek 7.30-17.00

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

iN sTa la TOr sTwO
RAFAŁ NIEMIR

wykonuje:
instalacje wod. – kan. – c.o – gaz

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

Borówiec, ul. Poznańska 83
Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344 

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

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)

Komunikacyjne pojazdów  
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych 
przedsiębiorstw

UBEZPIECZENIA

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

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

CiEsiElsTwO DaCHOwE
• USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

• PRACE WYKOŃCZENIOWE I REMONTOWE
• MONTAż DRZWI I OKIEN

KONTAKT: 0604 953 852

Przyjmę  
dopracy  

w sklepie
spożywczym
tel. 695 491 902

MIEJSCE 

NA TWOJĄ 

REKLAMĘ

Gminna Spółdzielnia 
„SCh” w Kórniku 

wydzierżawi 
od 1.01.2008 roku 
pawilon handlowy 

o powierzchni 18 m²
w Kórniku, 

Pl. Niepodległości 20 
tj. za restauracją 

„Biała Dama”

Informacje pod numerem 
tel. (061) 8 170 299

trzy Szkoły 
otrzyMały  

doFinanSoWanie 
Podstawówka w Kórniku i w Bninie oraz 

kórnickie gimnazjum otrzymały dofinanso-
wanie do zakupu i instalacji systemów mo-
nitorujących szkoły, które w sumie wyniosło 
19 300 złotych. 

Placówki oświatowe mogły starać się 
o środki w ramach rządowego programu 
wspierania organów prowadzących w za-

pewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w publicznych szkołach 
na lata 2007-2009 pod nazwą „Monitoring 
wizyjny w szkołach i placówkach”. 

Szkoły musiały złożyć wniosek i spełnić 
jeden podstawowy warunek – do danej 
placówki nie mogło uczęszczać mniej niż 
200 uczniów. Oceny wniosków dokonywał 
wojewoda, który spośród nich wyłonił 381 
podmiotów, które jeszcze w tym roku otrzy-
mają dotację. Negatywnie oceniono jednak 
wniosek robakowskiego gimnazjum, które 
nie spełniło wymogów liczby uczniów. W tej 
placówce uczy się około 190 uczniów, a nie 
wymagane 200. BM 
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Ma już 5 lat 
W uroczystej atmosferze Kórnickie 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością Intelektualną i 
Ruchową „Klaudynka” obchodziło 13 
października 5-lecie swojego istnienia 
w strażnicy w Kórniku. 

Pomysł stworzenia „Klaudynki” po-
wstał na pewnym spotka-
niu. 19 marca 2002 roku 
w Szkole Podstawowej w 
Kórniku dzięki Janowi Ko-
ściańskiemu odbyło się 
spotkanie poświęcone po-
prawie warunków edukacji 
osób niepełnosprawnych w 
gminie Kórnik. Przybyli na 
nie rodzice, opiekunowie, 
przedstawiciele instytucji. 
Narodziła się wtedy myśl 
powołania stowarzyszenia. 
„Klaudynka” powstała dzięki 
determinacji Jana Kościań-
skiego i wielu innych osób. 
Utworzono komitet założy-
cielski i rozpoczęto prace 
nad statutem. 17 września 
2002 roku stowarzyszenie 
zostało wpisane do Krajo-
wego Rejestru Sądowego. 
Funkcję prezesa pełnił wów-
czas Jan Kościański, wiceprezesa - Anna 
Kucz, sekretarza - Anna Kościańska, 
skarbnika - Janusz Chmielewski. Pozostali 
członkowie ówczesnego 
zarządu to: Jerzy Cepka, 
Roman Kominek, Anetta 
Szarzyńska. Po roku czasu, 
14 października 2003 roku 
na walnym zebraniu zmienił 
się zarząd. Wówczas na 
prezesa wybrano Anettę 
Szarzyńską. Obecna pre-
zes podkreśliła, że niewie-
le by zdziałała, gdyby nie 
wsparcie ze strony ludzi. 
Zarząd cały czas zdobywa 
wiedzę na temat prowadze-
nia takiej działalności. 

W tym roku stowarzy-
szenie obchodzi swój jubile-
usz. Z tej okazji członkowie 
„Klaudynki” i zaproszeni 
goście świętowali w kórnic-
kiej strażnicy. 

Anetta Szarzyńska, pre-
zes stowarzyszenia powita-
ła gości, wśród których byli m.in. Barbara 
Kucharska, przewodnicząca Stowarzy-
szenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka ze Swarzędza, Irena 
Kaczmarek, przewodnicząca RM, Małgo-
rzata Walkowiak, przewodnicząca Komisji 
Oświaty RM, Leszek Książek, sekretarz 
gminy, Marek Serwatkiewicz, radny po-
wiatowy, przyjaciele z Holandii. Prezes 
stowarzyszenia szczególnie przywitała 

wolontariuszy, bez których jej zdaniem nie 
byłoby tej uroczystości, członków „Klau-
dynki”, dzieci, młodzież. - Dziś spotkali się 
ci, których los dość ciężko doświadczył i 
ci, których los obdarzył zdrowiem - powie-
działa Anetta Szarzyńska. - Osoby zdrowe 
i  pełnosprawne są zobowiązane pomagać, 
co nie wymaga ogromnego wysiłku. Ci, 
którzy wspierają niepełnosprawnych ob-
darowują ich, a jednocześnie są przez nich 
obdarowywani - stwierdziła. Pani prezes 
zaznaczyła, iż cel działania stowarzyszenia 
jest prosty – pomoc drugiemu, słabszemu. 
Z zadowoleniem stwierdziła, że w gminie 

Kórnik nastąpiła integracja osób niepełno-
sprawnych z pozostałymi mieszkańcami. 
Za sukces uznała dobrą współpracę z 

Urzędem Miejskim, Burmistrzem, Rada 
Miejską, Powiatowym Centrum Rodzinie 
oraz zaprzyjaźnionymi: Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. 
Grajka ze Swarzędza, Stowarzyszeniem 
z Dopiewca, Goślińskim Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Anetta 
Szarzyńska powiedziała, że sukcesem 
jest też powołanie w sierpniu 2007 roku 
Gminnego Rzecznika Osób Niepełno-

sprawnych. 
Od kwietnia tego roku „Klaudynka” stała 

się organizacją pożytku publicznego. Od 
kilku lat  wspierają ją Holendrzy. Podczas 
uroczystości prezes stowarzyszenia wspo-
mniała o planie stworzenia Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w budynku należącym do 
sióstr zakonnych. Byłaby to placówka dla 
osób powyżej 16 roku życia. Jednak, aby 
działała konieczne jest wsparcie różnych 
instytucji, przedsiębiorstw, ludzi biznesu. 

Wolontariusze Joanna Kominek oraz 
Mikołaj Kudła szczegółowo zaprezentowali 
działalność „Klaudynki”. Poinformowali m.in. 

o Centrum Wolontariatu ist-
niejącym przy „Klaudynce”. 
Na początku należało do 
niego tylko 4 wolontariuszy. 
Obecnie liczba wzrosła do 
25. Wolontariusze opiekują 
się niepełnosprawnymi, ale 
są też zaangażowani w ak-
cje społeczne. W trakcie tej 
części uroczystości wystą-
piła także Emilka Mika wraz 
z wolontariuszką Agnieszką 
Chmielewską, prezentując 
piosenkę „Dobra matko”.

Uhonorowano ludzi, 
instytucje, firmy wspoma-
gające Kórnickie Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością Inte-
lektualną i Ruchową „Klau-
dynka”. Odznaczeni zostali 
także wolontariusze oraz 
działacze „Klaudynki”: Mał-

gorzata Chmielewska, Janusz Chmielew-
ski, Małgorzata Niemier, Anita Wachowiak, 
Alicja Kosmaczewska, Alina Mika, Jolanta 

Grzegorowska, Ewa Siejak, 
Roman Kominek, Lucyna 
Smolarkiewcz. 

Na ręce Anetty Szarzyń-
skiej złożono szereg gratu-
lacji od władz samorządo-
wych, licznych instytucji i or-
ganizacji. Holenderka Afke 
Boonstra, zaprzyjaźniona 
ze stowarzyszeniem do 
życzeń dołączyła również 
kwotę 1000 euro i poinfor-
mowała, że 4 osoby z „Klau-
dynki” pojadą do Holandii 
zobaczyć, jak w tym kraju 
prowadzi się rehabilitację 
osób niepełnosprawnych. 

Podopieczni stowarzy-
szenia przygotowani przez 
Anitę Wachowiak i Małgo-
rzatę 

Sobkowiak-Niemier za-
prezentowali przedstawie-

nie pt. „Bajka o łaciatym słoniu Bombiku”. 
Nie zabrakło również jubileuszowego tortu. 
Potem przybyli obejrzeli wystawę prac 
uczestników zajęć „Klaudynki”. Goście wpi-
sywali się także do księgi pamiątkowej.

Redakcja „Kórniczanina” życzy „Klau-
dynce” wielu sukcesów w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. 

Robert Wrzesiński

„klaudynka” 
zorganizoWała 
kolejny kierMaSz 

Po raz czwarty Kórnickie Stowa-
rzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym 
Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka” 
wspólnie z przyjaciółmi z Holandii zor-
ganizowało „Kiermasz różności”, który 
odbył się w niedzielę 14 października w 
Domu Parafialnym w Kórniku.  

Tym razem współorganizatorami kiermaszu 
byli nie tylko Remelt Boonstra, Afke Boonstra 
i  Minke de Boer z miejscowości Nijland w Ho-
landii, ale także Hiltsje Boonstra. Przypomnijmy, 
że współpraca „Klaudynki” z Holendrami została 
nawiązana dzięki prywatnemu kontaktowi Mał-
gorzaty Chmielewskiej, wiceprezes „Klaudynki”, 
która zna ich od 12 lat.

Holendrzy tradycyjnie  przywieźli odzież, 
obuwie, zabawki, porcelanę, szkło, lampy, 
które kupowali mieszkańcy Kórnika. Oczy-
wiście dzieci najbardziej interesowały się 
zabawkami. Za kwotę 23 złotych chętni 
mogli kupić los w loterii fantowej. 

Ze sprzedaży uzyskano około 2 500 zło-
tych. Anetta Szarzyńska, prezes „Klaudynki” 
poinformowała, że pieniądze z „Kiermaszu 
różności” przeznaczone będą na działalność 
statutową, czyli rehabilitację oraz imprezy 
integracyjne. Dzięki transportowi darów 
będzie można udzielić pomocy rzeczowej 
osobom potrzebującym wsparcia. 

Małgorzata Chmielewska, wiceprezes 
„Klaudynki” zaznacza, że „Kiermasz różno-
ści” przeprowadzono w Domu Parafialnym 
dzięki uprzejmości ks. dziekana Jerzego 
Kędzierskiego, proboszcza parafii pod we-
zwaniem Wszystkich Świętych w Kórniku..

Pierwszy kiermasz odbył się w grudniu 
2005 roku w pasażu przy markecie „Polo”, 
drugi w czerwcu 2006 roku w Domu Pa-
rafialnym i trzeci w grudniu 2006 także w 
Domu Parafialnym. Robert Wrzesiński

W momencie narodzin był zupełnie 
zdrowym noworodkiem. O tym jak jeden 
błąd pielęgniarki spowodował nieodwra-
calną zmianę zdrowia Maurycego, miesz-
kającego w Kórniku, opowiedziała nam 
jego mama Alicja Kosmaczewska. 

Maurycego zna wiele osób w Kórniku. 
Chłopak stale chodzi uśmiechnięty. - 
Przechodnie bardzo często pozdrawiają 
Maurycego – mówi jego mama, Alicja 
Kosmaczewska.

Kiedy urodził się 9 lipca 1992 roku był 
zdrowym noworodkiem. Nagle pojawiła 
się u niego żółtaczka. W czasie wkłuwania 
igły do żyły pojawiły się trudności. Spróbo-
wano wykorzystać do tego żyłę na głowie. 
Doszło do błędu medycznego pielęgniarki. 
Skutkiem tego był wodniak na lewej pół-
kuli mózgu dziec-
ka. Maurycy przez 
sześć miesięcy mu-
siał leżeć w szpitalu. 
W tym czasie wsz-
czepiono mu dwie 
zastawki w mózgu. 
Szybko rozpoczęła 
się jego rehabilitacja. 
Panią Alicję nauczo-
no wykonywać wraz 
z synkiem ćwiczenia 
metodą Vojty, które 
miały na celu likwi-
dację przykurczy, 
dzięki czemu można 
było przeprowadzać 
samodzielną rehabi-
litację w domu. Gdy-
by nie te ćwiczenia, 
chłopiec prawdopo-
dobnie nie mógłby 
chodzić. Maurycy 
ma upośledzenie 
umysłowe w stopniu znacznym. Nie jest 
samodzielny. Zawsze ktoś musi z nim być 
w domu, szkole, na ulicy.

W wieku 4 lat chłopiec zaczął uczęsz-
czać do Przedszkola nr 73 „Zielony Gaik” na 
os. Czecha w Poznaniu. Jest to placówka 
integracyjna, a zatem chłopiec spotykał się 
ze zdrowymi dziećmi. Mama codziennie 
zawoziła go na godzinę 8 i odbierała o 15. 
Nie pracowała, żeby móc opiekować się 
dzieckiem. Pani Alicja o tym przedszkolu 
wypowiada się w samych superlatywach. 
Mama i Maurycy nie zerwali z nim kontaktu 
i odwiedzają je nadal. 

Po czterech latach chłopiec został 
uczniem wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół Specjalnych Specjalnej Szkoły Pod-
stawowej nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej 
na ul. Rycerskiej w Poznaniu. Pani Alicja 
podjęła wtedy pracę zawodową. Jest 
uczniem „szkoły życia”, w której uczy się 
podstawowych czynności: ubierania, mycia 
zębów, rąk, przygotowywania posiłków, 
sprzątania. Pod okiem pedagoga specjal-
nego nabywa umiejętności społeczne. Tam 
uczęszcza również na zajęcia z logopedą 
i rehabilitantem ruchowym. Pani Alicja 
cieszy się, że chłopak ma taką możliwość, 
gdyż koszty ćwiczeń są bardzo wysokie. 

Godzina pracy rehabilitanta kosztuje 40-45 
zł, logopedy - 50-100 zł. Gdyby nie szkoła, 
pani Alicji nie byłoby stać na opłacenie 
kosztownych ćwiczeń dla Maurycego, które 
są po prostu niezbędne. Bez nich  postęp 
dziecka nie byłby tak widoczny. Rozwój 
następuje u niego skokowo tzn. występuje 
okres intensywnych postępów, a następnie 
zastój i ponownie intensywny rozwój. Mama 
Maurycego cieszy się z każdego postępu, 
jak choćby z tego, że chłopiec zaczął biegać 
albo stać na jednej nodze. 

Maurycy występuje także w teatrze 
szkolnym, z którym bierze udział w Prze-
glądach Teatrów Osób Niepełnosprawnych 
w CK „Zamek”. Dwa lata temu był nawet 
na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów 
Osób Niepełnosprawnych w Płocku. 

Chłopiec uwielbia 
grać w koszyków-
kę. Raz w tygodniu 
uczęszcza na ba-
sen. Rehabilitacje 
w wodzie prowa-
dzi jego tata - pan 
Andrzej. Maurycy 
lubi również bawić 
się całymi godzina-
mi klockami lego i 
jeździć rowerem, 
który zmontował 
dla niego pan An-
drzej. 

Mau rycy  do 
szkoły w Pozna-
niu uczęszcza 7 
lat. Chłopak bar-
dzo przywiązał się 
do niej. Przygo-
towywanie w niej 
śniadania to cały 
rytuał, do którego 

już przywykł. Gdyby znalazł się w nowym 
miejscu, mógłby nie zaaklimatyzować się, 
wtedy proces jego rehabilitacji, zwłaszcza 
psychicznej, uległby zahamowaniu, a nawet 
uwstecznieniu.

Mama chłopaka poinformowała, że dzień 
jej syna przebiega inaczej niż u zdrowych 
dzieci. Wstaje o 5.30. O godzinie 6 zjawia 
się przed jego domem mikrobus „Kombusu”. 
Ze względu na wczesne wstawanie Maurycy 
idzie spać już o godzinie 18-19. 

Od czterech lat Maurycy jest podopiecz-
nym Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie 
i Ruchowo „Klaudynka”. Uczestniczy w 
imprezach organizowanych przez stowa-
rzyszenie. W ubiegłym i obecnym roku był 
m. in. na turnusach rehabilitacyjnych w Ja-
rosławcu. Co tydzień w sobotę uczestniczy 
w zajęciach „Klaudynki”, gdzie ma okazję 
pograć w ulubioną koszykówkę. Pani Alicja 
mówi, że syn bardzo cieszy się, gdy wie, że 
ma iść na te zajęcia. Dzięki spotkaniom w 
„Klaudynce” kipi radością. Mama zwraca 
uwagę na to, że w „Klaudynce” jej syn ma 
możliwość spotykania się ze zdrowymi wo-
lontariuszami, a takie kontakty pozytywnie 
wpływają na jego rehabilitację. 

Robert Wrzesiński

uśMiech na tWarzy Maurycego
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KONKURS NA STANOWISKO   
REFERENTA DS. OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 
r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm. )  
ogłasza konkurs na stanowisko referenta  ds. obsługi mieszkańców  w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw pu-

blicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie
7) dobra znajomość języka angielskiego

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1) komunikatywność
  2) znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw interesanta,
2. obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków wniosków do załatwienia 

spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z dokumen-
tacją, wydawanie przesyłek awizowanych,

3. udzielanie informacji o strukturze organizacyjnej Urzędu,
4. aktualizacja oferty Urzędu,
5. udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, stowarzysze-

niach, firmach działających na terenie gminy oraz wskazywanie kompetentnych 
osób i miejsca do załatwienia sprawy,

6. przyjmowanie, rejestracja, rozdział i wysyłanie korespondencji na zewnątrz  
i wewnątrz Urzędu,

7. udostępnianie materiałów instruktażowych i promocyjnych gminy,

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, 

korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa 
popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 9 listo-
pada 2007 r, w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 
15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  
„Konkurs na stanowisko referenta ds obsługi mieszkańców  w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych 
dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia 
konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumen-
tów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, 
nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 12 listopada 2007 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biule-

tynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku.

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1593 ze zm. )  ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami  w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
w wymiarze pełnego etatu.

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) wykształcenie wyższe - preferowane techniczne lub prawnicze.

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1) komunikatywność
2) znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office
3) doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw związanych z gospodarką nieruchomościami i pracami geodezyjnymi

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Realizacja zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami..

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności 

za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  9 listopada  2007 r, w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Kórniku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko 
specjalisty  ds gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich 
złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani 
indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą roz-
patrywane. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 12 listopada 2007 r.

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

KONKURS NA STANOWISKO  SPECJALISTY DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2001 
r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)  ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. planowania przestrzennego  w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
w wymiarze pełnego etatu.

 I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) wykształcenie wyższe : architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna,

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1) komunikatywność
  2) znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Realizacja zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaral-

ności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  9 listopada 2007 r, w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Kórniku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko 
specjalisty  ds planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich 
złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowa-
ni indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą 
rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 12 listopada 2007 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy 

informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

XVI Konkurs  
Recytatorski

17 i 25 listopada 2007 roku 

„...Oczami Kobiet  
- poetki w literaturze polskiej i światowej” 

dla mieszkańców miasta i gminy Kórnik 
oraz gmin ościennych. 

Do konkursu zapraszamy młodzież od lat 
16-tu oraz dorosłych.

Zgłoszenia do dnia 12 listopada 2007 roku 
przyjmuje 

Biblioteka Publiczna w Kórniku 
ul. Poznańska 65 tel. (061)817-00-21 
e-mail: pkornik@powiat.poznan.pl 

Eliminacje zostaną przeprowadzone  
17 listopada 2007 r. 

o godz. 10.00 w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku 

Koncert Laureatów odbędzie się  
25 listopada 2007 r. 

o godz. 16.30 w Zamku Kórnickim 
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny 

jest w Bibliotece lub na stronie  
internetowej www.kornik.pl

Dla uczestników przewidziane są upominki 
i nagrody

StyPendiuM MarSzałka 
WojeWództWa  

WielkoPolSkiego
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu informuje, że radni Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego w dniu 24 września 
podjęli uchwałę w sprawie: zasad udzielania 
stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów 
zamieszkujących na stałe na terenie Województwa 
Wielkopolskiego. Wraz z uchwałą zmieniony został 
Regulamin przyznawania Stypendiów Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. 

O Stypendium Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego mogą ubiegać się: uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze zakładów 
kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników 
służb społecznych oraz studenci, którzy spełniają 
łącznie następujące warunki: 
• uczą się lub studiują w trybie dziennym 
• osiągają najlepsze wyniki w nauce (zgodnie  

z Regulaminem) 
• pozostają w trudnych warunkach materialnych 
• posiadają stałe zameldowanie na terenie Woje-

wództwa Wielkopolskiego, oraz złożą wniosek 
wraz z wszystkim wymaganymi załącznikami w 
Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań) 
w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 
2007r. 

Stypendium Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego przyznaje Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego. Wypłaty stypendiów dla uczniów i 
studentów dokonuje się bezpośrednio na ich rzecz 
na wskazany przez nich rachunek bankowy z 
budżetu województwa wielkopolskiego. 

Więcej informacji: 
- Departament Edukacji i Nauki Urzędu Mar-

szałkowskiego w Poznaniu, tel. (061) 6475 - 321 
- Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w 

Poznaniu, tel. (061) 8410 - 754. 
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niedawno chór Sneker Cantorij z zaprzy-
jaźnionej z naszą holenderskiej gminy 
Wymbritseradiel. Podobnie jak przed 
trzema laty śpiewacy z Fryzji przybyli 
na zaproszenie kórnickich chórzystów 
z Castellum Cantans.

Po długiej autokarowej podróży, wieczo-
rem 12 października Holendrzy zawitali na 
kórnicki rynek i po krótkim oficjalnym przywi-
taniu zakwaterowani zostali w rodzinach pol-
skich chórzystów lub w hotelu Rodan. Jednak 
już następnego ranka wyruszyli w kolejną, 
tym razem krótszą podróż. Mieli okazję zwie-
dzić kolebkę polskiej państwowości – Ostrów 
Lednicki i Gniezno. Goście z 
zainteresowaniem obejrzeli 
wykopaliska i ślady umocnień 
lednickich, muzeum etnogra-
ficzne i gnieźnieńską katedrę. 
Dzięki barwnym i rzeczowym 
opowieściom prof. Bolesława 
Suszki, który zgodził się być 
przewodnikiem grupy, udało 
się przedstawić w skrócie 
pradawne dzieje naszego na-
rodu i ciekawostki dotyczące 
zwiedzanych miejsc.

Gościom od początku 
towarzyszyła piękna „polska 
złota jesień”. Wyjazd nie był 
jednak jedynie turystyczną 
przejażdżką, gdyż najważ-
niejszym punktem programu 
był koncert w murach katedry. Przywitani 
życzliwie przez proboszcza, ks. kanonika 
Jana Kasprowicza artyści przedstawili nielicz-
nej gnieźnieńskiej widowni utwory Hermana 
Strategiera, Cyrillusa Kreeka, Arvo Pärta 
i Knuta Nystedta. Wybór 
repertuaru dowodzi, że ze-
spół, mimo , że amatorsko 
zajmuje się muzyką stawia 
sobie ambitne wyzwania. 
Obok śpiewaków swój kunszt 
solowy lub akompaniatorski 
podczas wszystkich koncer-
tów w Polsce zaprezentował 
Frits Haaze.

Po powrocie, w sobo-
tę wieczorem, w gościnnej 
Mościenicy, w pięknej Sali 
państwa Ziętów przy dobrym 
jadle i z pieśnią na ustach oba 
chóry umacniały artystyczną 
przyjaźń.

Kolejnego dnia wizyty 
zespół zaprezentował się 
kórnickiej widowni, podczas koncertu z cyklu 
„Muzyka w Kolegiacie Kórnickiej – Castellum 
Cantans i Goście”.

Najpierw w murach naszej świątyni 
zabrzmiały nuty hymnu  „Gaude Mater” 
odśpiewane przez połączone siły Sneker 
Cantorij i Chóru Zamku Kórnickiego. Trzy 
następne utwory przedstawili kórniczanie, a 
potem swój kunszt zaprezentowali Holendrzy. 
Licznie zgromadzeni słuchacze gromkimi 
oklaskami nagrodzili wykonawców. Na 
zakończenie połączone ponownie zespoły 

wykonały „Pater Noster” autorstwa holendra 
Andre de Klerka.

Po sukcesie artystycznym,  wieczorem 
bawiono się znów w Mościenicy. 

Poniedziałek to kolejna podróż – tym 
razem do Łodzi. Śpiewacy z Fryzji zwiedzili 
miasto, dowiedzieli się wiele o jego wielo-
kulturowej i specyficznej historii. Wieczorem 
natomiast wzięli udział w koncercie zorga-
nizowanym z okazji „Dni Papieskich” przez 
Miejski Ośrodek Kultury. Podczas ponad 2 
godzin na scenie MOKu wystąpiły łódzkie 
śpiewaczki operowe i znany kórnickiej pu-
bliczności i zaprzyjaźniony z naszymi śpie-
wakami chór „Harmonia”. Sneker Cantorij 

byli gwiazdę wieczoru.
Ostatniego dnia pobytu w Wielkopolsce 

Holendrom udało się zwiedzić Poznań. 
Dyrygent Bob Pruiksma na zaproszenie dy-
rygenta kórnickiego chóru i zarazem akade-

mickiego wykładowcy Marka Gandeckiego 
odwiedził Akademię Muzyczną. 

Wieczorem w kameralnych wnętrzach 
kórnickiego zamku odbył się pożegnalny 
koncert Sneker Cantorij. Wizyta gości z gmi-
ny partnerskiej nie uszła uwadze włodarzom 
miasta i po zakończeniu koncertu przewod-
nicząca Rady Miejskiej  Irena Kaczmarek i  
burmistrz Jerzy Lechnerowski wręczyli im 
upominki i podziękowali za odwiedziny. 

W czasie bankietu w zamkowych przy-
ziemiach, podczas którego nie obyło się 

bez wspólnych śpiewów każdy gość na 
pamiątkę otrzymał okolicznościową mo-
netę – dwuzłotówkę z wizerunkiem Karola 
Szymanowskiego. 

Wczesnym rankiem 17 października 
po kilku dniach pełnych wrażeń, żegnani 
przez polskich przyjaciół Holendrzy udali się  
w drogę powrotną. Już jednak planowana 
jest rewizyta. Być może już w pierwszej 
połowie przyszłego roku. ŁG

Chór Castellum Cantans pragnie po-
dziękować Władzom Samorządowym 
Gminy Kórnik, Bibliotece Kórnickiej PAN 
i Pracownikom Kórnickiego Zamku, panu 

Bolesławowi Suszce oraz 
wszystkim, którzy pomogli 
w przyjęciu i organizacji 
pobytu gości z Holandii 

  
Chór Sneker Cantorij 

powstał jesienią 1975 r., w 
repertuarze zespołu są w 
przeważającej części utwory 
klasyczne, od renesansu 
po czasy współczesne, ale 
i innego typu utwory, któ-
re chór wykonuje podczas 
różnego typu wydarzeń arty-
stycznych. W Holandii chór 
występował w wielu przed-
stawieniach teatralnych i 
projektach muzycznych, np. 
„Simson”, „Abe”, „Krystyn 

Boazum” i inych.
Podczas podróży zagranicznych chór 

Sneker Cantorij” otrzymał w prezencie „Missa 
Brevis” praskiego kompozytora Jirego Ropka, 
a w Finlandii w roku 1996 wykonał dzieło 

„Missa Choralis” Tauno Mart-
tinen’a z okazji 85 rocznicy 
urodzin kompozytora.

Od ponad 20 lat w pierw-
szy dzień Bożego Narodze-
nia chór wykonuje tradycyjnie 
Nieszpory Bożonarodzenio-
we w kościele St. Martinus 
w Sneek. 

W lutym 2003 roku chór 
zaprezentował Requiem Du-
rufle’go.

W 2005 roku zespół ob-
chodził swoją 30 rocznice 
działalności artystycznej, 
którą uczcił koncertem mu-
zyki Benjamina Brittena i 
Huberta Parry.

Aktualnie chór przygoto-
wuje specjalny projekt: zaprosił fryzyjskich 
poetów i kompozytorów do napisania utwo-
rów, które zostaną± wykonane w Sneek w 
drugiej połowie 2008 r.

Stałym akompaniatorem chóru Sneker 
Cantorij jest organista i pianista, pan Frits 
Haaze, który studiował w konserwatoriach 
w Rotterdamie i Leeuwaren. Dyrygentem 
chóru od momentu jego powstania jest pan 
Bob Pruiksma, który od 1971 roku pracuje 
także jako nauczyciel muzyki w zespole szkół 
średnich „Bogerman” w Sneek.

FryzyjScy chórzyści znóW W kórniku
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SZKOLENIA  

ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

 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

Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, 
C+E,.

• 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

TOM-PlasT
Okna
i Drzwi z PCV

ŻALUZJE:
pionowe (verticale)
poziome
ROLETY:
Zewnętrzne -antywłamaniowe
Wewnętrzne-tkaninowePROFILE: VEKA, ALUPLAST

OKUCIA: WINKHAUS
SZYBA: K=1,0
PARAPETY: PCV, ALU

MOSKITIERY

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

tel./fax: 061 8171 937, 501 645 939
Kórnik, ul. Mickiewicza 6

Kórnik 
ul. Średzka 17

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

AUTO-MERC

tel./fax (061) 898 03 50
kom. 660-762-870 

NOWO OTWARTA

Kórnik - Bnin
Rynek 8

Czynne:
pon-pt 900-1700

sob 900-1500

nd 900-1300

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

bukiety ślubne  
i artykuły dekoracyjne

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

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

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

     SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!

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

TROPICAL SUNTROPICAL SUN

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Nowe godziny otwarcia

Miejsce 
na Twoją 
reklamę

PraCOwNia KrawiECKa 
a&a

Szczytniki, ul. Jeziorna 9

tel. (61) 817-10-17
kom. 0606-461-245

* GARNITURY DAMSKIE
* KOSTIUMY
* SZYCIE MIAROWE
 -spodnie, spódnice, bluzki
* GORSETY
szYBKO - TaNiO - FaCHOwO

zapraszamy!

OFERTA PRACY
Stacja paliw

Poszukujemy pracowników  
do obsługi stacji.
Mile widziana:

• umiejętność pracy  
z komputerem

• uczciwość i zaangażowanie
• komunikatywność  

i umiejętność pracy  
w zespole.

Podania prosimy kierować na adres:

MZ. TRADE, ul. J. Krauthofera 11
62-035 Kórnik - Bnin

PZZ „Herbapol” S.A. w Poznaniu 
ogłaszają przetarg otwarty związany 
z rozbiórką budynku magazynowego 
w Kórniku przy ul. Stodolnej 14. 
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie 
się z zakresem prac w dniu 05.11.07 r. 
o godz. 10.00 przy przedmiotowym 
obiekcie w Kórniku przy ul. Stodolnej 14. 
Zainteresowani powinni mieć swojego 
kierownika budowy z uprawnieniami 
budowlanymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.11.07 
r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej 
w PZZ „Herbapol” S.A. w Poznaniu przy 
ul. Towarowej 7/51. Bliższe informacje można 
uzyskać - telefon 061 8861816

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

 ® 
 

Firma „Sznura” zatrudni:

- mechanika samochodów 
dostawczych i ciężarowych

Wymagania:

- doświadcznie na w/w stanowisku
- znajomość machaniki aut  

różnych marek
- dokładność i sumienność

- dyspozycyjność
- możliwość dojazdu.
Oferty można składać osobiście
w siedzibie firmy w Biernatkach,

ul. Aleja Flensa 51 w godz. od 10:00-17:00
lub e-mailem na adres sznura@sznura.pl

z dopiskiem w temacie "PRACA - mechanik".
Info: 603 78-75-62 lub 609 48-63-25



20 nr 20/2007 nr 20/2007 21

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

R
EK

LA
M

Y

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

oraz tralki gięte

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

W dniach 9-10 października ucznio-
wie kórnickiego liceum wzięli udział w 
warsztatach teatralnych i dziennikar-
skich organizowanych w Rogalinku, 
gdzie przygotowywali się do obchodów 
święta patronki szkoły Generałowej 
Jadwigi Zamoyskiej. 

Warsztaty te organizowane są co roku 
przez opiekunki szkolnej grupy teatralnej 
„LITERA” panie: Marię Kuczyńską-Nowak 
oraz Agnieszkę Fijałkowską. W tym roku 
za cel postawiliśmy sobie przygotowanie 
przedstawienia z okazji święta szkoły oraz 
zredagowanie powakacyjnego numeru 
szkolnej gazetki. Pierwsze godziny po przy-
jeździe na miejsce spędziliśmy na spotkaniu 
z dziennikarzem – Jackiem Górszczykiem, 
który zapoznał nas z fachową terminologią 
oraz opowiedział jak wyglądają studia 
dziennikarskie. W trakcie tego wykładu 
wykonaliśmy kilka ćwiczeń związanych z 
pisaniem artykułów. Po „dziennikarskiej 
pogawędce” podzieliliśmy się na dwie gru-
py: teatralną i dziennikarską. Ta pierwsza 
zabrała się do pisania scenariusza przed-
stawienia, zaś druga grupa ostro wzięła się 
do pracy obmyślając tematykę pierwszego 
numeru gazetki. I tak nam minęło kolejne 

kilka godzin. Wieczorem dołączyła do nas 
pani Maryna Jasińska (która jest siostrą 
znanego reżysera, dyrektora krakowskie-
go teatru STU Krzysztofa Jasińskiego). 
Oczywiście została ona reżyserem naszego 
przedstawienia. Późnym wieczorem rozpo-
częły się próby, a w związku z tym, że pani 
Maryna jest perfekcjonistką w tym co robi, 
jej bacznego oka nie ominął żaden błąd 
popełniany przez młodych aktorów. Sceny 
powtarzane były po kilkanaście razy, aż w 
końcu około godziny 2.00 poszliśmy spać. 
Nie wszystkich jednak dopadło zmęczenie, 
niektórzy powędrowali do łóżek o 6.00 nad 
ranem, co później dało im się we znaki. 
Drugiego dnia mieliśmy mniej czasu, dla-
tego wszyscy zaraz po śniadaniu zaczęli 
próby, zaś dziennikarze dopracowywali i 
poprawiali błędy w artykułach, które napi-
sane zostały dzień wcześniej. Tak minęły 
nam dwa, dość zwariowane dni. Do Kórnika 
wróciliśmy około godziny 15.00.

Od powrotu z warsztatów do 13 paź-
dziernika, a więc święta szkoły dzieliły 
nas zaledwie trzy dni, które spędziliśmy 
na przygotowaniach. W sobotę o godzinie 
8.30 uczniowie LO zebrali się na podzam-
czu, gdzie zostali przywitani przez panią 

dyrektor Halinę Kalisz. Po krótkim przemó-
wieniu przeszli do kolegiaty kórnickiej na 
mszę świętą, po której udali się na część 
artystyczną. Wypada wspomnieć, że tego-
roczne przedstawienie stanowiło pierwszą 
część z trylogii o życiu Jadwigi Zamoyskiej. 
Aktorzy ukazali nam życie naszej patronki 
od najmłodszych lat, aż do momentu ślubu z 
własnym wujem. Za rok pokazana zostanie 
druga część, a za dwa lata trzecia. Bazą dla 
scenariusza były prace naukowe pani dr 
Katarzyny Czachowskiej. Spektakl ukazany 
został w formie retrospekcji: Jadwiga przy-
gotowując się do ślubu przypomniała sobie 
z dzieciństwa wiele znaczących momentów. 
Pani dyrektor na zakończenie uroczystości 
powiedziała: „Przedstawienie było krótkie, 
ale jakże wymowne”. Reżyserka przed-
stawienia, opiekunki grupy teatralnej oraz 
uczniowie postawili sobie za cel zaprezen-
towanie scen z życia młodej Zamoyskiej o 
których mało kto wie, jednak scen, które 
wywarły ogromny wpływ na późniejsze 
życie i działalność naszej patronki. Spektakl 
okazała się strzałem w dziesiątkę.      

Pozostaje mi tylko życzyć całej „LITE-
RZE” dalszych sukcesów i tak wspaniałych 
pomysłów. Rafał Grząślewicz 

WarSztaty teatralne i dzieŃ Patronki

ktPS Przekazał dary SzkołoM 
Podczas spotkania pracowników kórnic-

kiej filii Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej z dyrektorami szkół z gminy Kórnik 
w dniu 19 października, Krystyna Janicka, 
prezes KTPS przekazała w imieniu towa-
rzystwa artykuły szkolne i pomoce naukowe 
dyrektorom placówek oświatowych. Pani 
prezes powiedziała, że organizacja jaką jest 
KTPS zauważa różne problemy społeczne 
i stara się pomagać je rozwiązywać. – My 
nie tylko dajemy żywność i odzież biednym, 

ale również myślimy o tych, których nie stać 
na przybory szkolne, pomoce edukacyjne 
przez co odbiera im się szansę rozwoju – 
tłumaczy Janicka. 

Szkoły z terenu naszej gminy otrzymały 
w darze od towarzystwa nie tylko artykuły 
szkolne, takie jak pisaki, kredki czy teczki, 
ale także program komputerowy „Porusz 
umysł”, wspomagający rozwój dziecka. 
KTPS na ten cel przeznaczyło 1800 zło-
tych. BM

WSPólnie  
oMaWiali ProBleMy 

Pracownicy kórnickiej filii Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej oma-
wiali wraz z dyrektorami gminnych 
placówek oświatowych w dniu 19 paź-
dziernika w bnińskim ratuszu problemy 
pojawiające się współcześnie w procesie 
edukacji dzieci i młodzieży.  

W spotkaniu uczestniczyły również: Ewa 
Madalińska-Soczyńska, kierownik Referatu 
Oświaty i Polityki Społecznej UM w Kórniku, 
Irena Kaczmarek, przewodnicząca RM, 
Krystyna Janicka z KTPS, Anna Prabucka, 
wicedyrektor PPP w Mosinie.

Rozmawiano na temat współpracy 
ze szkołami i przedszkolami m.in. przy 
wdrażaniu programu pracy z dziećmi z 
dysleksją rozwojową, monitorowaniem lo-
sów  uczniów w placówkach oświatowych, 
planów działania poradni w roku szkolnym 
2007/08.

Wicedyrektor poradni w Mosinie omówi-
ła zasady pracy Zespołu Orzekającego przy 
PPP w Mosinie oraz poinformowała, że w 
ramach realizacji programu pilotażowego 
„Zero tolerancji

dla przemocy" w najbliższym czasie zo-
stanie uruchomiony punkt konsultacyjny

dla młodzieży, rodziców i nauczycieli  
w siedzibie PPP w Mosinie.

Pracownicy poradni i oświaty oma-
wiali również zasady współpracy na linii 
szkoła - uczeń -rodzice, problem udziału 
uczniów w zajęciach pomocowych w 
szkołach i opieki nad dziećmi w wieku 
przedszkolnym.

BM
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Wymusił pierwszeństwo 
9 października w miejscowości Skrzynki, kie-
rujący skodą octavią nie udzielił pierwszeń-
stwa przejazdu i doprowadził do zderzenia 
z fiatem seicento. 

Zderzył się z innym pojazdem
10 października, na drodze między Kór-
nikiem a Śremem, kierowca volkswagena 
golfa w trakcie manewru wyprzedania dopro-
wadził do zderzenia z volkswagenem polo. 
Następnego dnia, na krajowej „jedenastce” 
w Gądkach, kierujący samochodem marki 
renault 19 w wyniku nieprawidłowej zmiany 
pasa zderzył się z volkswagenem golfem. 

Uderzył w przydrożne słupki 
12 października w Kórniku na ulicy Zamko-
wej, kierowca forda escorta nie dostosował 
prędkości do warunków ruchu i uderzył w 
przydrożne słupki.

Zatrzymano podejrzanego o rozbój 
12 października funkcjonariusze z Komisa-
riatu Policji w Kórniku otrzymali zgłoszenie o 
dokonanym rozboju w miejscowości Kórnik. 
W wyniku podjętych działań wspólnie z 
funkcjonariuszami Sekcji Kryminalnej Ko-
mendy Miejskiej Policji w Poznaniu dokonali 
zatrzymania obywatela Bułgarii, związanego 
ze środowiskiem tzw. „prostytucji drogowej”. 
Na wniosek prokuratora rejonowego Sąd 

Rejonowy w Środzie Wlkp. wydał nakaz 
aresztu na okres 3 miesięcy.

Jechała zbyt blisko 
16 października w miejscowości Kórnik, 
kierująca fordem scorpio nie zachowała 
bezpiecznej odległości i zderzyła się z 
oplem vectrą. 

Jechała zbyt szybko
18 października w Kórniku na ulicy Zamko-
wej, kierująca samochodem marki mitsubishi 
lancer nie dostosowała prędkości do warun-
ków panujących na drodze i doprowadziła 
do zderzenia z samochodem marki man, a 
następnie z volkswagenem polo. 

Kradzieże 
• 10 października mieszkaniec Szczytnik zgło-
sił kradzież samochodu osobowego marki 
renault scenic o wartości 41 000 złotych, 
• 15 października nieznany sprawca doko-
nał kradzieży pasów napinających namiot, 
powodując w ten sposób straty w kwocie 
700 złotych,
• 16 października mieszkaniec Borówca zgło-
sił kradzieży samochodu osobowego marki 
renault clio o wartości 15 000 złotych,  
• 19 października w miejscowości Mościeni-
ca nieznany sprawca dokonał kradzieży łat 
drewnianych o wartości 2000 złotych.

Opr. BM

kronika kryMinalna
STRAżACY W AKCJI

Kolejne akcje, w których brali udział kórniccy 
strażacy to:
• 10 października zabezpieczali miejsce wy-
padku na obwodnicy Kórnika w kierunku do 
Śremu i usuwali przejechaną sarnę na drodze 
w Żernikach.
• 13 października gasili pożar stogu siana w 
Koninku.
• 16 października zabezpieczali miejsce wy-
padku na ulicy Poznańskiej w Gądkach, na 
obwodnicy Kórnika w kierunku Śremu oraz 
zostali wezwani na ulicę Szeroką w Robako-
wie, gdzie ulatniał się gaz.
• 18 października zabezpieczali miejsce 
wypadku w Kórniku na ulicy Zamkowej, na 
obwodnicy Kórnika i wypompowywali wodę 
z zalanej piwnicy na ulicy Dworcowej w 
Kórniku.

Opr. Robert Wrzesiński

Firma z branży meblowejFirma z branży meblowej

tapicerów i pomocników tapicerów
Praca w Runowie koło Kórnika.

Oferujemy bardzo dobre watunki zatrudnienia. 
Średnie wynagrodzenie dla tapicera 3600 zł (brutto)

/ 2400 zł (netto)

KONTAKT: 
0695 933 604, 061 850 18 55

Zatrudni:

Kolizja lub wypadek drogowy mogą 
przytrafić się każdemu kierowcy, nawet 
najlepszemu. Pośpiech, chwila nieuwagi, 
zmęczenie lub błąd innego kierującego i 
wypadek gotowy. Uczestnicząc w podobnej 
sytuacji warto pamiętać o kilku podstawo-
wych zasadach, które pomogą nam odpo-
wiednio zachować się.                                           

kolizja drogoWa

Kiedy nie ma osób rannych lub zabi-
tych zdarzenie traktowane jest jako kolizja 
drogowa. 

W tym przypadku obowiązkowo należy 
usunąć pojazdy z jezdni (jeżeli to tylko 
możliwe), aby nie powodować zagrożenia 

dla innych. Następnie w rozmowie z drugim 
uczestnikiem ustalamy, kto ponosi winę za 
zderzenie, po czym sprawca sporządza 
pisemne oświadczenie. Jeżeli uczestnicy 
zdarzenia nie mogą dojść do porozumienia 
wówczas należy wezwać policję, podając 
miejsce i wstępne okoliczności zdarzenia.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej 
powinno zawierać:

► dane osobowe sprawcy, numer do-
wodu osobistego i prawa jazdy,

► numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, 
polisy OC oraz nazwa firmy ubezpiecze-
niowej,

► opis zdarzenia z orientacyjnym 
szkicem,

► dane osobowe poszkodowanego, 
numer dowodu osobistego i prawa jazdy, 

► numer rejestracyjny pojazdu poszko-
dowanego, polisy OC oraz nazwa firmy 
ubezpieczeniowej,

► jednoznaczną formułę przyznania się 
do winy sprawcy i jego czytelny podpis. 

WyPadek drogoWy

W sytuacji, gdy po zderzeniu samocho-
dów są osoby ranne lub zabite zmuszeni 
jesteśmy przede wszystkim do udzielenia 
niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz 
do wezwania służb ratowniczych. Wzywa-

jąc pogotowie ratunkowe lub policję należy 
przekazać ile osób odniosło obrażenia. Ta 
informacja może uratować życie. Pamiętaj-
my też, że w takiej sytuacji nie wolno nam 
usuwać pojazdów z miejsca zdarzenia, 
gdyż będzie to traktowane jako utrudnianie 
ustalenia przebiegu wypadku.

KIEROWCO!

Zawsze pamiętaj o tym, aby sobie i in-

nym zapewnić bezpieczeństwo na miej-

scu zdarzenia. Zrobisz to wystawiając co 

najmniej trójkąt odblaskowy i włączając 

światła awaryjne. Dzięki temu udzielając 

pomocy poszkodowanym nie będziesz 

kolejną ofiarą, kolejnego wypadku.

Opr. Barbara Morasz

kolizja a WyPadek drogoWy

Szanownym Mieszkańcom  
Gminy Kórnik, 

Powiatu Poznańskiego i Poznania, 
którzy zaszczycili kandydatów 

Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w wyborach do Sejmu RP swoimi głosami 

składam serdeczne podziękowanie.

Osobne wyrazy wdzięczności  
kieruję do osób, 

które pomogły nam przeprowadzić 
kampanię wyborczą.

W imieniu kandydatów PSL
Marek Serwatkiewicz
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20 października w „Klaudynówce” 
odbyło się uroczyste zamknięcie wystawy 
„fotografii trójwymiarowej”. Ciekawa inicja-
tywa z jaką wyszli organizatorzy – młodzież 
kórnicka - była próbą zrobienia zbiorowego 
zdjęcia mieszkańców. Mimo informacji w 

prasie, plakatów i nawoływań przez me-
gafon, zaangażowania młodzieży, w tym 
zespołu tanecznego z Domu Dziecka w 
Kórniku Bninie  niewielu Kórniczan stawiło 
się na podzamczu.

Chociaż zrobiona podczas happeningu 
fotografia przedstawia tylko garstkę członków 
naszej społeczności – warto zaznaczyć, że 
wielu młodych ludzi połknęło bakcyla fotogra-
fii – zarówno konwencjonalnej jak i 3D, więc 
akcja miała sens. Już niedługo planuje się 
kolejne kursy i wystawy. Powodzenia! ŁG

Czy wiesz, że pomimo tego, iż jesteś 
osobą niepełnosprawną, będziesz mógł 
korzystać z pewnych świadczeń, ulg i 
uprawnień, dopiero wtedy, gdy zostaniesz 
uznany za taką osobę PRZEZ PRAWO?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776 z 
późn. zm.) osoby niepełnosprawne to ta-
kie, których stan fizyczny, psychiczny lub 
umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, 
ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie 
ról społecznych, a w szczególności zdol-
ności do wykonywania pracy zawodowej, 
jeżeli uzyskały orzeczenie o:

- zakwalifikowaniu przez organy orze-
kające do jednego z trzech stopni niepeł-
nosprawności,

- całkowitej lub częściowej niezdolności 
do pracy,

- o niepełnosprawności w przypadku 
osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Trzeba bowiem pamiętać, iż od 1 wrze-
śnia 1997 roku zmieniły się zasady orzekania 
o niepełnosprawności. Nie istnieją komisje 
lekarskie ds. inwalidztwa i zatrudnienia przy 
ZUS. Nie ma też I, II i III grupy inwalidzkiej, 
ale ci, których zaliczono do którejś z nich, 
nadal pozostali w świetle prawa osobami 
niepełnosprawnymi i zachowali swoje 
uprawnienia - chyba że orzeczenie o ich 
niepełnosprawności straciło moc albo zo-
stało zmienione. Nastąpiło także oddzielenie 
orzekania dla celów zaopatrzenia i ubezpie-
czenia społecznego (tzw. celów rentowych) 
od orzekania dla celów pozarentowych.

Orzecznictwo dla celów rentowych pro-
wadzą lekarze orzecznicy ZUS oraz komisje 
lekarskie ZUS. Niezdolność do pracy orzeka 
się na podstawie dokumentacji dołączonej 

do wniosku oraz po przeprowadzeniu bez-
pośredniego badania stanu zdrowia osoby 
na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że 
według wiedzy medycznej nie ma rokowań 
odzyskania zdolności do pracy przed upły-
wem tego czasu.

Orzecznictwo do celów pozarentowych  
prowadzone jest przez powiatowe lub 
miejskie zespoły do spraw orzekania o nie-
pełnosprawności. Wydawane są 3 rodzaje 
orzeczeń:

- orzeczenie o niepełnosprawności (dla 
osób, które nie ukończyły 16 roku życia)

- orzeczenie stopniu niepełnosprawności 
(dla osób, które ukończyły 16 roku życia)

- wskazania do ulg i uprawnień (Orzecze-
nie wydawane jest jedynie dla osób, które 
posiadają ważne orzeczenie KIZ, KRUS, 
MON, MSWiA wydane przed 1 stycznia 1998 
roku oraz orzeczenie Lekarza Orzecznika 
ZUS wydane po 1 stycznia 1998 roku)

Ponadto Zespoły ds. orzekania o nie-

pełnosprawności wydają legitymacje po-
twierdzające prawo do korzystania z ulg i 
uprawnień. Wydanie orzeczeń, legitymacji i 
wskazań do ulg nie podlega opłacie.

W celu uzyskania orzeczenia do celów 
pozarentowych konieczne jest złożenie 
wniosku (można go pobrać ze strony inter-
netowej: http://bip.powiat.poznan.pl/index.
php?strona=1359, lub osobiście w biurze 
Gminnego Rzecznika Osób Niepełnospraw-
nych w Kórniku) w Powiatowym Zespole 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 
Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18. Wnio-
sek powinien zawierać dane osobowe, cel 
uzyskania orzeczenia i uzasadnienie, a 
także załączniki takie jak: zaświadczenie 
o stanie zdrowia od lekarza i kserokopie 
dokumentujące historię choroby. 

W ciągu 14 dni od daty złożenia kompletu 
dokumentów, wnioskodawca zawiadamiany 
jest listownie o posiedzeniu składu orzeka-
jącego, na które musi się stawić osobiście 
(chyba, że otrzymał od lekarza zaświadcze-
nie o niemożności osobistego stawienia się 
ze względu na aktualny stan zdrowia).

Wydane orzeczenie może zawierać 
więcej niż jeden symbol przyczyny niepeł-
nosprawności, nie więcej jednak niż trzy, 
które w porównywalnym stopniu wpływają 
na zaburzenia funkcji organizmu:

 01-U – niepełnosprawność intelektu-
alna; 

02-P - choroby psychiczne; 
03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby 

słuchu; 
04-O - choroby narządu wzroku; 
05-R - upośledzenie narządu ruchu; 
06-E - epilepsja; 
07-S - choroby układu oddechowego 

i krążenia; 
08-T - choroby układu pokarmowego; 
09-M - choroby układu moczowo-pł-

ciowego; 
10-N - choroby neurologiczne; 
11-I - inne, w tym schorzenia: endo-

krynologiczne, metaboliczne, zaburzenia 
enzymatyczne, choroby zakaźne i od-
zwierzęce, zeszpecenia, choroby układu 
krwiotwórczego.

Czy potrzebne są dwa orzeczenia?
LEPIEJ JEST MIEĆ OBA TE DOKU-

MENTY. Orzeczenia ZUS nie są bowiem do 
końca równe orzeczeniom wydawanym przez 
powiatowe lub miejskie zespoły ds. orzekania 
o niepełnosprawności. Co znaczy, że orze-
czenia ZUS oceniają zdolność do pracy i są 
podstawą do udzielenia świadczeń ubezpie-
czenia społecznego, czyli renty i emerytury, 
oraz często dają takie same uprawnienia 
do korzystania z różnych ulg jak orzeczenia 
powiatowych zespołów. Jednak orzeczenia 
zespołów powiatowych nie są w żadnym 
przypadku podstawą do ubiegania się o 
rentę i emeryturę, ale stwarzają możliwość 
otrzymania różnych dodatkowych świadczeń 
przysługujących osobom niepełnosprawnym 
np. zasiłku pielęgnacyjnego albo ulgowych 
przejazdów środkami komunikacji publicznej. 
Orzeczenia ZUS nic zawierają przyczyny nie-
pełnosprawności, a jej ustalenie - co czynią 
zespoły powiatowe - pozwoli na korzystanie 
z ulg i uprawnień, do których praw nabywa 
się właśnie ze względu na charakter niepeł-
nosprawności. Najlepiej więc mieć na wszelki 
wypadek oba dokumenty.

Osoby, które mają orzeczenie o nie-
pełnosprawności wydane przez służby 
mundurowe, aby korzystać z uprawnień 
dla niepełnosprawnych - MUSZĄ uzyskać 
orzeczenie zespołu powiatowego.

W przyszłym numerze opublikujemy 
zapowiadane wcześniej ulgi i uprawnienia 
z których może korzystać osoba niepełno-
sprawna.

Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik  

Osób Niepełnosprawnych
(tel. 515 229 671;  

e-mail: rzecznik.on@kornik.pl)

inForMator dla oSoBy 
niePełnoSPraWnej

karol SzyManoWSki 
in MeMoriaM

 
Fundacja im. Antoniny Kaweckiej  już 

od dłuższego czasu organizuje koncerty w 
Zamku Kórnickim z cyklu ,,Akademia Pieśni 
Polskiej”. W tych spotkaniach znajdują też 
odbicie wszystkie ważne rocznice związane 
z twórcami muzyki.

W tegorocznym październikowym kon-
cercie zamkowym uczczona została pamięć 
Karola Szymanowskiego, bowiem w tym 
roku przypadają dwie rocznice związane z 
tym wielkim kompozytorem: 125 rocznica 
urodzin i 70  śmierci. 

Karol Szymanowski pedagog, pianista, 
jeden z najwybitniejszych kompozytorów 
obok Fryderyka Chopina, urodził się w 
1882 roku, a zmarł w 1937 w Lozannie. 
Oddając hołd tej wielkiej postaci, Sejm RP 
podjął uchwałę ogłaszając rok 2007, RO-
KIEM KAROLA SZYMANOWSKIEGO. W 
uchwale podkreślono zasługi kompozytora, 
który po okresie zastoju polskiej muzyki, po 
Fryderyku Chopinie, dał impuls dla dalsze-
go jej rozwoju.

 Karol Szymanowski wypracował własny 
styl muzyczny, który stał się drogowskazem 
dla polskich kompozytorów, a jego muzyka 
znalazła się w kręgu zainteresowań naj-
większych artystów świata, rozsławiając 
tym samym Polskę. 

Koncert poświęcony Karolowi Szyma-
nowskiemu w Zamku Kórnickim, odbył się 
20 października, a wykonawcami byli Anna 

Radziejewska – mezzosopran i Mariusz 
Rutkowski – fortepian. Koncert składał się z 
trzech części, to są jakby cykle pieśniarskie 
ukazujące różne style. Prezentacja miała 
układ chronologiczny, od utworów naj-
wcześniejszych i rozpoczęła się od trzech 
fragmentów z poematu Jana Kasprowicza. 

Były to pieśni: ,,Święty Boże”, ,,Tułacze” 
i ,,Błogosławioną niech będzie”. Drugi 
prezentowany cykl to trzy pieśni do słów 
Dymitra Dawydowa: ,,Wschód”, ,,Niebo i 
wiatr” i ,,Jesienne słońce”. W ostatnim cyklu 
znalazły się pieśni do słów Rabindranatha 
Tagore, indyjskiego  noblisty z dziedziny 
literatury z 1913 roku, a rozpoczął go utwór 
,,Serce moje”. 

Na zakończenie artyści Anna Radzie-
jewska i Mariusz Rutkowski oddali hołd 
jeszcze jednemu kompozytorowi z pante-
onu kultury polskiej – Ignacemu Janowi Pa-
derewskiemu wykonując pieśń ,,Nad wodą 
wielką i czystą”, a wytworzoną  przez nich 
płytę z jego utworami można było nabyć 
po koncercie.

 Anna Radziejewska jest absolwentką  
Akademii Muzycznej w Warszawie, którą 
ukończyła w 1998 roku, będąc na ostat-
nim roku stypendystką prezydenta Miasta 
Warszawy. Zadebiutowała jeszcze jako 
studentka w 1995 roku. Jest mezzosopra-
nem z dużym potencjałem koloraturowym. 
Występowała w wielu stolicach m.in. w 
Wiedniu i Atenach. Otrzymała wiele nagród 
i wyróżnień. Od 1999 roku pracuje z Orkie-
strą Kameralną w Warszawie.

 Mariusz Rutkowski również absolwent 
warszawskiej Akademii Muzycznej, od 
niedawna jest kierownikiem wokalnym Te-
atru Wielkiego w Poznaniu. Laureat wielu 
nagród.Jedną  z nich jest nagroda dla naj-
lepszego pianisty na IV Międzynarodowym 
Konkursie Wokalnym Moniuszki w War-
szawie. Występuje z wybitnymi artystami, 
zapraszany jest do wielu recitali i nagrań 
dla polskiego radia i telewizji.

 Dziś muzyczna twórczość artystów jest 
możliwa do zachowania dzięki technice. 
Dotąd tylko po rzeźbiarzach, malarzach 
czy architektach pozostawał ślad, obecnie 
to się zmieniło - powiedział na zakończenie 
Tomasz Raczkiewicz prowadzący koncert, 
zachęcając do nabycia płyty z twórczością 
I.J.Paderewskiego.

Halina Danieluk

Orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności (do celów pozarentowych) Orzeczenia ZUS (do celów rentowych)

znaczny stopień niepełnosprawności – jest 
przyznawany osobie z naruszoną sprawnością 
organizmu, niezdolnej do pracy lub zdolnej do pracy 
tylko w warunkach pracy chronionej i wymagającej 
stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób 
w celu odgrywania ról społecznych

całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej 
egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) lub 
całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji 
– przyznawana jest osobie, która utraciła zdolność 
do wykonywania jakiejkolwiek pracy w stopniu 
powodującym konieczność stałej lub długotrwałej 
opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych i nie rokuje 
odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu 

umiarkowany stopień niepełnosprawności 
– przyznawany jest osobom z naruszoną 
sprawnością organizmu, niezdolnym do pracy 
albo zdolnym do pracy jedynie w warunkach 
pracy chronionej lub wymagającym czasowej lub 
częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról 
społecznych

całkowita niezdolność do pracy (dawna II grupa) 
– przyznawana jest osobie, która utraciła zdolność do 
wykonywania jakiejkolwiek pracy

lekki stopień niepełnosprawności – przyznawany 
jest osobie z naruszoną sprawnością organizmu 
powodującą w sposób istotny obniżenie zdolności 
do wykonywania pracy lub mającej ograniczenia w 
pełnieniu ról społecznych, dające się kompensować 
przy pomocy wyposażenia w przedmioty 
ortopedyczne, środki pomocnicze lub techniczne.

częściowa niezdolność do pracy (dawna 
III grupa) – przyznawana jest osobie, która w 
znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej 
z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Monitoring 
już działa 

Kamery zainstalowane w połowie paź-
dziernika rejestrują już zdarzenia na kórnic-
kich ulicach. Przypomnijmy, że obecnie w 
skład monitoringu miejskiego wchodzą trzy 
kamery, które zamontowano na szczycie 
budynku urzędu i liceum oraz u zbiegu ulic 
Dworcowej ze Staszica, a także urządzenie 
rejestrujące, które znajduje się w siedzibie 
Straży Miejskiej. 

Z informacji uzyskanych od Marka 
Kaczmarka, komendanta Straży Miejskiej 
w Kórniku, wynika, że dzięki monitoringo-
wi strażnicy już wystawili kilka mandatów 
kierowcom parkującym na skrzyżowaniu. 
Komendant przestrzega, że kamery „widzą” 
nie tylko zachowanie kierowców, ale i pie-
szych, którzy często ignorują sygnalizację 
świetlną i pasy. 

Inne, pozytywne efekty funkcjonowania 
monitoringu dostrzegalne będą dla miesz-
kańców miasta zapewne po pewnym cza-
sie. W przyszłości liczba kamer wzrośnie do 
piętnastu. Inwestycja pochłonęła z gminnej 
kasy 75 tysięcy złotych. BM
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na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

poniedziałek - pią tek: 10.00 - 18.00
Kór nik, ul. Po znań ska 22

RE ALI ZU JE MY WSZYST KIE RE CEP TY

ul. Staszica 1 („KO-MED” HCP)
przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

ul. Wschodnia 5 (przy szkole ekonomicznej)
przyjęcia: wtorek od 16.00, czwartek od 19.00

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYKONUJą BADANIA USG:
* JAMY BRZUSZNEJ
* TARCZYCY
* JąDER
* PIERSI
* CIążY

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa  

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
Usg  W ŚREMIE 

C Z A S  P R O M O C J I  O G R A  N I  C Z O  N Y

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwar tek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTErOwE BaDaNiE wzrO KU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, kÓR NIk
Tel. 0502 773 552

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

USŁUGI INSTALACYJNE  
WOD-KAN, C.O., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

ELLMEDELLMED

STOMATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75
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* Przyjmę do pracy w ogrodzie dorywczo, praca typu pielenie. Tel. 660 719 402
* Czarna kotka, szarobury pręgowany kocurek poszukują domu. Tel. 501 509 849
* Zatrudnię pracowników ochrony z licencją lub bez. Tel. 698 823 042
* Poszukuję opiekunki do 1,5 rocznego dziecka w Kórniku. Tel. 601 54 03 54
* Francuski - korepetycje, nauka - gimnazjum, szkoła średnia. Tel. 694 38 30 74 (po 20.00)
* Nowe okno drewniane skrzynkowe, oszklone w cenie 50 zł sprzedam. 502 44 34 52
* Oddam w najem mieszkanie, okolice Kórnika. Tel. 0 606 517 283
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub bezdzietnym. Tel. (061) 8 171 652
* Sprzedam używaną albę chłopięcą. Tel. 660719402
* 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 
* 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
* Kupię glebogryzarkę do pracy w komplecie z Ursusem C-330. Tel. 061 8170 336

NAGROBKI
PARAPETY, BLATY

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

Godz. otwarcia:
pn, wt, czw, pt 900-1700

środa 1200-1900, sob 900-1300
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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

BIURO USŁUG  
PROJEKTOWYCH

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:

- wykonanie projektów wszyskich 
obiektów,

- wydawanie opinii rzeczoznawcy 
budowl.,

- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa 
budowlanego.
Polecam bezpłatne konsultacje  
przedprojektowe

Zapraszam

SKLEP      

 
BIELIZNA 

Oferuje bogaty asortyment: 
• biustonoszy (wszystkie rozmiary), 
• bielizny damskiej i męskiej, 
• artykuły pończosznicze, 
• kostiumy kąpielowe, 
• piżamy i koszule nocne, 

oraz: 
• bieliznę pościelową, 
• ręczniki (eleganckie komplety ręczników)

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik

PARYS
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KANCELARIA
Finansowa

- prowadzenie wszystkich form 

księgowości

- prowadzenie kadr

- pisanie biznesplanów

- prowadzenie rejestrów VAT dla 

rolników

oferuje swoje usługi

Tel. 061 825 02 28,  
0605 296 347

Odbieramy dokumenty  
w siedzibie klienta

NApRAWA SpRZĘTU AGD 
WSZYSTKICh fIRM
pRAlKI * lODóWKI 

ZMYWARKI pRZEpŁYWOWE 
OGRZEWACZE WODY * lADY ChŁODNICZE 

WITRYNY
SZYbKO * TANIO * fAChOWO

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

R
EK

LA
M

Y

WIELKOPOLSKIE CENTRUM  
ZAOPATRZENIA LECZNICTWA

A N M E D
zatrudni panią do sprzątania w wymiarze 1/4 etatu

Oferty pisemne prosimy kierować na adres:
W.C.Z.L. ANMED, ul. Kołłątaja 4, 62-035 Kórnik

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

sprzedam  
mieszkanie 40 m2

w Błażejewku
nad jeziorem

tel. 508 222 849

Wynajmę  pokój  
z dostępem  

do łazienki i kuchni 
w Kórniku lub Bninie
tel. 067 216 23 03
lub 510 703 824

Stare drzeWa
euroPy

Wystawa fotografii Krzysztofa Bor-
kowskiego w Instytucie Dendrologii PAN 
Arboretum Kórnickim

Od najdawniejszych czasów ludzie 
otaczali czcią stare drzewa wierząc, że 
w nich zamieszkują opiekuńcze bóstwa. 
W szumie liści tych 
drzew dopatrywano 
się wróżebnych zna-
ków i przepowiedni.

W cieniu sta-
rych dębów, buków 
i cisów odprawiano 
obrzędy, a władcy 
sprawowali sądy.

Imponujące roz-
miarami i wiekiem 
drzewa cieszyły się 
zawsze zaintereso-
waniem leśników, 
dendrologów i miło-
śników przyrody, do 
których należy autor 
prezentowanych w 
Muzeum Dendrolo-
gicznym na terenie 
Arboretum Kórnic-
kiego zdjęć.

Krzysztof Bor-
kowski z Puszczyko-
wa swoje amatorskie 
zainteresowania dendrologią ukierunkował 
na stare drzewa, pomniki przyrody, fotogra-
fując je i dokonując pomiarów ich obwodów 
i wysokości.

Doprowadziło to do utworzenia pokaź-
nego zbioru zdjęć i dokumentacji starych 
drzew, zarówno krajowych jak i pochodzą-
cych z różnych części Europy i Świata.

Wybrane zdjęcia pochodzą z kilkuna-
stu krajów Europy, i zostały wykonane w 
ostatnich latach. Część z nich wykonał 
autor podczas swoich podróży, a niektóre 
powstały w czasie wspólnych wędrówek z 
Jeroenem Paterem, holenderskim znawcą 

starych drzew, autorem albumu fotograficz-
nego „Monumentale Bomen In Europa”.

Zdjęcia mają charakter dokumentacyj-
ny, różna też jest ich jakość. Wpływ na nią 
miały m.in. specyficzne warunki, w jakich 
je wykonywano. Dotarcie do kilku lub kil-
kunastu drzew to często tysiące kilometrów 
do pokonania samochodem, samolotem, 
a czasem i statkiem. Wymuszało to duże 
tempo podróży, a co za tym idzie, brak 
możliwości oczekiwania na dobre warunki 
oświetleniowe lub powtórzenie ujęć.

Dokumentując stare drzewa, autor 
nie zakładał też, że 
zdjęcia kiedykolwiek 
znajdą się poza do-
mowym albumem. 
Nie jest to, więc, w 
żadnym wypadku, 
wystawa prac arty-
stycznych, a tylko 
skromne odbic ie 
amatorskiej pasji. 
Wystawionym zdję-
ciom, w dniu otwar-
cia wystawy, towa-
rzyszył zbiór kilkuna-
stu publikacji na

temat starych 
drzew. Były to naj-
częściej albumy z 
różnych krajów Eu-
ropy, jakie udało się 
autorowi zebrać.

Na terenie na-
szego kraju zacho-
wało się wiele sta-

rych drzew, które nie ustępują wielkością 
okazom z innych części Europy, np. dąb 
”Napoleon” i “Chrobry”, platan z Dobrzycy 
czy Dęby Rogalińskie

Wystawę można obejrzeć jeszcze w 
ostatnią sobotę i niedzielę października.

Natomiast w każdą sobotę i niedzielę 
listopada w godzinach 11:00-16:00 w 
Muzeum Dendrologicznym w Arboretum 
Kórnickim zaprezentowana zostanie wysta-
wa fotografii Jolanty i Karola Węglarskich 
„Azja- Przyroda i Ludzie”.  

ID PAN Kórnik

MyśliWi i leśnicy 
śWiętoWali  
W BoróWcu 

Bażanty, miód, grzyby i owoce runa 
leśnego – to dary, jakie przynieśli pod oł-
tarz członkowie kół łowieckich podczas 
hubertowskiej Mszy św., która odbyła się 
21 października w Borówcu. 

Tradycyjne święto hubertowskie obchodzi 
się 3 listopada. W tym dniu na cześć patrona 
myślistwa i łowiectwa, św. Huberta urządza się 
najważniejsze, najbardziej okazałe i uroczyste 
polowanie. Często poprzedzone jest ono Mszą 
świętą w intencji przyrody i myśliwych. Bywa, 
że nabożeństwo celebruje się nie w kościele, 
lecz w terenie, przy śródleśnych kapliczkach, 
poświęconych właśnie św. Hubertowi.

Ze względu na coraz chłodniejszą porę, 
hubertowska msza miała miejsce znacznie 
wcześniej niż nakazuje tradycja. Mimo nie 
najwyższej temperatury powietrza, wiele osób 
zgromadziło się w to niedzielne przedpołudnie 
wokół amfiteatru nieopodal parafialnego ko-
ścioła w Borówcu. 

Na święto ludzi związanych z pracą w 
lesie przybyli przedstawiciele: władz samo-
rządowych, Rady Miejskiej, Nadleśnictwa 
Babki, kół łowieckich: „Słonko” i „Kogut”, a 
także stowarzyszenia 31. Kórnickiego Dywi-
zjonu Rakietowego Obrony Powietrznej oraz 
stowarzyszenia kawaleryjskiego im. 7 Pułku 
Strzelców Konnych Wielkopolskich.

Mszę świętą koncelebrował ks. proboszcz 
parafii borówieckiej Grzegorz Gałkowski i za-
proszony ks. Piotr Gastecki. W jej trakcie mo-
dlono się za leśników, myśliwych. Członkowie 
obecnych kół łowieckich złożyli pod ołtarzem 
dary związane z lasem. 

Po mszy kawalerzyści wraz z amazonkami 
wzięli udział w tzw. „pogoni za lisem”. W tym 
roku tak dobrze ukryto lisią kitę, że dość długo 
szukający nie mogli jej znaleźć. Udało się to 
po pewnym czasie, ale nie kawalerzystom a 
dzieciom, które wzięły udział w uroczystościach. 
Goście wysłuchali sygnałów i pieśni myśliw-
skich w wykonaniu zespołu trębaczy „Denator”, 
reprezentującego Wydział Leśnictwa Akademii 
Rolniczej w Poznaniu. W życiu łowieckim sy-
gnały odgrywały istotną rolę. Najdawniejsi łowcy 
zmuszeni do porozumiewania się w czasie po-
lowań prowadzonych zespołowo, wypracowali 
sygnały, które pozwalały im sprawnie polować i 
zapewniały bezpieczeństwo.

Zziębnięci mieszkańcy ogrzewali się przy 
specjalnie rozpalonych ogniskach, a także 
zajadali myśliwskim bigosem i grochówką. 

Barbara Morasz
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Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH

JEFFERY DEAVER  
„ZEGARMISTRZ” 

„Zimny Księżyc 
stoi w pełni, w jego 
blasku ziemi trup. 
Czas wędrówki się 
dopełnił,

drogi kres wyzna-
cza grób” - tak brzmi 
wiadomość od mor-
dercy, który w grudnio-
wą noc zabija dwie 
osoby, pozostawiając 

na miejscach zbrodni wiersz i tajemnicze 
zegary, odmierzające głośnym tykaniem 
ostatnie chwile życia ofiar. Nowojorska 
policja, przekonana, że ma do czynienia 
z psychopatą, zwraca się o pomoc do 
Lincolna Rhyme’a i jego partnerki Amelii 
Sachs, prowadzącej właśnie swoje 
pierwsze samodzielne śledztwo. Liczy 
się czas, ponieważ przestępca planuje 
kolejne morderstwa, przygotowując je z 
zegarmistrzowską precyzją. Do zespołu 
kryminalistyka nieoczekiwanie dołącza 
agentka z Kalifornii specjalizująca się w 
wykrywaniu kłamstwa i technikach prze-
słuchań, której umiejętności okażą się 
niezwykle przydatne w pościgu za mor-
dercą. Tymczasem Sachs, prowadząc 
równoległe dochodzenie w innej sprawie, 
odkrywa fakty z przeszłości, które mogą 
zachwiać jej wiarą w sens służby w policji 
i postawić pod znakiem zapytania dalszą 
współpracę z Rhyme’em.  MG

DLA DZIECI

PAWEŁ BERĘSEWICZ 
„JAK ZAKOCHAŁEM KAŚKĘ KWIATEK”

„Jak zakocha-
łem Kaśkę Kwia-
tek” to opowieść 
nie tylko o szkol-
nej pierwszej mi-
łości. Kiedy Jacek 
Karaś dostrzega 
u siebie pierwsze 
objawy zakocha-

nia, jest na to przygotowany - prędzej 
czy później to się musiało stać. Ponieważ 
jego wybranka nie wygląda na razie na 
szczególnie zakochaną, Jacek postana-
wia wziąć sprawy w swoje ręce i sam ją 
zakochać. Czy misternie ułożony plan 
zakochania Kaśki Kwiatek, inteligentnej 
dziewczyny z zasadami, powiedzie się? 
Przekonaj się. KK

PrzedSzkolaki Wcieliły Się  
W rolę PoSłóW 

- Proszę o ciszę, rozpoczynamy ob-
rady – powiedział donośnym głosem, 
stukając młotkiem w stół marszałek 
sejmu. Pewnie nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie to, że w rolę 
marszałka, posłów i posłanek wcieliły się 
sześciolatki z bnińskiego przedszkola. 

Na trzy dni przed wyborami parlamen-
tarnymi, 18 października jedna ze sal w 
Przedszkolu w Bninie zamieniła się w 
najprawdziwszą sejmową salę obrad. Przy 
głównym stole zasiadł marszałek i jego 
pomocnicy, a po drugiej stronie posłowie 
i posłanki. Przedszkolaki, które wcieliły 
się w sejmowe role najpierw w głosowa-
niu ustaliły, jaką kanapkę wybierają w 
tym dniu na podwieczorek, a następnie 

miały przyjąć ustawę o zachowaniu się w 
przedszkolu. Marszałek zarządził dysku-
sję nad treścią ustawy. Dzieci zgłaszały 
swoje pomysły, które spisywano na tablicy. 
Następnie wszystkie propozycje kolejno 
poddawano głosowaniu. Przedszkolaki 
prawie jednogłośnie przyjęły ustawę o za-
chowaniu się w przedszkolu. Zobowiązały 
się w niej m.in. do tego, że będą grzeczne, 
miłe, nie będą wyrywać sobie zabawek, 
gryźć, kopać się, przezywać, krzyczeć. 
Tekst ustawy powieszono w centralnym 
miejscu budynku, tak aby każdy mógł się 
z nim zapoznać. 

Obrady sejmu zakończyły się wspólnym 
wesołym śpiewem, jak przystało na optymi-
styczny sejm w przedszkolu. BM

PierWSi 
Wśród róWnych

Po raz kolejny Pro Sinfonika, tj. Klub 
im. Mieczysława Karłowicza przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. Generałowej Ja-
dwigi Zamoyskiej w Kórniku — podjęła się 
przygotowania, już 33 raz. nowego sezonu. 
W tym roku, na apel prezesa Pro Sinfoniki, 
Alojzego Andrzeja Łuczaka, podjęliśmy 
starania o zwiększenie szeregów członków 
naszego ruchu. Właściwie przeprowadzona 
kampania motywacyjna dała pewien efekt, 
przyniosła rezultaty. Odpowiednie przykłady, 
monitoringi, wzrost zainteresowania - zrobiły 
swoje. Po raz pierwszy przekroczyliśmy 
granicę ilości członków - 100 osób. Tego 
jeszcze nie było! Nareszcie! Naszą kampa-
nię zwiększenia ilości członków w sposób 
znaczący pchnęliśmy pomyślnie naprzód; w 
skali współzawodnictwa, zajęliśmy pierwsze 
miejsce wśród klubów Pro Sinfoniki (Kluby 
obejmują uczniów liceów, uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów tworzą Koła 
Młodych Melomanów).

Wyposażeni w błogosławieństwo prezesa 
rozpoczęliśmy konstrukcję koncertu. Wpa-
dliśmy na pomysł, aby tym razem zaprosić 
najmłodszych artystów: uczniów Poznańskiej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Nr 
2 przy ulicy Bydgoskiej 6 w Poznaniu. I tak 
się zaczęło!

Przybyło wielu prosinfonikowców - człon-
ków i melomanów. Wśród znamienitych gości 
był obecny prof. dr hab. Tomasz Jasiński - 
nowy dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN. Na 
uroczystości pasowania młodych melomanów 
tradycyjnie obecna była pani dyrektor szkoły 
Halina Kalisz i była dyrektor - Maria Weychan 
Nowak. Gościnne sale motelu „Nestor” przy 
ul. Poznańskiej 34 pękały w szwach. Nasi 
prezesi - Magdalena Królikowska i Łukasz 
Błaszyk - jak zawsze - wygłosili interesującą 
preambułę, z gestem teatralnym odsłaniali 
coraz to inną scenę, reklamując istotę rze-
czy - opowieść o muzycznych wydarzeniach. 
Całość przygotowała Teresa Rogozia-Olejnik, 
wprowadzenia dokonał Antoni Hoffmann, po 
mistrzowsku przedstawił relacje muzyczne; 
Hanna Orłowska zaś przygotowała młodych 
artystów do występów.

Huragan braw towarzyszył występującym. 
Piękne wiązanki kwiatów otrzymali wszyscy 
uczestnicy - wykonawcy. Nastrój, pełen mu-
zycznego powabu, w pełni objął wszystkich 
słuchaczy i artystów. Dla porządku podajemy 
program i wykonawców tego wyjątkowego 
koncertu:

Małgorzata Bleja. wiolonczelistka, uczen-
nica kl. VI grała m. in. Sonatą d-moll Andrei 
Caporale, Dominik Drewniak z klasy III zagrał 
na wiolonczeli wariacje na temat ukraińskiej 
melodii ludowej, Kaja Marciniak z klasy VI 
wykonała m. in. Johna Dowlanda - Orlando 
Sleepeth, Presto Fernanda Carulli i Etiudą 
Leo Brouwera, Maria Pawłowska z klasy III 
zagrała na skrzypcach Gawot Francoise’a 
Gosseca. Solistom towarzyszył przy forte-
pianie pedagog szkoły Zbigniew Wajdzik. 
Całości dopełnił Andrzej Wolniewicz, student 
Politechniki, uczeń w klasie fortepianu prof. 
Hanny Orłowskiej, który zagrał m. in. Trzy 
impresje rytmiczne Juliusza Łuciuka oraz 
fragmenty Sonaty c-moll „Patetycznej” Lu-
dwiga van Beethovena.

Wypada dodać, że 13 października, w na-
stępny dzień po naszej muzycznej i klubowej 
inauguracji, odbyła się inauguracja 40 sezonu 

całej naszej makroorganizacji Pro Sinfoniki w 
sali koncertowej U AM w Poznaniu.

Na marginesie tego istotnego wydarzenia 
dla kórnickiej Pro Sinfoniki, wypada jeszcze 
dodać, pewną refleksję ogólniejszej natury. 
Dlaczego tyle lat, od chwili powołania klubu 
Pro Sinfonika im. Mieczysława Karłowicza, 
który imiennie wykreowała Opiekunka klu-
bu — Teresa Rogozia-Olejnik, nie podjęto 
choćby próby uruchomienia nowych działań 
w Pro Sinfonice ?

Dlaczego nie potrafimy wykreować, idąc 
za przykładem, powołać wielce owocnej dzia-
łalności w kórnickim gimnazjum i szkole pod-
stawowej? Szlachetna muzyka potrafi czynić 
cuda. Zapraszamy Młodych Melomanów do 
Pro Sinfoniki w Kórniku! W Pro Sinfonice nie 
ma czarów i marów! W Pro Sinfonice działają 
rzeczowe argumenty. Pro Sinfonika nie jest 
pilnie strzeżoną tajemnicą. Pro Sinfonika jest 
jawnością.

Weź na ząb i podołaj nowemu zadaniu! 
Jeżeli umiała wielki wyczyn podjąć Teresa 
Rogozia-Olejnik, Ty też potrafisz. 

Marian Janusz Strenk

uruchoMili 
PrzedSzkole 
i BiBliotekę 

Uroczyste otwarcie oddziału 
przedszkolnego i nowej biblio-
teki były głównymi punktami 
obchodów Dnia Edukacji Na-
rodowej, które miały miejsce 
15 października w radzewskiej 
podstawówce. 

O potrzebie utworzenia przed-
szkola lub choćby tylko oddziału 
przedszkolnego wielokrotnie wspo-
minali mieszkańcy południowej 
części gminy. Pomysł ten nie mógł 
być wcześniej zrealizowany ze 
względu na liczne przeszkody for-
malne. Kiedy udało się już rozwią-
zać wszelkie prawne problemy w 
realizacji projektu pomogła funda-
cja „Familijny Poznań”. To właśnie 
ta fundacja wybrała Szkołę Pod-

stawową w Radzewie jako miejsce, w którym 
mogłoby powstać dzięki funduszom unijnym 
jedno z 30 planowanych przedszkoli. 

Oddział przedszkolny przy radzewskiej 
podstawówce działa już od maja tego roku, ale 
formalnie funkcjonuje dopiero od nowego roku 
szkolnego. Obecnie uczęszcza do niego 24 
przedszkolaków w wieku 3-5 lat. Zajęcia dla dzieci 

odbywają się od poniedziałku do piątku, 5 godzin 
dziennie. Przedszkole nie zapewnia posiłków.  

Tuż przed otwarciem oddziału przedszkolaki 
zaprezentowały artystyczną niespodziankę dla 
gości, którzy nagrodzili najmłodszych gromkimi 
brawami. Dzieci otrzymały słodkie upominki i 
plecaki od fundacji. 

Uroczystego przecięcia wstęgi przed 
wejściem do przedszkolnej sali 
dokonali: Marta Małolepsza z 
fundacji „Familijny Poznań”, 
Irena Kaczmarek, przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Kórniku, 
Ewa Madalińska-Soczyńska, 
kierownik Referatu Oświaty 
UM w Kórniku oraz Marek 
Serwatkiewicz, dyrektor SP w 
Radzewie. – Gdyby nie współ-
praca i pomoc gminy, fundacji i 
rodziców to ten oddział najpraw-
dopodobniej tak szybko by nie 
powstał – stwierdził dyrektor 
radzewskiej podstawówki. Po 
otwarciu zaproszeni goście, 
wśród których byli radni, przed-
stawiciele oświaty, fundacji 
„Familijny Poznań”, OPS, policji, 
Straży Miejskiej obejrzeli salę 

zajmowaną przez przedszkole. Okazale pre-
zentowało się odnowione wnętrze, a przede 
wszystkim jasne ściany z wizerunkami boha-
terów bajek, nowe meble, pluszowe zabawki, 
klocki, gry. 

W tym dniu dokonano również otwarcia 
biblioteki szkolnej, którą z parteru szkoły 
przeniesiono na poddasze. Pomieszczenie 
wyposażono w nowe regały i niezbędny sprzęt. 
Wydzielono też miejsce na niewielką czytelnię. 
Księgozbiór szkolnej biblioteki powiększono o 
kilkanaście pozycji książkowych i czasopism. 
Obecnie liczy on około 2800 egzemplarzy. 
Jerzy Rozmiarek, kórnicki radny i sołtys 
Czmonia wręczył Markowi Serwatkiewiczowi 
książkowe prezenty dla biblioteki od kórnickiej 
Rady Miejskiej. 

Podczas obchodów Dnia Edukacji Naro-
dowej w Szkole Podstawowej w Radzewie 
dyrektor palcówki także wyróżnił i nagrodził 
nauczycieli najbardziej zaangażowanych  
w pracę dydaktyczną.  Barbara Morasz

Rada Sołecka Biernatek 

serdecznie dziękuje 

Nadleśnictwu Babki 

za przekazanie drewna 

na ławki i elementy rekreacyjne, 

które znajdować się będą  

na placu zabaw, przy boisku, 

kąpielisku we wsi. 



32 nr 20/2007 nr 20/2007 33

SP
O

R
T

SP
O

R
T

PoWiatoWa Piłka nożna

Rozpoczęły się mistrzostwa powiatu 
w grach zespołowych. W Daszewicach 
gm.Mosina 9 października br. grali mistrzo-
wie naszej gminy z Gimnazjum w Roba-
kowie a w następnym dniu w Swarzędzu 
uczniowie z kórnickiego liceum. W meczu 
półfinałowym gimnazjaliści z Robakowa 
pokonali ubiegłorocznych zwycięzców tego 
turnieju ekipę z Daszewicz 2:1 a dwa gole 
strzelił Michał Okniński. W drugim półfinale 
Gimnazjum Luboń pokonało Gimnazjum 
Kleszczewo 3:1.W spotkaniu finałowym 
spotkali się gimnazjaliści z Lubonia i Ro-
bakowa.

Po bardzo zaciętym i wyrównanym 
meczu zwyciężyło Gimnazjum z Lubonia 
2:1 a jedyną bramkę dla Robakowa strzelił 
Piotr Maciejewski.

Do finału mistrzostw zakwalifikował się 
Luboń a Robakowo zajęło drugie miejsce.

W reprezentacji Gimnazjum w Roba-
kowie grali: Chmielewski, Kąkol, Okniński, 
Grzelczak, Bortlisz, Maciejewski, Tymo-
wicz, Matysiak, Gruchociak, Jankowski, 
Sobolewski, Michałek, Zakrzewski, Kuźma, 
Krajewski a opiekunem był nauczyciel wf 
Paweł Pawlaczyk.

W Swarzędzu w półfinałach mistrzostw 
powiatu walczyło Liceum Ogólnokształcą-
ce w Kórniku. Uczniowie pod kierunkiem 
Bartosza Kowalczyka wygrali mecz z ZS 
Mosina 5:0 i zostali pokonani przez ZS 2 
Swarzędz 2:0 oraz LO Puszczykowo  2:1 
i ostatecznie zajęli trzecie miejsce. Do 
finałów mistrzostw powiatu poznańskiego 
awansują tylko zwycięzcy turniejów półfi-
nałowych.

gMinny BadMinton  
PodStaWóWek

Organizatorem mistrzostw gminy w 
badmintonie była Szkoła Podstawowa 
w Bninie. Rozgrywki zaszczyciła swoją 
obecnością przewodnicząca Rady Miejskiej 
Irena Kaczmarek oraz działaczka  SZS PP 
Wanda Pawlak.

W dziewczętach zwyciężyła Szkoła 
Podstawowa w Szczodrzykowie : Wiktoria 
Żegleń i Dominika Zych, które pokonały 
wszystkie pozostałe pary 3:0. Drugie miej-
sce zajęły dziewczyny z Bnina: Zuzanna 
Pawlaczyk- Angelika Piechowiak, Marika 
Pilarczyk, trzecie – uczennice z Kórnika – 
Marta Karpińska i Adrianna Majchrzycka a 
czwarte para z Radzewa.

Wśród chłopców prym wiedli Hubert 
Kaczmarek, Patrycjusz Auguścik i Marcin 
Sobieraj z Bnina, którzy wygrali mecze z 
kolegami z Radzewa i Szczodrzykowa po 
3:0 oraz z Kórnika 3:2. Drugie miejsce wy-
walczyli chłopcy z Kórnika: Marcin Buszkie-
wicz, Mateusz Szyc, Filip Toś, przegrywając 
nieznacznie tylko jeden mecz z Bninem. 
Trzecie miejsce zajęło Radzewo: Sebastian 
Stempniak i Michał Skotnicki a czwarte SP 
Szczodrzykowo.

Dziewczęta z Szczodrzykowa i chłopcy 
z Bnina zwyciężając w  mistrzostwach 

gminy,  będą startować w zawodach po-
wiatowych, które odbędą się 18.10. 2007  
w  Przeźmierowie.

Sponsorem pucharów, statuetek i me-
dali dla szkół i uczniów uczestniczących w 
rozgrywkach była firma z Dachowa ADI- 
POSZ Sławomir Krzewiak.

BrązoWe Medale  
teniSiStek z liceuM

Rozpoczęły się gry w tenisa stołowego 
dla szkół powiatu poznańskiego w ramach 
współzawodnictwa gmin. W Radzewie 
w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu 
Poznańskiego Szkół Ponadgimnazjalnych 
startowali uczniowie kórnickiego liceum.

Brązowe medale i awans do zawodów 
rejonowych wywalczyły dziewczęta p. 
Iwony Rauk w składzie: Natalia Wujek, 
Joanna Walkowiak, Arleta Niemier, Hanna 
Dębska.

Chłopcy z liceum zajęli czwarte miejsce.

Biegali Po laSach 
oStroWa

W Piaskach k/ Ostrowa reprezentacje 
szkół naszej gminy walczyły w Wojewódz-
kich Mistrzostwach Szkół w Biegu na 
Orientację. Setki uczniów szkół z całej Wiel-
kopolski na czas biegało po lesie szukając 
wyznaczonych punktów topograficznych.

Gminę reprezentowały szkoły podsta-
wowe z Kórnika i Szczodrzykowa, gimnazja 
z Kórnika i Robakowa zarówno dziewczęta 
jak i chłopcy oraz tylko dziewczęta z LO 
Kórnik.

Dystanse i ilość punktów do poszukania 
w lesie:

Szkoły podstawowe: dziewczęta – dy-
stans 2200 m - 13 punktów.

chłopcy – dystans 2590 m -16 punktów.
Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: 

dziewczęta dystans 2740 m -17 punktów, 
chłopcy – 3460 m – 19 punktów.
Najwyżej zostali sklasyfikowani ci 

uczniowie , którzy w jak najkrótszym cza-
sie udokumentowali swoją obecność na 
wyznaczonych punktach. Dopiero za nimi 
klasyfikowano według czasów osoby, które 
opuściły jeden punkt kontrolny.

Pozostali zostali nie klasyfikowani. 
Poniżej podajemy miejsca i czasy tylko 

tych, którzy prawidłowo, bez błędów zali-
czyli dystans.

Szkoły podstawowe 
dziewczęta ( 157 startujących)

67. Płosaj Nikol  Kórnik 42 min.47 sek.   
77. Stróżyńska Aneta Szczodrzykowo 
46,10
90. Graff Weronika - Szczodrzykowo    
58,19 
96. Zegleń Wiktoria Szczodrzykowo 1 godz. 
03min.24 sek.   
99.  Suszka Zofia Kórnik 1:04,09
100. Jakubowska Beata Kórnik 1:04,39

102. Ignaszak Marta Szczodrzykowo    
1:06,21
104. Karpińska Marta Kórnik    1:09,34  
 
chłopcy ( 139 startujących)
61.Achtenberg Damian Szczodrzykowo 
43,10 sek
88.Krzyżański Szymon Kórnik     
1:04,16

Gimnazja
cziewczęta  - 100 startujących
27. Sanocka Malwina Kórnik  
31min.57 sek.
45. Waszak Agnieszka Kórnik 
47,09
58. Kaźmierczak Zuzanna Robakowo 1 
godz.00,08
64. Jaskuła Klaudia Robakowo 
1:07,04 
chłopcy- startowało 111 uczniów
30. Zakrzewski Mikolaj Robakowo 38 
min.01 sek.
48. Kropinski Wojciech Kórnik 
44,43
49. Krajewski Krzysztof Robakowo 
45,05
50. Olejniczak Błażej Kórnik  
45,33
56. Frackowiak Krzysztof Kórnik 
46,45
57. Kakol Rafał Robakowo 47,39
58. Jóskowiak Hubert Robakowo 49,09
65. Rajkowski Maciej Koónik 54,29

Szkoły ponadgimnazjalne – startowało 111 
dziewcząt
9. Król Małgorzata – LO Kórnik  22 min 
00 sek.
11. Antczak Magdalena LO Kórnik 24,11
12. Noworol Ewelina LO Kornik 32,59
82. Baszyńska Kinga LO Kórnik 43,46

Chłopcy z liceum nie startowali a 
szkoda, bo do punktacji zespołowej będą 
zsumowane  punkty dziewcząt i chłopców 
z danej szkoły. Wyniki punktacji drużynowej 
szkół podamy w terminie późniejszym.

złoto dla Szczodrzy-
koWa,nagana dla Bnina

Sensacyjnie zakończyły się Mistrzostwa 
Powiatu Poznańskiego szkół podstawo-
wych w badmintonie. W Przeźmierowie 
rewelacyjnie wypadły mistrzynie gminy 
dziewczęta Szkoły Podstawowej w Szczo-
drzykowie Wiktoria Żegleń i Dominika Zych. 
Dziewczęta p. Barbary Jańczyk pod kierun-
kiem p. Dariusza Śmigielskiego zdobyły 
mistrza powiatu. 

Wywalczyły złote medale a dla szkoły 
puchar Starosty Powiatu Poznańskiego. 
Gratulujemy. 

Zawiodła Szkoła Podstawowa w Bninie. 
Chłopcy tej szkoły wygrywając zawody 
gminne 

nie pojechali na zawody powiatowe, nie 
powiadomili nikogo o rezygnacji z repre-
zentowania gminy Kórnik. W ten sposób 
zablokowali start kolejnemu zespołowi 

Szkole Podstawowej w Kórniku, którzy 
zajęli w gminie drugie miejsce. 

Finały MiStrzoStW 
WielkoPolSki  
W SztaFetach

Znany z Klubu Olimpijczyka Racot k/
Leszna był organizatorem Wojewódzkich 
Mistrzostw w Sztafetowych Biegach Prze-
łajowych szkół podstawowych, gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych. Startowały 

najlepsze sztafety dziewcząt i chłopców z 
powiatów całej

Wielkopolski. Kórnickie gimnazjalistki 
zajęły 24 miejsce a chłopcy 32.

SPecjalna nagroda dla 
giMnazjaliSty z kórnika

Niezwykle emocjonujące były Mistrzo-
stwa Powiatu Poznańskiego Gimnazjów 
w Badmintonie. Jan Frąckowiak i Mateusz 
Pucek z kórnickiego gimnazjum byli o krok 
od pokonania w finale ubiegłorocznych 

medalistów Wielkopolski uczniów z Prze-
źmierowa, obecnie z Baranowa. 

W ostatnim meczu ulegli nieznacznie 
2:3 i zdobyli statuetkę i srebrne medale za 
drugie miejsce. Dziewczęta z Gimnazjum w 
Kórniku także wróciły z medalami. Agnieszka 
Waszak i Sara Zajączkowska wywalczyły 
brązowe medale. Obydwie pary prowadzone 
przez p. Krzysztofa Gottschlicka wystąpią w 
zawodach rejonowych. Specjalną nagrodę 
dla najlepszego zawodnika turnieju otrzymał 
uczeń z Gimnazjum w Kórniku Jan Frącko-
wiak, ufundowaną przez profesjonalnego sę-
dziego tych zawodów. Gratulujemy. ARA

MiStrzoStWa Szkoły PodStaWoWej nr 1  
W kórniku 18.10.2007

Mc Zawodnik    Ro             PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1  Pietrowski 95, Stanisław          1600         6       14.5      22.0   21.0     6 A
2  Miara 97, Piotr                         1000         5       12.5      20.0   16.0     4 A
3  Duszczak 95, Wojtek               1400         4.5     15.5     24.5   17.0     4 A
4  Ptak 95, Wiktor                        1600         4       13.0      21.0   16.0     4 A
5  Brylewski 95, Łukasz               1000         4       10.5      18.5   14.0     4
6  Kapusta 96, Wojtek                  1000         4       10.0     14.5   11.0      4
7  Konował 96, Maciej                  1000         4        9.5      15.0   10.0      4
8  Starosta 96, Krzysztof              1400         3.5    17.0      25.0   15.0     3
9  Sobczak 95, Jędrzej                 1400         3.5    13.0     19.5    13.5     3
10 Buda 95, Artur                         1000         3.5      9.0      13.5    10.0     3
11 Toś 95, Filip                             1200         3       16.0       24.0   12.0     3
12 Zięta 95, Zuzanna                   1000         3       15.5       23.5   12.0     3
13 Madajewski 96, Krzysztof       1000         3       12.0       18.0   12.0     3
14 Stelmach 96, Artur                  1000         3       11.5       17.0   10.0     3
15 Kowalski, Stanisław                1200         3       11.0       16.0   10.0     3
16 Sobczak 96, Tomasz               1000         2.5    13.0      19.5   11.5      2
17 Jakubowski 96, Jędrzej           1000         2.5    11.0      17.0     9.0      1
18 Sibilska 01, Bogunia               1000         2.5    10.5       15.5    7.0      1
19 Wieczorkiewicz 95, Aleksander  1000         2.5     9.5       14.0     8.0      2
20 Brylewski 97, Maciej                1000         2       12.0      17.0    9.0      2
21 Sibilska 99, Danuta                  1000         2       11.5      17.0    9.0      2
22 Rajkowski 96, Patryk                1000         2       10.5     15.5    6.0      2
23 Słabolepszy 95, Wojtek            1000         2       10.0     15.0    4.5      0
24 Kubiak 95, Bartosz                   1000         1.5    12.0     18.0    5.0      0
25 Jaskuła 96, Patrycja                 1000         1.5    10.0     15.5    4.5      0

Turniej odbył się na dystansie 6 rund 
z czasem 2x10 minut w jednej grupie na 
terenie SP 1 w Kórniku pod opieką Pani 
Małgorzaty Achtabowskiej. Sędzia turnieju-
Ryszard Bartkowiak. 

Awanse do Mistrzostw Gminy Kórnik 
uzyskali:

Dziewczęta: 
Zięta Zuzanna
Sibilska Bogumiła
Sibilska Danuta

Jaskuła Patrycja

Chłopcy   
Pietrowski Stanisław
Miara Piotr
Duszczak Wojciech
Ptak Wiktor 

Gratuluję awansów i życzę dobrych 
wyników w Mistrzostwach Gminy Kórnik, 
które odbędą się 29.10.2007. RB

MiędzyWojeWódzkie  
MiStrzoStWa MłodzikóW

W WioślarStWie
Już po raz trzeci reprezentanci UKS 

„Dwójka Kórnik” uczestniczyli w imprezie 
wioślarskiej na Malcie, do której przygoto-
wywali się uczestnicząc w dwutygodniowym 
zgrupowaniu letnim, w Ośrodku Sportowo-
Wypoczynkowym KS „Posnania”.

29 września 2007 roku uczniowie SP 
nr 1, SP 2 oraz Gimnazjum w Kórniku 
brali udział w Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików w Wioślarstwie, 
obok takich klubów jak Posnania RBW, 
TW Polonia Poznań, PTW Tryton Poznań, 
AZS AWF Poznań, KW 04, KTW Kalisz oraz 
AZS Szczecin.

Nasi reprezentanci na dystansie 1000 
m. zdobyli kolejno:

na czwórce podwójnej ze sternikiem 
II m. Huzarek Julia, Zawada Karolina, 

Suszka Zosia, Płóciennik Weronika, ster: 
Żyto Asia (5:22,35)

II m. Ruta Paweł, Matysiak Aleks, Żak 
Damian, Sobieraj Marcin, ster: Rzepka 
Maciej (4:28,36)

 na czwórce podwójnej bez sternika na 
dystansie 1000 m.

III m. Huzarek Julia, Zawada Karolina, 
Walkowiak Monika, Płóciennik Weronika 
(5:31,86)

IV m. Ruta Paweł, Matysiak Aleks, So-
bieraj Marcin, Żak Damian (5:03,10)

W trakcie imprezy został również podsu-
mowany Ranking Młodzików Wielkopolski w 
Wioślarstwie, w którym zawodnicy klubów 
wielkopolskich przez cały rok rywalizowali 
o uzyskanie jak najlepszych wyników. Brali 
udział w Międzynarodowym Teście Spraw-
ności Fizycznej, przejazdach na ergometrze 
wioślarskim na dystansie 1500 m oraz re-
gatach wioślarskich na dystansie 1000 m. 
Zawodnik UKS – u, Aleksander Matysiak 
zajął w rankingu wysokie III m. tuż za zawod-

nikiem Posnania RBW i KTW Kalisz.

Wszystkim zawodnikom gratuluję suk-
cesu oraz życzę satysfakcji i wytrwałości 
a chętnych do uprawiania wioślarstwa 
zapraszam na treningi:

Poniedziałek – 16 15 – 18 00  SP nr 2 
w Kórniku (sala gimnastyczna)

Środa – 17 00 – 19 00   SP nr 2 w Kór-
niku (sala gimnastyczna)

Sobota – 10 00 – 12 00  KS „Posnania” 
Poznań. 

TRENER WIOŚLARSTWA
Małgorzata Iszkuło 
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   TELEfONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 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, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997 
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 „Zdro wie”
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 kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
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 we te ry na ryj ne
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 kOM BUs
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
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Rozwiązanie krzyżówki z „Kór ni cza ni na” Nr 17/2007:  
„CO SZEPTANE TO ZEŁGANE”.  

Na gro dę książ ko wą otrzy ma p. Agata Kozłowska z Kórnika.  
GRA TU LU JE MY! Na gro dę prze śle my pocz tą. 

 

Następny numer Kórniczanina ukaże się
9-go listopada 2007 r.  

Materiały prosimy dostarczać do 2-go listopada 2007 r.

Poziomo: 1) dyrektor III Letniego Festiwalu 
„Muzyka z Kórnika”, 7) imię kórnickiego 
radnego Kuźmy, 8) do pisania na tablicy 
szkolnej, 9) płynie jak Wisła szeroka w 
piosence żołnierskiej, 11) imię radnego 
Lewandowskiego, wiceprzewodniczącego 
Komisji Budżetu i Finansów w Radzie 
Miejskiej w Kórniku, 14) tytułowa kurtyzana 
w powieści Emila Zoli, 16) model opla, 17) 
muzeum paryskie, 18) napój z browaru, 19) 
narkotyk w herbacie, 20) przyszła do woza, 
22) prosta droga w lesie powstała przez 
wyrąbanie drzew, 25) dawny student, 27) 
imię burmistrza Gminy Kórnik, 28) państwo 
z Syberią, 29) przymusowe odosobnienie 
ludzi przybyłych z miejsc dotkniętych epi-
demią.

Pionowo: 1) pieniądz w Indiach, 2) zapłono-
wa lub moczowa, 3) piąte u wozu, 4) karetka 
reanimacyjna, 5) imię przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Kórniku, 6) mara, widmo, 
10) klub sportowy w Kórniku, 12) narzędzie 
w ręce rzeźbiarza, 13) powieść Orzeszko-
wej, 14) agresja, 15) sołtys Czołowa, 20) 
Agnieszka, została laureatką tegorocznego 
konkursu na Białą Damę w Kórniku, 21) 
polarna na niebie, 23) Julian… Niemcewicz, 
24) rośnie na łące, 25) naczynie krwiono-
śne, 26) ryje i tworzy kopczyki.

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




