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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

MINĄŁ JUŻ ROK

STAWKI PODATKÓW

Jak obchodziliśmy ten szczególny dzień

Radni podsumowują pierwszy rok kadencji

Ile zapłacimy za nieruchomości i pojazdy?
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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

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

SPOTKANIE W BORÓWCU

25 października odbyło się zebranie 
Rady Sołeckiej w Borówcu w którym 
uczestniczył burmistrz J. Lechnerowski. 
Rada przedstawiła burmistrzowi projekt 
zagospodarowania terenu przy świetlicy w 
Borówcu i terenu byłego cmentarza ewan-
gelickiego. Burmistrz stwierdził, iż gmina 
nie może w całości sfinansować takiego 
projektu, jednak poczyni próby pozyskania 
środków finansowych z zewnętrz.

DOFINANSOWANIE PRZEPUSTU

Urząd Marszałkowski zdecydował o 
dofinansowaniu zadania polegającego na 
oczyszczaniu i regulacji przepływów między 
jeziorami oraz budowie instalacji piętrzącej 
wody jeziora Skrzyneckiego Dużego. 31 
października burmistrz Jerzy Lechnerowski 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kór-
nik Katarzyny Szamałek podpisał umowę w 
tej sprawie. Zgodnie z jej zapisami Urząd 
Marszałkowski przekaże na ten cel naszej 
gminie 450 tys. zł. Całkowity koszt zadania 
wyniesie około 1 130 tys. zł.

DROGA KTóRA ŁąCZY

W obecności władz samorządowych 
Kórnika i Zaniemyśla odbyło się uroczyste 
przecięcie wstęgi na drodze Bożydar – Bier-
natki. Co ciekawe inwestycja, choć niemal 
w całości położona jest w Gminie Kórnik  
została sfinansowana wspólnie przez obie 

gminy. Całkowity koszt zadania wyniósł 
nieco ponad 158 tys. zł z czego 30 tys. 
pochodziło od naszych sąsiadów. 

Droga na podbudowie z gruzobetonu 
ma szerokość 4,5 metra i długość 710 
metrów, a wykonała ją firma Strada-Colas 
z Palędzia.

Przy okazji uroczystości oddania drogi 
do użytku włodarze obu gmin zadeklarowali 
dalszą współpracę. Najistotniejszym wspól-
nym tematem wydaje się być oczyszczanie 
jezior Rynny Kórnicko- Zaniemyskiej.

KOLEJNA INWESTYCJA

W okolicach Jaryszek, przy granicy Gmi-
ny Kórnik z Poznaniem, na trzech działkach 
o łącznej powierzchni 20 hektarów powstaje 
kolejny obiekt magazynowo-spedycyjny.

Aktywizacja gospodarcza tego terenu 
jest możliwa dzięki korzystnemu usytu-
owaniu nowych dróg serwisowych, które 
powstały podczas modernizacji „trasy kato-
wickiej”. Kolejny obiekt tego typu to również 
kolejne milionowe wpływy z podatków, które 
trafią do gminnego budżetu.

SPOTKANIE Z KOLARZAMI

7 listopada burmistrz Jerzy Lechne-
rowski spotkał się w Urzędzie z grupą 
czołowych kolarzy UKS – Jedynka oraz 
z trenerami Robertem Taciakiem i Janem 
Antkowiakiem . Burmistrz pogratulował bar-
dzo dobrych osiągnięć sportowych w 2007 
roku oraz podziękował za świetną promocję 
gminy, wręczając im upominki.   

Opr. ŁG

OBChODY DNIA NIEPODLEGŁOśCI
Z okazji Święta Niepodległości,  w dniu 11 listopada 2007r., o godz. 16.00 w Zamku Kórnickim, odbędzie się koncert poetycki:

„WPISANI W HISTORIĘ”

przygotowany przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kórniku.
W tymże dniu zostaną złożone kwiaty w miejscach pamięci narodowej. Początek składania kwiatów nastąpi o godz. 15.00  

od tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny 1920 r.  
z parafii kórnickiej, usytuowanej na fasadzie kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kórniku

Burmistrz Jerzy Lechnerowski 

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 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku do dnia 27 listopada 
2007 r. wywieszone zostały niżej wymie-
nione wykazy dotyczące sprzedaży:

- 5 działek gruntu położonych w Bier-
natkach w trybie bezprzetargowym na 
rzecz właściciela nieruchomości przy-
ległej w celu poprawienia warunków 
zagospodarowania

Bliższe informacje można zasięgnąć 
w Referacie Gospodarki Nieruchomo-
ściami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 
w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 
wew. 674.

INFORMACJA  
DOTYCZąCA WYMIANY  

DOWODÓW  
OSOBISTYCH

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.

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.

Wójt Zaniemyśla, przewodnicząca RM i burmistrz Kórnika otwierają drogę
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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 
odbyła się 29 października. Nietypowy 
poniedziałkowy termin zwołania sesji 
(sesje zazwyczaj odbywają się w środy) 
podyktowany był wymogami procedural-
nymi związanymi z wyborem ławników 
do sądów.

Po długiej procedurze tajnego głosowa-
nia ostatecznie wybrani zostali:

- jako ławnicy Sądu Rejonowego w 
Środzie: Michał Bartel, Jolanta Ciechomska 
oraz Elżbieta Nowak.

- jako ławnicy Sądu Okręgowego w 
Poznaniu: Krystyna Janicka i Barbara 
Fluder.

SP w Szczodrzykowie im. Jana Pawła II
W bardzo podniosłym nastroju, w 

obecności gości – dyrektora, nauczycieli 
i uczniów Szkoły Podstawowej w Szczo-
drzykowie, radni nadali tej placówce imię 
Jana Pawła II. 

Z wnioskiem o nadanie Szkole Podsta-
wowej w Szczodrzykowie tak szczytnego 
imienia wystąpiła Pani Barbara Piertala – 
dyrektor szkoły.

Wniosek ten uzyskał wcześniej pełne 
poparcie całej społeczności szkoły, Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samo-
rządu Uczniowskiego.

Zgodę na nadanie Szkole Podstawowej 
w Szczodrzykowie imienia Jana Pawła II 
pismem z dnia 30 marca 2007 roku wyraził 
Arcybiskup Metropolita Poznański Stani-
sław Gądecki.

Uroczystości związane z tym wydarze-
niem odbędą się w maju przyszłego roku w 
podstawówce w Szczodrzykowie.

PODATKI NA 2008 ROK

Nieruchomości
Cały pakiet uchwał przyjętych na paź-

dziernikowej sesji dotyczył podatków na 
2008 rok.

Stawki podatku od nieruchomości okre-
ślone zostały w następującej wysokości:

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 

i budynków – za 1 m2 powierzchni  
- 0,68 ZŁ

b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
– od 1 ha powierzchni

- 3,72 ZŁ
c) pozostałych, w tym zajętych na pro-

wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – od 1 m2 powierzchni

- 0,28 ZŁ
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni 

użytkowej 
– 0,56 ZŁ

b) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 
od 1 m2 powierzchni użytkowej 

- 19,01 ZŁ
c) zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym  materiałem  siewnym  - od  1m2  
powierzchni użytkowej 

– 8,86 ZŁ
d) zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 

– 2,50 ZŁ
e) pozostałych,  w tym zajętych na pro-

wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 

– 6,34 ZŁ
3. od budowli 

 – 2% WARTOśCI

śRODKI TRANSPORTU

Stawki podatku od środków transpor-
towych na terenie naszej gminy ustalono 
następująco:

   1) od samochodu ciężarowego o do-
puszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 
ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego do 
dnia 31 grudnia 2000 roku

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                         

641,00 ZŁ
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                           

1.068,00 ZŁ  
c/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton z wy-

jątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego                                                            

1.283,00 ZŁ  
d/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton  zwią-

zanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego                                                                               

642,00 ZŁ
   2) od samochodu ciężarowego o do-

puszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 
ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego po 
dniu 31 grudnia 2000 roku

a/ powyżej 3,5tony do 5,5 tony włącznie                                           
588,00 ZŁ

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                               
962,00 ZŁ

c / powyżej 9 ton,  a poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego                                                                                           

1.230,00 ZŁ 
d/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton, zwią-

zanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego                                                                                              

615,00 ZŁ
   3) od samochodu ciężarowego o 

dopuszczalnej masie całkowitej równej 
lub wyższej niż 12 ton - w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki po-
datkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały 
(dostępny w UM Kórnik lub w Biurze RM 
w Kórniku),

   4) od ciągnika siodłowego i balastowe-
go przystosowanego do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 
3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowane-
go do dnia 31 grudnia 2000 roku

a/ powyżej 3,5 tony do 9 ton włącznie                                                
1.390,00 ZŁ

b/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                       
1.496,00 ZŁ 

   5) od ciągnika siodłowego i balastowe-
go przystosowanego do używania łącznie z 
naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poni-
żej 12 ton - wyprodukowanego po dniu 31 
grudnia 2000 roku

a/ powyżej 3,5 tony do 9 ton włącznie                                                
1.336,00 ZŁ

b/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                       
1.443,00 ZŁ

6) od ciągnika siodłowego i balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z 
naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton - stawki określa 
załącznik Nr 2 do uchwały(dostępny w UM 
Kórnik lub w Biurze RM w Kórniku).

7) od przyczepy i naczepy, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą od  7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego- wyprodukowa-
nej do dnia 31 grudnia 2000 roku

a/ od 7,0 ton do 10,0 ton                                                                        
427,00 ZŁ

b/ powyżej 10,0 ton a poniżej 12 ton                                                      
641,00 ZŁ

8) od przyczepy i naczepy, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego - wyprodukowa-
nej  po dniu 31 grudnia 2000 roku

a/ od 7,0 ton do 10,0 ton                                                                         
374,00 ZŁ

b/ powyżej 10,0 ton a poniżej 12 ton                                                       
588,00 ZŁ

   9) od przyczepy lub naczepy, które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą  lub 
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego 
- stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 
do uchwały (dostępny w UM Kórnik lub w 
Biurze RM w Kórniku).

10) od autobusu wyprodukowanego do 
dnia 31 grudnia 2000 roku - w zależności 
od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc                                                                      
1.069,00 ZŁ   

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                       
1.763,00 ZŁ 

   11) od autobusu wyprodukowanego po 
dniu 31 grudnia 2000 roku - w zależności 
od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc                                                                          
962,00 ZŁ

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                        
1.710,00 ZŁ

PODATEK ROLNY
Określono także stawkę podatku rol-

nego. Podstawą obliczenia jest tu średnia 
cena skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2007 roku w wysokości 58,29 zł 
za 1dt. (ogłoszoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 
października 2007 roku). Przypomnijmy, że 
cena za analogiczny okres sprzed roku w 
wynosiła 35,52 zł za 1dt. Samorząd zapro-
ponował obniżenie tej ceny do wysokości 
50,00 zł za 1dt. Radni nie jednogłośnie 
poparli takie rozwiązanie.

Stawka podatku rolnego za 2008 rok wy-
niesie 125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy.

OPŁATA TARGOWA
Zadecydowano także o wysokości 

opłaty targowej na wyznaczonych targo-
wiskach:

1. od sprzedaży z samochodu ciężaro-
wego lub przyczepy o ładowności powyżej 
1,5 tony

– 18,00 ZŁ
2. od sprzedaży z samochodu ciężaro-

wego lub przyczepy od samochodu osobo-
wego    o ładowności do 1,5 tony 

– 15,00 ZŁ
3. od sprzedaży ze straganu lub w innej 

formie, nie wyszczególnionej
   - do 1m2 powierzchni 

– 7,00 ZŁ
   - powyżej 1m2, za każdy kolejny roz-

poczęty 1m2 powierzchni 
– 7,00 ZŁ

- w innych miejscach pobiera się nastę-
pujące opłaty:

1. od sprzedaży z samochodu ciężaro-
wego lub przyczepy o ładowności powyżej 
1,5 tony

– 68,00 ZŁ
2. od sprzedaży z samochodu cięża-

rowego lub przyczepy oraz samochodu 
osobowego o ładowności do 1,5 tony 

– 55,00 ZŁ
3. od sprzedaży ze straganu lub w innej 

formie, nie wyszczególnionej 
- do 1m2 powierzchni 

– 21,00 ZŁ
- powyżej 1m2, za każdy kolejny rozpo-

częty 1m2 powierzchni
– 21,00 ZŁ

OPŁATA ZA POSIADANIE PSóW
Stawkę roczną opłaty od posiadania 

psów ustalono na 18,00 zł za psa.
Opłata ta powinna być uiszczana bez-

pośrednio na rachunek bankowy Gminy 
Kórnik, bez wezwania w terminie do dnia 15 
marca roku podatkowego, a w przypadku 
powstania obowiązku jej uiszczenia po tej 
dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania 
tego obowiązku. W przypadku powstania 
lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia 
opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę 
roczną zmniejsza się proporcjonalnie do 
liczby miesięcy, w których nie istniał obo-
wiązek jej zapłaty.

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

INNE UChWAŁY
Uchwała dotycząca diet radnych oraz 

zwrotu kosztów podróży porządkowała 
formalnie poprzednią, zdezaktualizowana 
uchwałę w tej sprawie. Diety radnych nie 
zmieniły się.

Zadecydowano o nieodpłatnym przejęciu 
nieruchomości położonej w Szczodrzykowie 
(w ewidencji gruntów jako działka nr 18/35 o 
pow. 0,0747 ha), na której znajdują się bez-
odpływowe zbiorniki do odbioru nieczystości 
z przyległego osiedla mieszkaniowego.

                        (dokończenie na str. 7)

SeSja – ławnicy i podatki trzy pytania 
do ...

... HANNY KMIECIAK, 
KIEROWNIKA REFERATU 

PODATKÓW  
I OPŁAT LOKALNYCh  

UM KÓRNIK 

- Jaki mechanizm kie-
rował zmianami stawek 
podatkowych i opłat na 
rok 2008?

W przeważającej części stawki podat-
kowe podwyższone są o 2,2% w stosunku 
do stawek obowiązujących w Gminie 
Kórnik w 2007 roku, a jednocześnie są 
niższe niż górne stawki proponowanej 
przez Ministra Finansów. W przypadku 
opłaty targowej dodatkowo zaokrąglili-
śmy kwotę, by technicznie było łatwiej ją 
pobierać. Opłata za posiadanie psów (w 
zeszłym roku w formie podatku) pozostała 
bez zmian. 

Istotną zmianą w przepisach jest zmiana 
klasyfikacji podatkowej pojazdów ciężaro-
wych. Dotychczas pobieraliśmy podatek 
od pojazdów o masie od 3,5 tony – teraz 
od pojazdów powyżej 3,5 tony. Ta niewiel-
ka zmiana ucieszy wielu rolników, którzy 
posługują się pojazdami o masie właśnie 
3,5 tony.

- Jakie zmiany nastąpiły w zakresie 
zwolnień podatkowych?

W roku 2008 nie wprowadza się żad-
nych dodatkowych zwolnień, w stosunku 
do 2007 roku. Nadal, tak jak w roku 2007, 
zwolnienia dotyczą przede wszystkim 
przedmiotów opodatkowania będących 
w posiadaniu instytucji finansowanych, 
w sposób pośredni bądź bezpośredni, z 
budżetu Gminy Kórnik. Zwolnienia te po-
zwalają uniknąć sytuacji, w której Gmina 
Kórnik płaciłaby sobie sama podatek od 
nieruchomości. Utrzymano także zwolnie-
nie z podatku od środków transportowych 
dla pojazdów wykorzystywanych przez 
jednostki organizacyjne powołane do 
ochrony przeciwpożarowej tak jak miało 
to miejsce dotychczas.

- Kto jest zwolniony z opłaty od po-
siadania psów?

Opłaty nie pobiera się od:
- osób zaliczone do znacznego stopnia 

niepełnosprawności w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
– z tytułu posiadania jednego psa,

- osób w wieku powyżej 65 lat prowa-
dzące samodzielnie gospodarstwo domowe 
– z tytułu posiadania jednego psa,

- podatników podatku rolnego od go-
spodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie 
więcej niż 2 psów.

Rozmawiał: Łukasz Grzegorowski
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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  

Firma z Kórnika 
zatrudni krawcowe do szycia bielizny,  

wynagrodzenie gwarantowane 1.000,00 zł netto.
Zgłoszenia - tel. (061) 8170 352

(dokończenie ze str. 5)
Ostatecznie, po wielu zmaganiach 

dokonano zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Kórnik w Mościenicy.

Przystąpiono do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Kór-
nik w Szczytnikach i zmieniono miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle 
Północne” w Kamionkach. Przystąpiono do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
wsi Borówiec w rejonie ulic Poznańskiej 
i Rekreacyjnej Borówiec III (Osiedle Pia-
skowe).

Radni postanowili wykreślić z porządku 
październikowej sesji punkty dotyczące: 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego w Czmoniu, 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: 
Poznańskiej i Woźniaka, w Kórniku (plano-
wana jest wizja lokalna), przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w Biernatkach 
oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Szczytnikach.

Podjęto natomiast uchwałę dotyczącą 
Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie 
gminy Kórnik ustalając między innymi strefy 
zakazów zabudowy w strefie 100 metrów od 
jezior i cieków wodnych z wyjątkami (szcze-
gółowych informacji udziela Referat Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa UM Kórnik).

Opr. ŁG

rok rady MiejSkiej 
w StatyStyce

Mija rok od Wyborów Samorządo-
wych 2007. Oto jak w skrócie liczbowym 
przedstawiała się praca rady Miejskiej 
w Kórniku. 

Obradowano na 16 sesjach, na których 
uchwalono 161 uchwał. 
Odbyło się 110 posiedzeń  komisji, w tym: 
(2006+2007=razem)
Komisja Budżetu i Finansów 2+14=16
Komis ja  Rozwoju Gospodarczego 
3+16=19
Komisja Rolnictwa 1+7=8
Komisja Ochrony Środowiska 2+15=17
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej 
4+16=20
Komisja Rewizyjna 1+12=13
Komisja Do Spraw Linii WN 0+18=18
Pierwsze posiedzenia w V kadencji odbyły 
się 29 listopada 2006 - były to 
KRG oraz KROL.
Najliczniejsze komisje  KBiF i KRG liczą po 
10 radnych, KOś, KROL, KREW po 5, 
KOiPS – 6.
W składzie rady działa także 3 osobowa 
Komisja Inwentaryzacyjna. 

Poprosiliśmy także wszystkich rad-
nych o podsumowanie pierwszego roku 
kadencji. Dziś wypowiedzi pierwszej 
trójki. Kolejne – jeśli napłyną – przed-
stawimy w kolejnych numerach Kórni-
czanina.

W ROK PO WYBORACH....

Każdy z nas zapewne zadaje sobie 
pytanie czy czas , który minął został 
w sposób rzetelny wykorzystany. Ze 
swojej strony uważam, że wiele spraw 
dotyczących życia każdego mieszkań-
ca naszej gminy zostało wykonane 
poprzez: zakup autobusów dla komu-
nikacji miejskiej, przekazaliśmy wiele 
zadań komunalnych naszej  spółce 
„Wod–kom”, utwardziliśmy wiele dróg 
komunalnych, położono wiele m2 chod-
ników, kolejna wioska otrzyma asfaltową 
drogę wraz z chodnikiem. Przekazano 
najbiedniejszym rodzinom 24 mieszka-
nia komunalne. Życie kulturalne miało 
warunki do rozwoju. Oświata kórnicka, 
bezpieczeństwo uczniów i warunki nauki 
jest w zainteresowaniu Rady Miejskiej, 
a szczególnie merytorycznej komisji. 
Dbałość o zdrowie, choć należy to do 
obowiązków każdego z nas, to jednak 
wiele czasu poświęcamy  na organi-
zowanie wielu form profilaktyki, dając 
warunki dla umiejętnego ich wykorzysta-
nia (bezpłatne badanie słuchu, wzroku, 
mammografia, prostata, osteoporoza). 
Poprzez rozwój bazy sportowej popra-
wiamy zdrowie mieszkańców, szczegól-
nie młodego pokolenia (wiejskie boiska 
sportowe, ogródki jordanowskie, cen-
trum sportowo – rekreacyjne). Poprzez 
swoje działanie wspieram ludzi, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji bytowej, 
pomagając w dystrybucji żywności w 
ramach pomocy Unii Europejskiej, czy 
w sprowadzaniu na teren gminy wózków 
inwalidzkich, łóżek szpitalnych, czy 
sprzętu rehabilitacyjnego oraz używanej 
odzieży.

Jako radny wspieram wszystkie 
działania na rzecz osób niepełno -
sprawnych. Udało się wspólnie wypra-
cować stanowisko co do zatrudnienia 
kompetentnej osoby ds. rozwiązywania 
problemów osób niepełnosprawnych. 
Jak się okazało wśród nas żyje około 
300 osób o różnej niepełnosprawno-
ści.

Drugie pytanie, czy wszystko co za-
kładałem na początku kadencji spełniło 
się. Myślę, że udało się wiele osiągnąć, 
choć reprezentowaliśmy różne podejścia 
w rozwiązywaniu wielu spraw, to cecho-
wała nas wielka odpowiedzialność za 
podjęte uchwały czy stanowiska. Jeśli 
chodzi o ocenę pracy w Radzie, to nale-
ży ona do mieszkańców. Ze swej strony 
mogę zapewnić, że jak dotychczas, 
godnie będę reprezentował swój obwód 
wyborczy, gminę, a interes gminy ponad 
wszystko.

Bogdan Wesołek  

Mija rok od wyborów i czas na ocenę 
pierwszego roku pracy w Radzie Miejskiej w 
Kórniku. Zdecydowaliśmy, że podsumowa-
nie minionego roku zrobimy wspólnie, tak 
jak razem ze sobą współpracujemy. Szybko 
zrozumieliśmy, że cele jakie obraliśmy moż-
na łatwiej osiągnąć przez wzajemną współ-
pracę - jest nam łatwiej załatwić wiele spraw 
dla dobra społeczności gminnej. Cieszy nas 
to, że w Radzie nie ma podziałów, choć nie 
we wszystkich kwestiach się zgadzamy 
ale udaje nam się wypracować wspólne 
stanowiska w rozwiązywaniu problemów. 
Martwi nas to, że procedury związane z 
inwestycjami są zbyt skomplikowane i co 
za tym idzie czasochłonne. Utrudnia to ich 
sprawną realizację (inwestycje opracowy-
wane od początku roku mogą być realizo-
wane dopiero pod jego koniec). 

W obecnej chwili trwają intensywne 
prace przy przebudowie kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej oraz oświetlenia na 
ul. Wyspiańskiego, układany jest chodnik i 
instalowane oświetlenie na ul. 20 Paździer-
nika, wyremontowany zostanie istniejący 
chodnik znajdujący się na tej ulicy, również 
na ulicach Reja, Patriotów, Potulickiej i 
pozostałej części Wróblewskiego. Wyko-
nane zostały chodniki na pozostałej części 
ul. Strzeleckiej, zainstalowano brakujące 
oświetlenie na ul. Stodolnej, wymieniony 
został dach na budynku sali gimnastycznej 
SP nr 1 w Kórniku. 

Trwa realizacja projektu „Miasteczka 
Ruchu Drogowego” na boisku przy gimna-
zjum w Kórniku. 

Wypracowany został przez Radę plan 
inwestycyjny na najbliższe lata, w którym 
znajdują się m.in. budowa Centrum spor-
towo –rekreacyjnego, rewitalizacja Kórnika 
i Bnina, modernizacja Prowentu, budowa 
promenady oraz wiele innych nie mniej 
ważnych inwestycji w całej gminie. 

Najważniejsze dla nas cele to: wykorzy-
stanie walorów turystycznych miasta, roz-
wój sportu i rekreacji, poprawa wizerunku 
gminy i dobro jej mieszkańców.

Adam Lewandowski
Andrzej Regulski
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południowych 1 listopada mieszkańcy 
gminy Kórnik odwiedzali groby bliskich. 
Mimo ogromnego ruchu drogowego 
wokół cmentarzy nie doszło do żadnego 
wypadku. 

Największy ruch panował na parafial-
nym cmentarzu w Kórniku, ale niemniejszy 
był również w Bninie czy Robakowie. Tłumy 
ludzi odwiedzały groby zwłaszcza podczas 
mszy żałobnych, które odbywały się na 
cmentarzach. Mieszkańcy pamiętali nie 
tylko o zapaleniu zniczy na mogiłach swoich 
bliskich, ale także na grobach zasłużonych 
dla społeczeństwa osób.

Lampki zapłonęły na zbiorowej mogile 
kórniczan zamordowanych 20 października 
1939 roku i grobie wieloletniego proboszcza 
kórnickiej parafii księdza Tadeusza Jabłoń-
skiego, które znajdują się na cmentarzu 
parafialnym w Kórniku. 

Kórniczanie nie zapomnieli również 
o postawieniu zniczy i wiązanek kwiatów 
w kruchcie kórnickiej kolegiaty, gdzie 

umieszczono tablice upamiętniające zamor-
dowanych w czasie wojny mieszkańców i 
ówczesnego księdza proboszcza Mieczy-
sława Matuszka, który zginął w obozie 
koncentracyjnym w Dachau oraz przy 
tzw. „Uchu Igielnym”, gdzie zgromadzono 
macewy ze zlikwidowanego w 1940 roku 
cmentarza żydowskiego.

Na cmentarzu parafialnym w Bninie 
mieszkańcy zapalali znicze przy zbiorowej 
mogile bohaterów poległych 17 stycznia 
1919 roku w potyczce pod Łomnicą (Zbą-
szyń), grobowcu rodziny Celichowskich czy 
na nagrobku księdza Andrzeja Michałow-
skiego, wikariusza bnińskiej parafii, opieku-
na biednych, zmarłego w 1882 roku. 

Raczej spokojnie i bez wypadków 
Mimo, że bilans tegorocznej akcji „Znicz” 

na polskich drogach nie jest najlepszy (od 
31.10 do 4.11 doszło w całym kraju do 761 
wypadków, w których zginęło 99 osób, a 
942 zostały ranne) to jak podkreśla asp. 
Eugeniusz Sierański, komendant kórnic-

kiego komisariatu w gminie Kórnik było 
dość spokojnie. 

Kilka dni przed 1 listopada, gdy ruch 
na drogach był już zdecydowanie większy, 
w niedzielę 28 października kórniccy funk-
cjonariusze po pościgu złapali pijanego 
złodzieja. W tym dniu około godziny 21.00 
policjanci chcieli skontrolować kierującego 
seicento, jadącego od strony Środy Wlkp. 
Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i 
zdecydowanie dodał gazu. Funkcjonariu-
sze ścigali pojazd przez kilkanaście minut. 
Mężczyzna dojechał aż do Szczepankowa, 
gdzie na łuku drogi stracił panowanie nad 
pojazdem, wypadł z jezdni i uderzył naj-
pierw w drzewo a następnie w ogrodzenie 
posesji. Policjanci wyciągnęli z seicento 
kierowcę. Okazał się nim 23-latek, który 
jechał pod wpływem alkoholu. Badanie 
wykazało 2,5 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Poza tym wyszło na jaw, że 
pojazd, którym poruszał się, ponad godzinę 
wcześniej został skradziony w Środzie 
Wlkp. Mężczyznę przewieziono do szpitala 

a potem do policyjnej izby zatrzymań. Za 
kradzież auta grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności. Policjanci przyznają, że gdyby 
nie nowy radiowóz zakupiony przez władze 
samorządowe to nie wiadomo czy udałoby 
się zatrzymać pirata drogowego. 

31 października kórniccy funkcjonariusze 
zatrzymali w Czmoniu nietrzeźwego kierowcę. 
Badanie wykazało, że mężczyzna ma 1,28 mg/
dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Większą liczbę patroli policyjnych i 
Straży Miejskiej wokół kórnickiego cmen-
tarza można było zaobserwować już w 
przeddzień Wszystkich Świętych. 1 listo-
pada obowiązywała w tym rejonie zmiana 
organizacji ruchu. Zarówno Eugeniusz 
Sierański, komendant kórnickiej policji, jak i 
Marek Kaczmarek, komendant Straży Miej-
skiej przyznają, że mieszkańcy i przyjezdni 
dostosowywali się do zakazów i poleceń 
funkcjonariuszy. W tym dniu Komisariat 
Policji w Kórniku nie zanotował żadnych 
wypadków, kolizji ani kradzieży. 

Barbara Morasz 

tłuMnie odwiedzali groby uporządkują 
Stary cMentarz 

- Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 
miesięcy poewangelicki cmentarz w Borówcu 
zmieni swój wygląd - powiedział Maciej Słowiń-
ski, sołtys Borówca. Gotowa jest już koncepcja 
zagospodarowania tego terenu, nadal jednak 
brak środków na rozpoczęcie prac.  

O sytuacji ewangelickich cmentarzy 
w naszej gminie pisaliśmy już w jednym z 
październikowych numerów „Kórniczanina”. 
Po tej publikacji sołtys Borówca zaprosił nas 
na spotkanie, w którym uczestniczył również 
proboszcz parafii ewangelicko – augsburskiej 
w Poznaniu i pracownik Referatu Ochrony 
Środowiska UM. 

Maciej Słowiński, któremu zależy na 
zmianie wyglądu tego miejsca, zaprezentował 
koncepcję uporządkowania cmentarza opra-
cowaną przez studentów Wydziału Architektu-
ry Politechniki Poznańskiej. Zaznaczył jednak, 
że to nie jest ostateczna wersja. Koncepcja 
zakłada wycięcie niektórych starych drzew 
i krzewów oraz posadzenie nowych. Poza 
tym w centralnej części tego miejsca miałby 
powstać obelisk i tablice pamiątkowe, alejki, 
rzeźby, zieleń. Sołtys przyznał, że w w okolicy 
brakuje miejsca, które mogłoby przypominać 
park miejski.  

Aby wcielić w życie pomysł na podstawie 
koncepcji musiałby powstać projekt, gdyż 
tylko na podstawie niego gmina może starać 
się o pozwolenie na wycinkę drzew. Poza tym 
niezbędna jest również opinia konserwatora. O 
ocenę koncepcji poproszono również ks. Tade-
usza Raszyka, proboszcza poznańskiej Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej. Zdaniem pro-
boszcza i rady parafialnej teren pocmentarny 
powinien posiadać elementy, które podkreślać 
będą odrębność tego miejsca – Ważne, aby 
zachowano „ducha miejsca” charakterystycz-
nego dla cmentarzy ewangelickich z okresu 
międzywojennego – stwierdził ks. Tadeusz 
Raszyk. Jako przykład właściwego rozwią-
zania tego problemu podał uporządkowany 
przed laty cmentarz poewangelicki w Tarnowie 
Podgórnym, obecnie „Park pamięci”. - Rada 
parafialna zdecydowała również, że ufunduje 
kamień pamiątkowy dla tego cmentarza - po-
informował ksiądz proboszcz. 

Pokrycie kosztów związanych z kamieniem 
pamiątkowym to nie jedyne wydatki, jakie będą 
poniesione w związku z uporządkowaniem 
terenu. By omówić sposoby finansowania 
takich prac sołtys Maciej Słowiński spotkał się 
z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim. Bur-
mistrz przyznał, że uporządkowanie terenu jest 
konieczne, jednak nie z gminnej kasy. Obiecał 
za to pomoc w zdobyciu środków unijnych na 
ten cel. Obecnie pracownicy Referatu Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych 
zajmują się wyszukiwaniem odpowiedniego 
programu.

Inicjatywa sołtysa Borówca i części miesz-
kańców jest godna pochwalenia, tym bardziej, 
że przez wiele lat nikt nie interesował się tą 
sprawą. Tylko czy w miejscu, w którym dawniej 
chowano ludzi wypada tworzyć enklawę odpo-
czynku dla okolicznych mieszkańców? 

Barbara Morasz 

MeMorieS
„Gdy ktoś odchodzi - szczególnie jeśli 

nagle, jeśli jest to osoba młoda - w głowie 
pojawia się wiele pytań, odczuwamy okrop-
ną pustkę i ból” – pisze o odejściu Julka 
Paulina. Pustka i ból nie są jednak bez-
kresne, bo to co pozostawił Julek Peda 
w sercach swojej rodziny i przyjaciół to 
olbrzymi skarb – coś bezcennego co 
nabrało także  materialnych kształtów. 
W dniu jego 28 urodzin, 12 października 
tego roku, w Dublinerze zorganizowano 
koncert pt. „Memories”. Przed sceną  
osierocona gitara  z różą i 28 świeczek... 
Na widowni rodzina i przyjaciele. A w ser-
cu każdego z zebranych cząstka Julka. 
I „memories” - wspomnienia ...

”Jak to możliwe, że w dzień po pa-
rapetówie, po najlepszej imprezie jaką 
razem przeżyliśmy to się stało? Wtedy 
kiedy byliśmy sobie tak bliscy, dzieliliśmy 
się myślami, marzeniami planami na 
przyszłość. Jak trudno jest zgromadzić 
w jednym miejscu ludzi, których pociąga 
muzyka i to ona sprawia, że świetnie 
się bawią bez zbędnych używek. Julek 
potrafił nas zjednoczyć. Był jak muzy-
ka. Wszystko o czym rozmawialiśmy 
związane było z muzyką. Jego śmiech, 
głos, myśli. Wszystko było melodyjne, 
dźwięczne i rytmiczne” - wspomina Pau-
lina. 

„Nigdy nie byłam na koncercie Julka…” 
żałuje Dorota, koleżanka z pracy „ ...a 
szkoda bo chciałabym go zobaczyć na 
scenie. Starałam się wyobrazić go pośród 
tych chłopaków, którzy wystąpili w Dubli-
nerze, ale wyobraźnia, a rzeczywistość to 
nie to samo… Widziałam go ostatni raz w 
Kórniku w piątek 4 maja. Zwykłe spotkanie 
w sklepie. Był z bratem - młodszym bra-
ciszkiem. Pożegnaliśmy się tak, jakbyśmy 
mieli spotkać się w poniedziałek w pracy. 
Już go nie zobaczyłam. Był smutek, był 
żal, niezrozumienie, bezsilność, łzy... Dla-
czego on?! Był wspaniałym kolegą, zawsze 
uśmiechnięty, miał taką fajną czapkę, którą 
nosił zimą z króliczej skórki. Teraz została 
tylko ramka z jego zdjęciami i to biurko przy 
którym siedział…”  

Koncert ku czci Julka tak wspomina 
Ela: ”Przed godziną 20.00 zaczęli się 
schodzić pierwsi goście. O godzinie 20.30 
klub Dubliner był już pełen ludzi. Nie wiem 
ile ich mogło być - trudno oszacować (ok. 
140 osób), ale wydaję mi się, że takiego 
oblężenia w tym miejscu już dawno nie było. 
Każde z nas wiedziało dlaczego koncert 
został zorganizowany i to nas wszystkich 
połączyło. Tak jak za życia Julek potrafił 
sobie zjednać ludzi tak i teraz było czuć, 
że jest z nami i dba o to żeby na koncercie 
panowała rodzinna atmosfera. Rozpoczęcie 
koncertu- przywitał nas Wojtek brat Julka. 
Powiedział, że spotykamy się po to, żeby 
być w dniu urodzin Julka z nim, mimo że 
nie będzie tortu ani świeczek.  Koncert 
rozpoczął  pokaz  multimedialny pt. „Bio-
grafia” przedstawiający życie Julka. Po tej 
projekcji wystąpił Hope, młody zespół z 
Poznania. Jeden z wokalistów powiedział, 

że początkowo chcieli zagrać łagodniej, 
ale zrobią to tak jakby chciał tego Julek. 
Chłopacy są bardzo żywiołowi i ekspresyjni 
na scenie. Ich muzyka to hip-hop porn-nu 
metal. Tego wieczoru było widać, że dają z 
siebie wszystko i nie było osoby, która nie 
skupiła by na nich swojej uwagi. Po ich wy-
stępie, przyszła kolej na następne pokazy 

multimedialne: „Bliscy” w którym pokazani 
byli przyjaciele, znajomi i dziewczyny Julka. 
Można się było przekonać jaki był Julek - 
pełny radości życia. Na koncercie znalazł 
się także utwór pt. „Uciekaj moje serce”, w 
wykonaniu Julka, ze studia w którym nagry-

wał materiał na swoją płytę. Wzruszające i 
przejmujące to było uczucie usłyszeć jego 
piękny głos. Kolejny pokaz multimedialny 
to „koncerty”. Zobaczyliśmy jak bardzo 
Julek potrafił wczuć się w muzykę, kochał 
ją. Przyszła kolej na następny zespół Chain 
Reaction z Warszawy (grają modern metal). 
Barton oznajmił nam, że przyjechali zagrać 

dla Julka, nie znali się za dobrze, widzieli 
się jeden raz na wspólnym koncercie w 
grudniu, ale ten jeden raz wystarczył 
żeby poczuli ten sam klimat. Zaczęli 
bardzo mocno, szybko, ostro. Zagrali 
także utwór „Skazany”- autorstwa Julka. 
Siły i ekspresji z jaką zaśpiewał go Bar-
ton nie zapomnę. „Gdy tak siedzę tutaj 
czekając na śmierć... wszystko miało być 
jak zwykły dzień, a później krew Twoja i 
łzy... nie chce umierać” Hm, myślę, że nie 
było osoby, której nie popłynęła łezka. 
W trakcie swojego występu wokalista 
kilkakrotnie  powtórzył dlaczego jest na 
tym koncercie „dla Julka”. Po występie 
Chainów zobaczyliśmy pokaz „ostatnia 
przejażdżka” Nie da się opisać słowami 
tego pokazu. Bo jak można opisać, że 
młody człowiek pełen radości życia, 
mający swoje marzenia, pragnienia, 
poszukujący szczęścia, który był za-
wsze uśmiechnięty, życzliwy i pomocny 
realizując jedno ze swoich marzeń i 
fascynacji, kupuje motor, wybiera się w 

piękny słoneczny dzień na przejażdżkę i już 
z niej do nas nie wraca?” 

Koncert się skończył. Przebrzmiał 
ostatni akord. Widzowie i artyści rozeszli 
się, rozjechali do domów, posprzątano 
lokal i scenę. Choć skończyło się także 
życie Julka, muzyka, którą tworzył, ta którą 
grał na koncertach i ta, którą dzięki swojej 
nietuzinkowej osobowości zaklinał swoich 
bliskich i przyjaciół, brzmi nadal mocno i 
wyraźnie w ich sercach.

Na podstawie wspomnień przyjaciół 
Julka. Opr. ŁG

Podziękowanie:

W dniu 12 października nasz syn 
Juliusz obchodziłby swoje 28 urodziny. 
Z tej okazji grupa przyjaciół z synem 
Wojtkiem zorganizowała koncert. 

Wszystkim tym, którzy ofiarowali 
swoją pomoc - z całego serca serdecz-
nie dziękujemy. 

Dziękujemy firmie Grześkowiak: 
Zbyszkowi i Marcinowi za pomoc w 
drukowaniu plakatów, użyczenia sa-
mochodu do przewozu sprzętu nagła-
śniającego; Eli, Ani, Beacie i Marcinowi 
za pomoc techniczną, Mariuszowi za 
reklamę w radiu Afera, Marcinowi 
„Pająkowi” za projekt plakatu, tacie  
i synowi -Słomińskim za nagłośnienie, 
obsłudze Dublinera, zespołom Hope  
i Chain Reaction za uświetnienie swoim 
występem.

Dziękujemy wszystkim, którzy choć-
by w najmniejszym stopniu pomogli i byli 
z nami sercem.

Dziękujemy ! 
Rodzice Juliusza
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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

wizyta 
w lukSeMburgu

Zaangażowani w partnerską współ-
pracę między miastami, członkowie i 
sympatycy niemieckiego Stowarzysze-
nia Königstain-Kórnik, by lepiej poznać 
mechanizmy działania wspólnoty krajów 
europejskiego kontynentu, rok rocznie 
udają się z wizytą do instytucji związa-
nych z Unią Europejską. W dniach 23-26 
października, na zaproszenie przyjaciół z 
Niemiec, wraz z grupą z hesji, czterooso-
bowa grupa mieszkańców gminy Kórnik 
gościła w Luksemburgu.

Celem wyjazdu były odwiedziny  
w dwóch ważnych, usytuowanych w tym 
mieście instytucjach: Europejskim Trybuna-

le Obrachunkowym i Trybunale Sprawiedli-
wości Wspólnoty Europejskiej.

Polsko-Niemiecka wycieczka miała 
okazję poznać istotę funkcjonowania obu 
trybunałów i zwiedzić sale obrad. Poza 
wykładami ogólnymi na temat obu instytucji 
i specjalnie przygotowanym pokazem multi-
medialnym był czas na pytania i rzeczowe 
odpowiedzi.

Przy okazji pobytu w tak pięknym 
miejscu grupa partnerska zwiedziła pełne 
zabytków miasto i położony w malowni-
czym miejscu wśród gór zamek Viaden 
- historyczną siedzibę luksemburskiego 
Wielkiego Księcia. Przyjaciele z  Königstein 
zaprosili także kórniczan do nowoczesnego 
gmachu Filharmonii Luksemburskiej na 
koncert znakomitej Orkiestry Symfonicznej 
z Cleveland.

Ze względu na to, że w spotkaniu 
uczestniczyły osoby ściśle zaangażowane 
we współpracę partnerską pomiędzy naszy-

mi miastami (ze strony polskiej m.in. dwie 
nauczycielki kórnickiego LO i członkowie 
stowarzyszenia „Ogończyk” stawiającego 
sobie za cel koordynację współpracy) 
rozmawiano także o najbliższych planach 
obu partnerów. 

Już w grudniu Kórnik znów zagości na 
corocznym jarmarku bożonarodzeniowym 
w Königstein. W przyszłym roku planowana 
jest kontynuacja wymiany między szko-
łami,  wymiana sportowa (wizyta piłkarzy 
z Niemiec, uczestnictwo Klubu Biegacza 
„Brylant” w maratonie we Frankfurcie nad 
Menem) i kulturalne wydarzenia (koncerty 
chórów w Niemczech). Przedstawiciele obu 
gmin będą gościć na corocznych świętach 
miast (Święto Białej Damy i Burgfest).

Wszystkich zainteresowanych współ-
pracą prosimy o kontakt z Referatem 
Promocji Gminy UM Kórnik (061 8170 411) 
bądź z nr tel. 0601179596. 

ŁG

Europejski Trybunał Obrachunkowy: 
„finansowe sumienie” Unii Europejskiej

Europejski Trybunał Obrachunkowy 
kontroluje dochody i wydatki Unii Europej-
skiej. Celem Trybunału jest przyczynienie 
się do poprawy finansowego zarządzania 
funduszami Unii Europejskiej, tak aby 
zapewnić jak najgospodarniejsze wyko-
rzystanie środków dla dobra obywateli Unii 
Europejskiej.

Misja Europejskiego Trybunału Ob-
rachunkowego:

Niezależna kontrola pozyskiwania i 
wydatkowania funduszy Unii Europejskiej i 
na tej podstawie ocena, jak instytucje euro-
pejskie wywiązują się ze swoich zadań. 

Trybunał bada, czy operacje finansowe 
zostały właściwie zarejestrowane, legalnie 
i prawidłowo przeprowadzone oraz czy 
zarządzano nimi w sposób zapewniający 
oszczędność, wydajność i skuteczność.

Trybunał informuje o wynikach swojej 
pracy poprzez publikację stosownych, 

obiektywnych i aktualnych sprawozdań.
Wykonując swoją pracę, Trybunał pra-

gnie przyczynić się do poprawy finansowego 
zarządzania funduszami Unii Europejskiej 
na wszystkich szczeblach, tak aby zapewnić 
jak najgospodarniejsze wykorzystanie środ-
ków dla dobra obywateli Unii.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich jest wspólnotową instytucją 
sądowniczą. Składa się z trzech sądów: 
Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Pierw-
szej Instancji oraz Sądu do spraw Służby 
Publicznej, których głównym zadaniem jest 
kontrola legalności aktów wspólnotowych 
i zapewnienie jednolitej wykładni i stoso-
wania prawa wspólnotowego.

W skład Trybunału Sprawiedliwości 
wchodzi 27 sędziów i 8 rzeczników gene-
ralnych. Sędziowie i rzecznicy generalni są 
mianowani za wspólnym porozumieniem 
przez rządy Państw Członkowskich na okres 
sześciu lat, a ich mandat jest odnawialny. Są 
oni wybierani spośród osób o niekwestiono-
wanej niezależności i mających wymagane 

w ich państwach kwalifikacje do zajmowania 
najwyższych stanowisk sądowych lub są 
prawnikami o uznanych kompetencjach.

Trybunał Sprawiedliwości współpracuje 
ze wszystkimi sądami Państw Członkow-
skich, które w zakresie prawa wspólnoto-
wego pełnią rolę sądów powszechnych. Aby 
zapewnić skuteczne i jednolite stosowanie 
prawa wspólnotowego, a także uniknąć 
jakichkolwiek rozbieżności w jego wykładni, 
sądy krajowe mogą, a czasami muszą, 
zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości 
o dokonanie wykładni danego zagadnienia 
prawa wspólnotowego, aby w ten sposób 
umożliwić na przykład zweryfikowanie 
zgodności ich ustawodawstwa krajowego z 
prawem wspólnotowym.

Dla Trybunału zastrzeżone są spra-
wy, w których skarga wniesiona została 
przez Państwo Członkowskie przeciwko 
Parlamentowi Europejskiemu lub Radzie  
(z wyjątkiem aktów prawnych Rady z zakre-
su pomocy państwa, dumpingu i uprawnień 
wykonawczych) lub przez jedną wspólnoto-
wą instytucję przeciwko drugiej.
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Miejsce na Twoją reklamę

Wizyta w Europejskim Trybunale Obrachunkowym
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krótko 
z powiatu

EDUKACYJNY SUKCES POWIATU 
POZNAŃSKIEGO

Od wielu lat stan polskiej oświaty jest 
przedmiotem debaty publicznej. Wielokrot-
nie, z rozmaitym skutkiem, podejmowano 
próby zmiany tendencji niekorzystnych dla 
uczniów i nauczycieli, a w dalszej perspek-
tywie – dla całego społeczeństwa. Próby te 
odbijają się szerokim społecznym echem, 
szczególnie w przypadku działań podejmo-
wanych przez Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej, tymczasem również na poziomie 
lokalnym można skutecznie i efektywnie 
przekształcać polską szkołę. Przykładem 
mogą być tu placówki oświatowe zarządza-
ne przez powiat poznański.

Powiat poznań-
ski od lat należy do 
regionów o wysokim 
wskaźniku zdawalno-
ści egzaminu matu-
ralnego oraz egzami-
nów potwierdzających 
kwalifikacje zawodo-
we. Osiągnięcie tak 
dobrych rezultatów 
wymaga jednak po-
dejmowania aktywno-
ści na rozmaitych po-
ziomach i obszarach. 

Jednym z atutów powiatowych jedno-
stek edukacyjnych jest świeżo wyremon-
towana baza dydaktyczna i doskonałe wy-
posażenie techniczne. Oczywistością jest 
przecież fakt, że warunki kształcenia mają 
duży wpływ na wyniki procesu nauczania. 
Dlatego też w szkołach przeprowadzono 
szereg prac modernizacyjnych: ocieplono 
i wyremontowano budynki, wymieniono 
stolarkę okienną oraz systemy grzewcze. 
Placówki  posiadają też nowoczesne 
pracownie komputerowe z dostępem do 
Internetu, pracownie językowe i symulacyj-
ne (do nauki zawodu). Stworzenie dobrego 
zaplecza nie tylko ułatwia edukację, lecz 
również stwarza szansę wykorzystania 
potencjału każdego ucznia. 

Podobnym celom służy także oferta 
kształcenia, która pozwala młodym ludziom 
wybrać taki kierunek nauki, jaki najbardziej 
odpowiada ich zainteresowaniom. W powie-
cie poznańskim możliwości rozwoju stwarza 
się nie tylko osobom wybitne zdolnym, ale 
także takim, których zdolności określane 
są jako „przeciętne”. Wyniki egzaminów 
dojrzałości świadczą o tym, że umiejętna 
praca z uczniem pozwala wyeliminować 
zaniedbania edukacyjne lat poprzednich, 
umożliwiając mu nie tylko zdobycie konkret-
nej wiedzy, ale i zwiększając jego szanse 
na rynku pracy. 

Najlepsze wyniki, podobnie jak w latach 
ubiegłych, osiągnęły: II Liceum Ogólnokształ-
cące w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu, 
Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie 
oraz Liceum Ogólnokształcące w Kórniku. 
Egzamin maturalny zdali tam wszyscy ucznio-
wie, którzy do niego przystąpili, a w Zespole 
Szkół nr 1 w Swarzędzu była to znaczna 

większość. Po-
dobnie rzecz się 
miała w ZS w 
Rokietnicy i ZS w 
Bolechowie. Tak-
że w Specjalnym 
Ośrodku Szkol-
no – Wychowaw-
czym dla Dzieci 
Niewidomych w 
Owińskach od-
setek młodzieży, 
która zdała ma-
turę jest bardzo 

wysoki, co w porównaniu z innymi placów-
kami tego typu daje doskonały rezultat. Takie 
wyniki  sprawiają, że zdawalność egzaminów 
dojrzałości w powiecie poznańskim jest 
wyższa niż średnia zdawalność matur w 
województwie wielkopolskim. Efekty te udaje 
się uzyskać  między innymi dzięki wysokiemu 
poziomowi zajęć lekcyjnych, bogatej ofercie 
zajęć pozalekcyjnych, czy dofinansowywaniu 
przez powiat zajęć fakultatywnych. Nie bez 
znaczenia są także kwestie związane z sze-
roko rozumianym podnoszeniem kwalifikacji 
przez nauczycieli. Możliwość doskonalenia 
zawodowego oraz system nagród stanowi 
nie tylko czynnik motywujący, ale przede 
wszystkim przekłada się jednoznacznie na 
poziom kształcenia we wszystkich typach 

szkół ponadgimnazjalnych w powiecie.
Należy podkreślić, że tak doskonałe wyni-

ki osiąga także młodzież o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, w tym osoby niewidome 
i słabowidzące. Przebywanie w klasach 
integracyjnych oraz  konieczność sprostania 
takim samym wymaganiom teoretycznym 
i praktycznym, co młodzież pełnosprawna, 
pozwala uczniom, którzy mogą być zagrożeni 
wykluczeniem społecznym, odnaleźć się w 
rzeczywistości, a w przyszłości skutecznie 
konkurować na rynku pracy.

Trzeba zauważyć, że to właśnie 
zmieniające się warunki ekonomiczne 
wyznaczają standardy szkolnictwa w po-
wiecie poznańskim. Stworzenie systemu, 
który umożliwia absolwentom zdobycie 
pożądanych umiejętności, obejmuje ofer-
tę dydaktyczną i doradztwo zawodowe 
oraz wymaga podjęcia pełnej współpracy 
władz powiatu, szkoły i potencjalnych 
pracodawców – to jeden z największych 
sukcesów edukacyjnych ostatnich lat. 
Dzięki temu placówki oświatowe zyskują 
dostęp do nowoczesnych technologii. 
Przykładem jest monter mechatronik –  
zawód, który stanowi połączenie mecha-
niki, elektroniki, automatyki i informatyki. 
Wprowadzenie nauczania tej profesji 
w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu na pozio-
mie szkoły zawodowej, jest wynikiem 
współpracy pomiędzy firmą Volkswagen 
Poznań, powiatem poznańskim oraz Po-
znańskim Centrum Edukacji Ustawicznej 
i Praktycznej. Nauka prowadzona jest, w 
cyklu trzyletnim, od 2005 roku, kończy 
się uzyskaniem świadectwa z niemieckim 
certyfikatem. Najlepszym absolwentom 
zaoferowana zostanie praca w firmie 
Volkswagen Poznań.

Duże zapotrzebowanie rynku pracy na 
florystów, przyczyniło się do stworzenia 
autorskiego, eksperymentalnego progra-
mu szkoły florystycznej w Zespole Szkół 
w Rokietnicy. Starania o zapoczątkowanie 
nauki tego kierunku trwały blisko pięć lat. Po 
zakończeniu i pozytywnym zaopiniowaniu 
przez MEN, program ten wprowadzono do 
nauczania szkolnego.

Natomiast dla SKF - największego na 
świecie dostawcy produktów, rozwiązań 
oraz usług w przemyśle łożyskowym, 
uszczelnieniowym oraz przemysłach 
związanych z ruchem obrotowym - który w 
Poznaniu działa na bazie dawnej Fabryki 
Łożysk Tocznych, w ZS nr 1 w Swarzędzu, 
kształcić się będą przyszli szlifierze metali i 
tokarze. Nauka przedmiotów ogólnokształ-
cących oraz teoretycznych przedmiotów 
zawodowych odbywać się będzie w Swa-
rzędzu, a zajęcia praktyczne w fabryce SKF 
Poznań oraz Poznańskim Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego i Praktycznego.

 Dzięki odpowiedzi na rzeczywiste 
zapotrzebowanie rynku pracy i kształceniu 
w tych zawodach, w których poszukiwani 
są specjaliści, istnieje duża szansa, że po 
zakończeniu edukacji młodzież z łatwością 
znajdzie zatrudnienie. Zapraszamy do na-
szych placówek.

Karolina Korcz
Gabinet Starosty

Budynek Zespołu Szkół w Rokietnicy.

Nowoczesna pracownia komputerowa w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Julia Kłosowicz z klasy piątej kórnic-
kiej podstawówki została wyróżniona w 
konkursie plastycznym zatytułowanym 
„Z udziałem wody najlepsze przygody”, 
zorganizowanym przez firmę Aquanet. 

W ekologicznym konkursie plastycznym 
mogli wziąć udział uczniowie z czwartych, 
piątych i szóstych klas szkół podstawowych 
z miejscowości, które korzystają z usług 
poznańskiej spółki. Dzieci miały za zadanie 
przedstawić za pomocą dowolnej techniki 
plastycznej w jaki sposób i do jakich celów 
wykorzystują wodę dorośli, ale też dzieci. 
Prace oceniała specjalnie powołana ko-
misja, która wyłoniła trzech laureatów i 
przyznała kilka wyróżnień. 

Pierwsze wyróżnienie zdobyła Julia 
Kłosowicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku, a jej praca jako jedyna z kilku 
nadesłanych z gminy Kórnik została za-

uważona przez komisję oceniającą. Pią-
toklasistka z Kórnika przyznała, że celowo 
na swojej pracy nie przedstawiła, jakie 
przygody mogłyby na nią czekać na morzu 
czy w jeziorze. - Spodziewałam się, że więk-
szość uczestników pewnie podchwyci taki 
pomysł, dlatego na mojej wyklejanej pracy 
zaprezentowałam misia podczas zabawy w 
wannie – powiedziała nam Julia. 

Kórniczanka 31 października odebrała 
z rąk Pawła Chudzińskiego, prezesa Aqu-
anetu dyplom i upominki w poznańskiej 
siedzibie firmy. Jej pracę przez cały listopad 
będą mogli zobaczyć wszyscy ci, którzy 
korzystają z przystanków MPK w centrum 
Poznania. Będzie umieszczona na tzw. 
citylightcie (podświetlonej reklamie).  

Na konkurs nadesłano ponad 650 prac 
z 50 szkół podstawowych z Poznania i 
okolicznych gmin. 

Barbara Morasz

UWAGA!
Komisariat Policji w Kórniku infor-

muje, że na przełomie października 
i listopada miało miejsce kilka przy-
padków włamań do piwnic w godzi-
nach południowych w blokach przy 
ulicy Krasickiego. W związku z tym 
kórniccy funkcjonariusze apelują do 
mieszkańców osiedli przy ulicy Krasic-
kiego oraz Staszica o zabezpieczenie 
piwnic, czujność i informowanie policji 
o wszelkich podejrzanych osobach, 
które przez dłuższy czas przebywają 
na terenie bloku i osiedla. 

oSteoporoza 
to podstępnie rozwijająca się choroba, zwana również cichym złodzie-

jem, gdyż pozbawia kości wapnia.
Chorobę stwierdza się u co trzeciej kobiety po 50 roku życia, dotyczy 

również mężczyzn po 60 roku życia.
Zaawansowana choroba może powodować uporczywe bóle krę-

gosłupa (głównie bóle pleców) oraz zwiększa podatność na złamania 
(najczęściej szyjki kości udowej, trzonów kręgów).

Wykryć ją można badaniem densytometrycznym, czyli badaniem 
gęstości kości – całkowicie bezpiecznym i bezbolesnym.

ZA DARMO
Zapraszamy na bezpłatne badanie gęstości kości – densytometrięW przychodni 

ul. Poznańska 34a, w dniu 26 XI 2007 w godzinach od 9:30 do 16:30. Po badaniu 
zapewniona bezpłatna konsultacja lekarska.

ZAPISY: Telefonicznie: tel. 061 8170 043, lub osobiście w Rejestracji

Szanowna redakcjo! 

 Dziękuję Państwu za zamiesz 
 czenie, w Państwa Czasopi-
śmie fotografii uczniów Szkoły w Bninie, 
wśród których jest mój ojciec, Stanisław 
Serba. 

Chciałabym podzielić się z czytelnika-
mi moimi informacjami o życiu ojca, który 
urodził się w Bninie 24 października 1902 
roku i o jego służbie dla Ojczyzny. 

Gdy wybuchło Powstanie Wielko-
polskie, jedyne zwycięskie w historii 
powstań narodowych, mój ojciec zgłosił 
się na ochotnika do Kompanii Kórnickiej 
11 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Po-
szedł - jak sam mówił - bić Niemców. Brał 
udział w walkach ulicznych w Poznaniu i 
w wyzwalaniu Wielkopolski (26.12.1918 - 
18.03.1919). Za odwagę otrzymał „Krzyż 
Rady Ludowej Miasta Poznania” i  „Krzyż 
Walecznych”. 

W okresie od 18.03.1919 – 23.03.1922 
będąc w składzie 69 Pułku Piechoty, 
uczestniczył w wojnie bolszewickiej. 
Został odznaczony „Medalem za wojnę 
1918-1921” i „Medalem Niepodległo-
ści”. 

Kolejny okres jego życia to służba w 
Wojsku Polskim i walka w kampanii wrze-
śniowej 1939 roku, w stopniu kapitana 
Piątego Pułku Strzelców Podhalańskich 
w Przemyślu, wchodzącego w skład 
Armii Kraków. 

20 września 1939 roku wzięto go 
do niewoli niemieckiej i wywieziono do 
obozu w Lubece, a następnie do Offlagu 
II C w Woldenbergu. 

Po wojnie, do września 1949 roku był 
oficerem Wojska Polskiego w stopniu 
pułkownika, a potem do emerytury pra-
cownikiem umysłowym w administracji 
państwowej. 

Szanowni Państwo – Mieszkańcy 
Bnina – niech moja wypowiedź będzie 
dla Państwa zachętą do szukania infor-
macji o młodych ludziach ze zdjęcia, do 
dzielenia się swą wiedzą o ich życiu i 
ubogacenia naszej wspólnej historii. 

Z wyrazami szacunku 
mgr Barbara Serba-Grządka
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Centrum miało być obiektem z praw-
dziwego zdarzenia. W skład kompleksu 
wchodziłyby dwa obiekty. Pierwszy z nich 
to obiekt sportowy z pełnowymiarową halą 
widowiskowo – sportową, umożliwiającą m. 
in. grę w piłkę koszykową czy siatkową, z 
miejscami dla widowni, gabinetami odnowy 
biologicznej, szatniami i pełnowymiarową 
pływalnią z odpowiednim zapleczem. W 
drugim budynku prawdopodobnie mieścić 
się będzie siedziba kórnickiej biblioteki 
publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, a 
także sala multimedialna 
i konferencyjna. Pomię-
dzy dwoma obiektami 
planowane jest powsta-
nie placu, którego od-
powiednie zagospoda-
rowanie uatrakcyjniłoby 
to miejsce. 

Hieronim Urbanek, 
wiceburmistrz Kórnika 
pytany w 2006 roku o to, 
kiedy projekt będzie re-
alizowany odpowiedział 
wówczas, że wszystko 
zależy od funduszy. Je-
żeli gminie uda się pozy-
skać środki unijne na ten 
cel, wówczas budowa 
powinna trwać nie więcej 
niż 2 lata. – Z wnioskiem 
o dofinansowanie zamierzamy wystąpić w 
lutym 2007 roku, a decyzję poznamy w maju 
lub czerwcu – mówił wtedy wiceburmistrz. 
Okazuje się jednak, że w lutym tego roku 
nie było możliwości składania wniosków, 

ponieważ odpowiednie ministerstwo nie 
ogłosiło konkursu. Od marca 2007 roku 
data ogłoszenia takiego konkursu była 
przesuwana kilkakrotnie i do tej pory nikt nie 
zna terminu. Pracownicy Referatu Promocji, 
Kultury, Sportu i Pozyskiwania Funduszy 
Pozabudżetowych poinformowali nas, że 
istnieją programy, z których można starać 
się o pozyskanie środków na ten cel, ale 
nadal nie ma aktów wykonawczych, które 
określałyby wzory wniosków i termin ich 
składania. 

Nawet jeśli gmina nie pozyska funduszy 
unijnych to budowę centrum planowano re-
alizować w etapach z budżetu gminnego. W 
budżecie na 2007 rok zabezpieczono kwotę 
3 250 000 złotych na budowę centrum spor-

towo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, ale w ciągu roku dokonano 
kilku korekt i środki te przeznaczono na inne 
inwestycje i potrzeby. 

Mimo stale przesuwanego terminu 
składania wniosków o fundusze unijne na 
budowę centrum w ciągu roku zajmowano 
się kompletowaniem dokumentacji. We 
wrześniu i październiku bieżącego roku 
gmina złożyła w Starostwie Powiatowym w 
Poznaniu dokumentację dotyczącą trzech 
obiektów, aby uzyskać pozwolenie na budo-
wę. Bronisław Dominiak, kierownik Referatu 
Inwestycji poinformował nas, że na takie 
pozwolenie czeka się około 65 dni. Gmina 
stara się o pozwolenie na budowę komplek-

su w 3 etapach: najpierw 
na halę, następnie na 
basen i na końcu na cen-
trum kulturalno-oświato-
we. Jeszcze w tym roku 
powinniśmy uzyskać in-
formację czy pozytywnie 
rozpatrzono wniosek o 
pozwolenie na budowę. 
Referat Inwestycji po-
siada już dokumentację 
budowlaną i w najbliż-
szym czasie otrzyma 
projekt budowlano-wy-
konawczy. Po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę i 
zabezpieczeniu środków 
w budżecie gminy na 
następny rok lub uzyska-
niu funduszy unijnych 

można będzie rozpocząć procedurę prze-
targową na wykonanie prac budowlanych. 
Kiedy jednak pierwsze maszyny wjadą na 
plac budowy tego na razie jeszcze nikt nie 
wie. Barbara Morasz

kiedy powStanie  
centruM Sportowo - rekreacyjne? 

KONKURS NA STANOWISKO  RE-
FERENTA DS. INFRASTRUKTURY 

TEChNICZNEJ

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. infrastruktury 
technicznej  w Urzędzie Miejskim w Kórni-
ku 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 po-
pełnione umyślnie,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) wykształcenie wyższe techniczne – 

preferowany kierunek: Budownictwo
7) posiada prawo jazdy kategorii B

 II. Wymagania dodatkowe kandy-
data:

1) komunikatywność
2) znajomość obsługi komputera  w 

zakresie Microsoft Office
3) doświadczenie zawodowe w prowa-

dzeniu spraw związanych z infrastrukturą 
techniczną i gospodarką komunalną

III. Zakres wykonywanych zadań na 
stanowisku

Realizacja zagadnień związanych z 
gospodarką komunalną i infrastrukturą 
techniczną.

IV. Wymagane dokumenty i oświad-
czenia

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 osobo-

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

Pisemne zgłoszenia kandydatów 
będą przyjmowane w terminie do dnia  
23 listopada  2007 r, w  Sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do 
godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w 
zamkniętej kopercie z następującą adno-
tacją:  „Konkurs na stanowisko referenta   
ds infrastruktury technicznej w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku.” Postępowanie 
konkursowe obejmuje analizę wszystkich 
złożonych dokumentów oraz rozmowy z 
kandydatami. O terminie i miejscu przepro-
wadzenia konkursu kandydaci zostaną po-
informowani indywidualnie. Nadesłanych 
dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, któ-
re wpłyną do Urzędu po wyżej określonym 
terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur 
nastąpi w dniu 26 listopada 2007 r.

Informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej 

(www.bip.kornik.pl) 
oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie 

Miejskim w Kórniku. 

Jedenastoletni Maciej, mieszkaniec 
gminy Kórnik jest jednym z czterdziestu 
dzieci w kraju i jedynym w naszej gminie 
i województwie, które choruje na muko-
polisacharydozę typu II hunter. Lucyna i 
Marek Smolarkiewiczowie, rodzice chłopca 
opowiedzieli nam o codziennym zmaganiu 
się z chorobą swojego syna.  

Chłopiec urodził się zdrowy w lipcu 1996 
roku. W wieku 3 lat zaczął uczęszczać do 
przedszkola w Kórniku. Był bardzo żywym, 
bystrym dzieckiem. Potrafił mówić, rozróżniał 
cyfry, litery, układał puzzle. Objawy genetycznej, 
metabolicznej choroby, jaką jest mukopolisa-
charydoza typu II Hunter pojawiły się, gdy miał 
4 lata. Początkowo lekarze nie potrafili od razu 
zdiagnozować schorzenia. Właściwą diagnozę 
postawił dopiero genetyk. Chłopiec do zerówki 
uczęszczał jeszcze w kórnickim przedszkolu, 
jednak już „odstawał” od pozostałych dzieci, 
ze względu na to, że w wieku 5 lat chłopiec 
zaczął cofać się w rozwoju. Dlatego kolejny 
etap edukacji rozpoczął już w Specjalnej Szkole 
Podstawowej nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych 
na ulicy Rycerskiej w Poznaniu. Codziennie 
jest dowożony i przywożony minibusem 
„Kombusu”.

Państwo Lucyna i Marek Smolarkiewiczo-
wie mówią, że odkładanie się mukopolisa-
charydów w organizmie powoduje jego stałe, 
powolne niszczenie. Niszczą również mózg. 
Jedenastoletni Maciej nie mówi pełnymi zda-

niami, a wypowiada jedynie pojedyncze słowa. 
Cierpi na przykurcze. Coraz gorzej funkcjonuje 
jego serce, wątroba, śledziona. 

Nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu 
powoduje, że dzieci cierpiące na tę chorobę 
przeciętnie żyją 15 lat. Zaczynają pojawiać się 
u nich też inne choroby. 

W sierpniu tego roku chłopiec po raz pierw-
szy dostał napadu epilepsji. Dwa miesiące 

spędził w szpitalu, gdzie rodzice czuwali przy 
nim przez 24 godziny na dobę. Na dodatek 
zachorował na zapalenie płuc. Teraz powrócił 
do domu. Niestety zdecydowanie pogorszyła 

się jego kondycja. Państwo Lucyna i Marek 
podkreślają, że Macieja ani na chwilę nie można 
pozostawić bez opieki i spuścić z niego oka, dla-
tego zajmują się nim na zmianę. Niebezpieczny 
może być dla niego atak epilepsji połączony z 
groźnym dla życia bezdechem.

Na początku tego roku zaświtała nadzieja, 
gdyż po latach badań zarejestrowano w Unii 
Europejskiej lek na ten typ choroby. Może on 
zatrzymać rozwój choroby i spowodować, że 
choć część jej skutków cofnęłaby się. Niestety, 
we wrześniu okazało się, iż lek nie będzie re-
fundowany przez państwo. Jest on tak drogi, że 
rodzice jedenastolatka nie mogą go kupić. 

Maciej jest podopiecznym Kórnickiego Sto-
warzyszenia Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka”. 
Ponownie uczęszcza na cotygodniowe zajęcia 
w „Klaudynce”. Korzysta także z hipoterapii, 
masaży, wyjeżdża na turnusy rehabilitacyjne. 

W stowarzyszeniu jest jedynym dzieckiem 
cierpiącym na mukopolisachardydozę. Należy 
również do Ogólnokrajowego Stowarzyszenia 
Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby 
Pokrewne.

Państwo Smolarkiewicz mają jeszcze 
dwoje zdrowych dzieci: półtoraroczną Kasię  
i pięcioletniego Jakuba.

Pani Lucyna stwierdza, że cierpienie jej 
syna jest bardzo duże, a nie może on powie-
dzieć co go tak naprawdę boli. Pan Marek ma 
nadzieję, że przy zmianie ekipy rządzącej po-
jawi się bardziej ludzkie podejście do problemu 
dzieci cierpiących na mukopolisacharydozę  
i lek, który może uratować życie syna będzie 
refundowany. 

Robert Wrzesiński

cierpi, ale nie Może powiedzieć 
co go boli

Firma ME-FA International Sp. z o.o., światowej klasy producent skrzynek 
pocztowych, w związku z intensywnym rozwojem poszukuje pracowników do 
nowego zakładu produkcyjnego w Gądkach k/Poznania.

Poszukujemy pracowników na stanowiska:
- Operator maszyn CNC (maszyny do wykrawania lub gięcia)
- Operator linii montażu
- Operator linii malowania proszkowego
- Pracownik linii zawieszania

Od kandydatów wymagamy:
- Doświadczenia na jednym z wymienionych stanowisk
- Zaangażowania
- Dyspozycyjności
- Umiejętności pracy w zespole

Oferujemy:
- Atrakcyjne warunki zatrudnienia
- Możliwość rozwoju

Kontakt:
ME-FA International Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5A
62-023 Gądki
Magdalena Gil

tel. 061 81 98 600  
lub 693 309 733

e-mail: mg@me-fa.com
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• 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

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

• 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
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OŚRODEK  
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,.

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

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!

 ® 
 

Firma „Sznura” zatrudni:

- mechanika samochodów 
dostawczych i ciężarowych

Wymagania:

- doświadcznie na w/w stanowi-
sku

- 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

Producent 
altan, huśtawek, 

wiatraków,
bud dla psa

ul. Biernacka 3, 62-035 Kórnik – Bnin
tel. (061) 8171-781

Organizujemy przyjęcia 
do 30 osób.

- chrzciny
- komunie
- bankiety

Gądki - Lotnisko
tel. 609 27 89 47, www.aerostart.pl

Usługi remontowe
ogólnobudowlane

Tanio – szybko
– fachowo

tel. 785 297 166
510 723 652

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 
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Jak dotąd linie kablowe wykorzysta-
no do bezpośredniego zasilania stacji 
elektroenergetycznych. Rozwiązań 
tego typu nie zastosowano dotychczas 
na szeroka skalę do przesyłu energii 
sieciami przesyłowymi. 

Zastosowanie technologii kablowej 
wymaga spełnienia bardzo istotnych 
uwarunkowań technologicznych. Po-
łączenie istniejącego odcinka linii 
napowietrznej z odcinkiem realizowa-
nym kablami podziemnymi wymaga 
zaprojektowania i wykonania nowych 
słupów krańcowych na stanowiskach 
połączeń na obu końcach odcinka ka-
blowego. Każde stanowisko musi się 
składać z dwóch konstrukcji stalowych 
z zainstalowanymi na nich głowicami 
kablowymi i ogranicznikami przepięć. 
Szacunkowe wymiary każdej konstruk-
cji słupa to: wysokość całkowita ok. 30 
m, teren zajęty przez dwie konstrukcje 
na każdym końcu linii kablowej ma 
wymiary ok. 50x15 m. Niezbędne jest 
także wygrodzenie stanowisk krańco-
wych linii kablowych.

Oprócz tego, dla l inii kablowej 
trzeba wybudować stację kompensa-
cyjną mocy biernej generowanej przez 
kable (dla napięcia 400 kV i 220 kV). 
Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć w opracowaniu Politechniki 
Poznańskiej „Aspekty techniczno–eko-
nomiczne związane z projektowaniem, 
budową i eksploatacją wielotorowych 
kablowych linii przesyłowych o maksy-
malnym napięciu 400 kV”, dostępnym 
na stronie ww.nowaliniapoznan.pl). 
W stacji należy zainstalować także 4 
dławiki kompensacyjne oraz rozdzielnię 
dla napięcia 400 kV i 220 kV. Stacja 
ta musi znajdować się przy jednym 
z końców linii kablowej. Zajmuje ona 

znaczny obszar, jego wymiary wynoszą 
300x200 m.

  Kable prowadzi się bezpośrednio 
w ziemi, w wiązkach trójfazowych, na 
głębokości 1,3 m. Zastąpienie czterech 
torów linii napowietrznej, takiej która 
jest budowana w gminie Kórnik, linią 
kablową o tych samych parametrach 
energetycznych, wymaga ułożenia 
sześciu wiązek kabli. Kable w wiązkach 
ułożone muszą być w układzie płaskim, 
konieczne jest także zachowanie odstę-
pu między wiązkami nie mniejszego niż 
5 m. Całkowity pas terenu zajęty przez 
czterotorową linię kablową musi mieć 

więc szerokość ok. 30 m. Dodatkowo, 
co ok. 500 m, ze względów technolo-
gicznych, koniecznie należy wykonać 
sześć szczelnych betonowych komór 
mufowych.

 
Do budowy linii kablowej potrzeb-

ne są także specyficzne materiały, o 
dużym gabarycie i ciężarze, należy 
więc zorganizować ich transport, np. 
bębnów kablowych (18 ton każdy) z 
fabryki na miejsce budowy, uzyskać 

pozwolenia na przejazd taboru dostaw-
czego, zbudować drogi dojazdowe itp., 
wymienić grunt w otoczeniu wiązek 
kablowych, zabezpieczyć wykopy i 
zapewnić sprawne układanie kabli na 
dużym terenie.

W przypadku zastosowania linii 
kablowej czynnikiem oddziaływującym 
na środowisko jest pole magnetyczne 
o częstotliwości 50 Hz. Nie występuje 
natomiast oddziaływanie pola elek-

trycznego. Obliczenia składowej ma-
gnetycznej wskazują, że maksymalna 
wartość pola magnetycznego nad linią 
kablową nie przekroczyłaby 36 A/m (45 
T) na wysokości powyżej 30 cm nad 
powierzchnią terenu.

Ułożenie kabla w ziemi powoduje 
zmiany w stosunkach wodnych, np. 
bagien, pastwisk, systemów melio-
racyjnych itp., zakłócenia we florze 
i faunie, pozostawia wyraźny ślad 
ekologiczny (zmiana struktury gleby) 
na całej długości trasy linii kablowej w 
terenie wiejskim (znaczne wykopy pod 
linię kablową).

Umieszczenie wielotorowej linii 
kablowej sieci przesyłowej w ziemi po-
woduje także nagrzewanie się warstw 
gleby przylegających do kabli. W 
wyniku podwyższenia się temperatury 
gleby w pasie nad pracującymi kablami 
wysusza się gleba, co ma negatywny 
wpływ na ekosystem.

Teren, na którym znajdują się linii 
kablowe,  podlega ograniczeniu w 
użytkowaniu. Teren nad zakopanymi 
kablami może być użytkowany na cele 
społeczne ( np. boiska) i jako teren 
rolniczy, z zastrzeżeniem ryzyka utraty 
plonów w przypadku awarii kabla i jego 
naprawy - konieczność prowadzenia 
robót ziemnych. W przypadku ewentu-

alnych awarii linii kablowych niezbędne 
do ich usunięcia są prace z viemne w 
celu odkrycia i ewentualnej wymiany 
kabli. Zatem teren nad trasą kablową 
nie może być pokryty stabilną roślinno-
ścią i okresowo musi być karczowany, 
aby uniknąć przerastania korzeni do 
wiązek kabli. 

Koszt naprawy i likwidacji ewentual-
nych awarii linii kablowych oraz czas jej 
usunięcia są znacznie wyższe niż linii 
napowietrznych. ■

Schemat budowy czterotorowej linii kablowej 2x400 kV + 2x220 kV

W obecnej sytuacji nie zachodzą 
przesłanki do zastosowania linii 
kablowej w gminie Kórnik. Zastoso-
wanie technologii kablowej uwarun-
kowane jest wieloma aspektami tech-
nologicznymi i ekonomicznymi.

Wnikliwa analiza zastąpienia od-
cinka o długości 10 km czterotorowej 
dwunapięciowej linii napowietrznej linią 
kablową na terenie gminy Kórnik wyka-
zała, że jest to inwestycja kosztowna i 
wymagająca zapewnienia określonych 
warunków eksploatacyjnych. Koszt 
realizacji linii kablowej jest około 20-
krotnie wyższy niż linii napowietrznej. 
Nakłady związane z zastosowaniem 
linii kablowej o długości 10 km wynoszą 

ponad 570 mln złotych.
Budowa odcinka linii kablowej, o 

czym należy pamiętać wprowadza 
nieodwracalne zmiany środowiskowe, 
porównywalne z budową autostrady. 
Takich zmian środowiskowych nie ma 
w przypadku zastosowania linii napo-
wietrznej. 

Biorąc pod uwagę ochronę środowi-
ska, uwarunkowania technologiczne i 
koszty realizacji, najlepszym wariantem 
budowy linii przesyłowej, według współ-
czesnego stanu wiedzy, jest wariant linii 
napowietrznej.

Pracujące na świecie przesyłowe 
linie kablowe o napięciach 400 kV i 
wyższych to przeważnie linie prądu 

stałego (DC) i że są to ciągle jeszcze 
rozwiązania nowatorskie. 

Linie kablowe buduje się prawie 
wyłącznie jako stosunkowo krótkie od-
cinki na terenach dużych aglomeracji 
miejskich. Tę kosztowną i nowatorską 
technologię zastosowano dotąd jedynie 
w krajach bogatych, w sytuacjach, w 
których nie ma technicznej możliwości 
realizacji alternatywnej linii, np. na 
obszarze silnie zurbanizowanym, ze 
względu na kolizję trasy linii z lotniska-
mi itp. A wykorzystanie tej technologii 
do budowy sieci przesyłowej najwyż-
szych napięć na obszarach rolniczych 
i podmiejskich, jak wykazują analizy, 
jest nieracjonalne.

brak przeSłanek do zaStoSowania kabla 
w kórniku

Stanowisko połączenia czterotorowej linii napowietrznej  
2x400 kV + 2x220 kV z linią kablową

Rozdzielnia wysokiego napięcia 
oraz dławik kompensacyjny 400 kV
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Osoby niepełnosprawne mogą skorzy-
stać z wielu różnych ulg. W dzisiejszym 
artykule zostaną zaprezentowane ulgi 
dotyczące wymiany dowodu osobistego i 
ulgi transportowe w komunikacji miejskiej 
w Kórniku i w Poznaniu, a także w PKP 
i PKS. 

ULGA PRZY WYMIANIE DOWODU 
OSOBISTEGO

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 
30 listopada 2000 r. w sprawie opłat za 
wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105, 
poz 1110 ze zm.)).

Za wydanie dowodu osobistego pobiera 
się opłatę w wysokości 30 zł. Jednak nie-
które osoby niepełnosprawne mogą być 
zwolnione z tej opłaty, jeśli:

1. przebywają w domach pomocy 
społecznej

2. pobierają zasiłek stały z pomocy 
społecznej 

3. pobierają rentę socjalną
4. są to osoby małoletnie, które prze-

bywają całodobowo w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych, młodzieżowych 
ośrodkach wychowawczych oraz w mło-
dzieżowych ośrodkach socjoterapii. 

Dokumentem poświadczającym upraw-
nienie do zwolnienia od opłaty za wydanie 
dowodu osobistego osób, o których mowa 
w pkt. 1 - 3 jest zaświadczenie właściwej 
jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 
o przebywaniu osoby w domu pomocy spo-
łecznej lub o korzystaniu z zasiłku stałego 
lub do wglądu decyzja o przyznaniu zasiłku 
stałego z pomocy społecznej albo renty 
socjalnej, a w przypadku osób, o których 
mowa w pkt 4, zaświadczenie kierownika 
placówki opiekuńczo-wychowawczej albo 
młodzieżowego ośrodka wychowawczego 
lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii o 
całodobowym przebywaniu małoletniego 
w tej placówce.

ULGI TRANSPORTOWE
Komunikacja miejska w Kórniku
(załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/ 73  / 

2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia  25 
kwietnia 2007 r.)

Osoby niepełnosprawne (w tym dzieci 
i młodzież) wraz z opiekunem lub prze-
wodnikiem, są uprawnione do przejazdów 
bezpłatnych jeśli posiadają jeden z niżej 
wymienionych dokumentów:

1.  orzeczenie o całkowitej niezdolności 
do pracy oraz samodzielnej egzystencji, 
wydane przez ZUS, KRUS lub dokument 
wydany przez Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności  wraz z dowodem 
tożsamości,

2. orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności wraz z dowodem toż-
samości albo legitymację z wpisem znaczny 
stopień niepełnosprawności, wydane przez 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o 

Stopniu Niepełnosprawności,
3. zaświadczenie lekarskie o stanie 

zdrowia dziecka lub o ustaleniu prawa do 
zasiłku pielęgnacyjnego,

4. legitymację wydaną przez szkoły 
i placówki specjalne posiadające numer 
legitymacji MENSiS-II/182/2,

5. legitymację wydaną przez Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym, z wpisem całkowicie 
niezdolny do pracy oraz do samodzielnej 
egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa),

6. orzeczenie o całkowitej niezdolności 
do pracy tylko z powodu  niesprawności  na-
rządu wzroku (dawna II grupa inwalidztwa), 
wydane przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych wraz z dowodem tożsamości,

7. legitymację wydaną przez Polski 
Związek Niewidomych z wpisem: znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełnosprawno-
ści albo całkowicie niezdolny do pracy oraz 
samodzielnej egzystencji (dawna I grupa 
inwalidztwa) lub całkowicie niezdolny do 
pracy (dawna II grupa inwalidztwa)

 8. orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności oznaczone literą „O”, 
wraz z dowodem tożsamości albo legity-
macją z wpisem umiarkowany stopień  nie-
pełnosprawności, wydane przez Powiatowy 
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Nie-
pełnosprawności albo legitymację wydaną 
przez Polski Związek Głuchych,

Do korzystania z przejazdów ulgowych 
(50%) są uprawnieni emeryci i renciści oraz 
osoby pobierające zasiłek lub świadczenie 
przedemerytalne na podstawie legitymacji 
wraz z dowodem tożsamości. 

KOMUNIKACJA MIEJSKA NA TERENIE 
MIASTA POZNANIA

(Uchwała Rady Miasta Poznania, nr 
LXVIII/781/III/2001 z dnia 17 lipca 2001 r. 
wraz z późniejszymi zmianami)

Do bezpłatnych przejazdów środkami 
komunikacji miejskiej w Poznaniu osoby 
niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież) 
wraz z opiekunem są uprawnione na 
podstawie jednego z niżej wymienionych 
dokumentów:

1) orzeczenie lub wypis z orzeczenia 
albo legitymacja, z jednym z następujących 
stwierdzeń:

a) całkowita niezdolność do pracy oraz 
do samodzielnej egzystencji,

b) znaczny stopień niepełnosprawno-
ści,

c) I grupa inwalidztwa,
wydane przez ustawowo uprawnione 

organy emerytalno - rentowe lub zespoły 
do spraw orzekania o niepełnosprawności 
wraz z dowodem tożsamości,

2) orzeczenie o niepełnosprawności 
albo legitymacja osoby niepełnosprawnej, 
która nie ukończyła 16 roku życia, wydane 
przez ustawowo uprawnione zespoły do 
spraw orzekania o niepełnosprawności, 

wraz z dowodem tożsamości,
3) legitymacja wydana przez szkoły i 

placówki specjalne (wzór MEN - II/182/2 
albo MENiS – II/182/2),

4) legitymacja uprawniająca do prze-
jazdów na trasie miejsce zamieszkania-s-
zkoła-miejsce zamieszkania dla opiekunów 
uczniów posiadających legitymacje szkolne 
według wzoru MEN - II/182/2 albo MENiS 
– II/182/2, wystawiona na podstawie legity-
macji szkolnej ucznia i dowodu tożsamości 
opiekuna przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. wraz 
z dowodem tożsamości,

5) legitymacja wydana przez Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym, z wpisem stwierdza-
jącym całkowitą niezdolność do pracy oraz 
do samodzielnej egzystencji lub znaczny 
stopień niepełnosprawności (dawna I grupa 
inwalidztwa),

6) orzeczenie lub wypis z orzeczenia 
albo legitymacja, stwierdzająca całkowitą 
niezdolność do pracy lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności tylko z powodu 
niesprawności narządu wzroku (dawna II 
grupa inwalidztwa), wydane przez usta-
wowo uprawnione organy emerytalne - 
rentowe lub zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności, wraz z dowodem 
tożsamości,

7) legitymacja wydana przez Polski 
Związek Niewidomych, z jednym z nastę-
pujących wpisów, stwierdzających:

a) znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności,

b) całkowitą niezdolność do pracy oraz 
do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa 
inwalidztwa) lub całkowitą niezdolność do 
pracy (dawna II grupa inwalidztwa).

8) osoby pobierające zasiłek stały lub 
świadczenie pielęgnacyjne na postawie 
decyzji o przyznaniu zasiłku stałego lub 
świadczenia pielęgnacyjnego wydanej 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu wraz z dowodem tożsamości 
(dotyczy tylko osób zameldowanych w 
Poznaniu),

9) osoby pobierające rentę socjalną 
na podstawie decyzji o przyznaniu renty 
socjalnej lub legitymacji osoby uprawnionej 
do renty socjalnej lub aktualny odcinek 
renty socjalnej, wydane przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu 
wraz z dowodem tożsamości

Do przejazdów ulgowych (50%) upraw-
nieni są: 

1. Głuchoniemi na podstawie legitymacji 
wydanej przez Polski Związek Głuchych, 
z jednym z następujących wpisów, stwier-
dzających:

a) umiarkowany lub lekki stopień nie-
pełnosprawności,

b) całkowitą niezdolność do pracy 
(dawna II grupa inwalidztwa) lub częścio-
wą niezdolność do pracy (dawna III grupa 
inwalidztwa) 

2. Emeryci i renciści oraz ich współ-
małżonkowie, na których otrzymują zasiłki 
rodzinne na podstawie legitymacji emeryta-
rencisty albo aktualnego odcinka emerytury 
lub renty,           (dokończenie na str. 24) 

inForMator dla oSoby 
niepełnoSprawnej50% zniżki *

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
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przedprojektowe
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Dwóch nietrzeźwych mężczyzn pobiło 
na kórnickim rynku młodego chłopaka. Nikt 
ze stojących obok osób nie zareagował i nie 
wezwał odpowiednich służb. 

Do bójki doszło 26 października w 
godzinach popołudniowych na Pl. Niepod-
ległości w Kórniku. Do młodego chłopka 
siedzącego na ławce podeszło dwóch 
mężczyzn. Najpierw zaczepiali go, a 
następnie jeden z nich zaczął okładać go 
pięściami. Bójkę obserwowała młodzież, 
która w tym czasie znajdowała się na 
kórnickich plantach. Żadna z tych osób 
nie sięgnęła po telefon i nie zaalarmowała 
straży miejskiej ani policji. Całe zdarzenie 
zauważyli dzięki monitoringowi strażnicy 
miejscy. W międzyczasie sprzedawczyni 
z jednego ze sklepów na kórnickim ryn-
ku zgłosiła zdarzenie Straży Miejskiej. 
Po kilku minutach patrol SM był już na 
miejscu. 

Sprawcy pobicia zdążyli się już jednak 
przemieścić na Pl. Browarowy. Tam straż-
nicy zatrzymali dwóch mężczyzn i wyle-
gitymowali ich. Okazało się, że jeden ze 
sprawców, 23-letni mieszkaniec Kórnika w 
tym dniu, kilka godzin wcześniej wyszedł z 
aresztu. Drugi sprawca miał 18 lat. Straż-
nicy wezwali policję, która przejęła dalsze 
czynności. Policjanci wyjaśnili sprawę na 
miejscu i ze względu na to, że poszko-
dowany zdążył oddalić się już z miejsca 
zdarzenia pouczyli sprawców. BM
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Wybili szyby 
22 października kórniczanka powiadomiła 
Komisariat Policji w Kórniku o wybiciu szyb w 
oknie domu mieszkalnego w Kórniku. Straty 
oszacowano na 1000 złotych.   

Odnalazł amunicję
25 października mieszkaniec Śremu zgłosił 
kórnickiej policji, że w przydrożnym rowie w 
Kórniku odnalazł amunicję niewiadomego 
pochodzenia. Policja powiadomiła odpo-
wiednie służby, które zajęły się unieszkodli-
wieniem ładunku. 

Uszkodzili dystrybutor 
25 października mieszkaniec Kobylina powia-
domił Komisariat Policji w Kórniku o uszkodze-
niu dystrybutora na terenie nowo budowanej 
stacji paliw w Kórniku-Bninie.   Właściciel stacji 
poniósł straty wielkości 10 000 złotych. 

Uszkodził sygnalizację 
25 października o godz. 12.30 w Kórniku-
Bninie, na skrzyżowaniu ulicy Śremskiej z  
Cmentarną, kierujący peugeotem w wyniku 
nieprawidłowego manewru cofania uszkodził 
słup sygnalizacji świetlnej.  

Zderzył się z citroenem 
31 października o godz.12.15 na drodze 
krajowej nr 11 w Skrzynkach, kierowca  
samochodu marki lublin wykonał nieprawi-
dłowy manewr zmiany pasa ruchu i zderzył 
się z citroenem. 

Jechał zbyt blisko 
31 października o godz. 18.40 na drodze 
między Kórnikiem a Śremem, kierowca fiata 
ducato  nie zachował bezpiecznej odległości 
pomiędzy pojazdami i zderzył się volkswa-
genem golfem. 

Kradzieże 
• 22 października mieszkaniec Ostrowa 
Wlkp. zgłosił kradzież z trenu hali budowla-
nej w Gądkach przewodu elektrycznego o 
wartości 1500 złotych,
• 24 października mieszkaniec Jarocina 
powiadomił o kradzieży w miejscowości 
Kamionki z terenu działki budowlanej 
przyczepki samochodowej o wartości 5000 
złotych. 
• 24 października mieszkanka Żernik zgłosiła 
włamanie w Żernikach do garażu i kradzież 
z niego opon samochodowych i sprzętu 
elektrycznego o wartości 900 złotych,
• 29 października mieszkaniec Śremu po-
wiadomił o kradzieży w Kórniku  samochodu  
mercedes vito o wartości 55 000 złotych,
• 30 października mieszkaniec Kalisza 
zgłosił kradzież na terenie OSW Błażejewko 
sprzętu elektronicznego o wartości 10 000 
złotych,
• 3 listopada kórniczanin powiadomił kórnicki 
komisariat o włamaniu w Kórniku do domu 
jednorodzinnego i kradzieży z niego biżuterii 
oraz aparatu fotograficznego o wartości 
1300 złotych.  

Opr. BM

kronika kryMinalna

Ukarali za brak kasku
23 października w Kórniku strażnicy ukarali 
mandatem kierowcę motorowera (mieszka-
niec Kórnika), który poruszał się pojazdem 
bez wymaganego kasku. 

Przewieźli do schroniska 
23 października patrol SM pochwycił bez-
domnego psa. Czworonoga przewieziono 
do schroniska. 

Mandaty za nieprawidłowe parkowanie 
W okresie od 23 października do 4 listo-
pada Straż Miejska wystawiła mandaty 
20 kierowcom za parkowanie w Kórniku 
w miejscach niedozwolonych. Ukarani to 
mieszkańcy Kórnika, Dębca, Kruszwicy i 
Poznania. Najczęściej parkowali w miej-
scach zabronionych wokół kórnickiego 
rynku. Jeden z nich zablokował przejazd na 
Pl. Browarowym. Inny na widok strażników 
próbował oddalić się pojazdem, a gdy patrol 
wypisał mu mandat odmówił jego przyjęcia. 
Sprawa trafiła do sądu. 

Interweniowali w sprawie duszącego 
dymu 

24 października patrol SM zareagował na 
zgłoszenie mieszkańca Szczodrzykowa o 
wydobywającym się z jednego z kominów 
duszącego dymu. Na miejscu właściciel 
posesji udostępnił pomieszczenia piw-

niczne i pokazał jakim drewnem pali w 
piecu. Strażnicy nie stwierdzili żadnych 
niedociągnięć. 

Ukarali za brak zabezpieczenia ładunku 
29 października w Kórniku na ulicy 
Parkowej strażnicy ukarali mandatem 
mieszkańca Orkowa, który kierował 
ciągnikiem rolniczym i przewoził na 
przyczepie niezabezpieczoną makula-
turę. Brak siatki powodował wywiewanie 
jej na drogę.

Wylegitymowali w ogródku  
jordanowskim 

30 października patrol SM interweniował 
około godziny 20.00 w ogródku jordanow-
skim w Kórniku. Strażnicy wylegitymowali 
3 osoby. Były to osoby pełnoletnie. Wokół 
ławki, na której siedzieli młodzi ludzie 
stały butelki po alkoholu, jednak podczas 
interwencji patrolu żaden z trzech młodych 
mężczyzn nie spożywał alkoholu. Z po-
wodu braku podstaw nikogo nie ukarano 
mandatem. 

Rozpoczęli akcję „Znicz” 
30 października strażnicy wraz z policją 
rozpoczęli akcję „Znicz”. Więcej informacji 
o akacji publikujemy na stronach dwuty-
godnika. 

Wystawili mandat kierowcy tira 
31 października w Bninie strażnicy za-
trzymali na gorącym uczynku kierowcę 
tira, który zaparkował pojazd w zatoce 
autobusowej. Za złamanie przepisów pa-
trol wypisał mężczyźnie mandat. Kierowca 
odmówił jego przyjęcia, dlatego sprawa 
trafiła do sądu. 

opr. BM

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ

bójka  
w oku kaMery

(dokończenie ze str. 23)
wraz z dowodem tożsamości, decyzji 

o przyznaniu zasiłku rodzinnego, wyda-
nej przez ustawowo uprawnione organy 
emerytalno-rentowe wraz z dowodem 
tożsamości

PKS I PKP
(Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1440)
UWAGA: wszystkie ulgi obowiązują 

tylko w klasie 2, tylko w określonych kate-
goriach pociągów oraz na podstawie okre-
ślonych rodzajów biletów. Ulgi nie dotyczą 
przejazdów pociągami EuroCity i InterCity w 
komunikacji międzynarodowej oraz przejaz-
dów w komunikacji autobusowej ekspreso-
wej. Osoby uprawnione do ulgowych prze-
jazdów w klasie 2 - na podstawie biletów 
jednorazowych - korzystające z przejazdów 
w 1 klasie zobowiązane są uiścić dopłatę 
w wysokości różnicy między ceną biletu w 
klasie 1 a ceną biletu w klasie 2.

Jeśli jesteś osobą ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności (I grupa inwa-
lidztwa, niezdolność do samodzielnej 
egzystencji ) masz prawo do:

• 49% ulgi w pociągach osobowych i 
autobusach PKS w komunikacji zwykłej, 
tylko w klasie drugiej na podstawie biletów 
jednorazowych,

• 37% ulgi w pozostałych pociągach 
pospiesznych, ekspresowych, IC i EC i 
autobusach PKS pospiesznych i przyspie-
szonych, na podstawie biletów jednora-
zowych.

Do wyżej wymienionych ulg uprawnia 
jeden z dokumentów:

• wypis z treści orzeczenia komisji lekar-
skiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, 
stwierdzający zaliczenie do I grupy inwa-
lidztwa (znaczny stopień niepełnosprawno-
ści) wraz z dowodem osobistym lub innym 
dokumentem stwierdzającym tożsamość 
osoby uprawnionej,

• wypis z orzeczenia lekarza rzeczo-
znawcy KRUS, stwierdzającego „ nie-
zdolność do samodzielnej egzystencji”, 
razem z dowodem osobistym lub innym 
dokumentem stwierdzającym tożsamość 
osoby uprawnionej,

• wypis z orzeczenia lekarza orzecznika 
ZUS, stwierdzającego niezdolność do sa-
modzielnej egzystencji razem z dowodem 
osobistym lub innym dokumentem stwier-
dzającym tożsamość osoby uprawnionej,

• legitymacja dokumentująca znaczny 
stopień niepełnosprawności, wystawiona 
przez uprawniony organ,

• zaświadczenie wystawione przez 
ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem 
sądu do I grupy inwalidzkiej lub do uzna-
nia za osobę niezdolną do samodzielnej 
egzystencji, na czas określony, razem z 
dowodem osobistym lub innym dokumen-
tem stwierdzającym tożsamość osoby 
uprawnionej,

• orzeczenie wojskowej komisji lekar-
skiej albo komisji służby zdrowia MSWiA 
o zaliczeniu do inwalidów I grupy, razem 
z dowodem osobistym lub innym doku-
mentem stwierdzającym tożsamość osoby 

uprawnionej,
Jeśli jesteś osobą niewidomą nie uzna-

ną za osobę niezdolną do samodzielnej 
egzystencji masz prawo do:

• 37% ulgi w 2 klasie pociągów oso-
bowych, pospiesznych, ekspresowych, 
oraz autobusach PKS przyspieszonych i 
pospiesznych.

Do ulg uprawnia jeden z dokumentów 
stwierdzających inwalidztwo, niezdolność 
do pracy albo niepełnosprawność z powodu 
stanu narządu wzroku:

• wypis z treści orzeczenia komisji lekar-
skiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia,

• wypis z treści orzeczenia lekarza 
orzecznika ZUS,

• legitymacja osoby niepełnosprawnej 
wystawiona przez uprawniony organ,

• legitymacja Polskiego Związku Nie-
widomych lub Związku Ociemniałych 
Żołnierzy RP,

• wypis z treści orzeczenia: wojskowej 
komisji lekarskiej, komisji lekarskiej pod-
ległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji albo Szefowi Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi 
Agencji Wywiadu,

• zaświadczenie ZUS, stwierdzające 
zaliczenie wyrokiem sądu do II grupy inwa-
lidów bądź uznanie całkowitej niezdolności 
do pracy,

• wypis z treści orzeczenia lekarza 
rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego (KRUS),

• wypis z treści orzeczenia komisji le-
karskiej KRUS,

• zaświadczenie KRUS, stwierdzające 
zaliczenie wyrokiem sądu do II grupy inwa-
lidów bądź uznanie całkowitej niezdolności 
do pracy;

Jeśli jesteś opiekunem towarzyszącym 
w podróży osobie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności (niezdolnej do samo-
dzielnej egzystencji, inwalidzie I grupy) lub 
przewodnikiem towarzyszącym w podróży 
osobie ociemniałej lub niewidomej, na 
podstawie jednego z dokumentów pod-
opiecznego oraz biletów jednorazowych 
masz prawo do:

• 95% ulgi na przejazdy w drugiej klasie 
pociągów pospiesznych, ekspresowych, IC 
i EC oraz autobusach PKS przyśpieszonych 
i pospiesznych (opiekun musi mieć ukoń-
czone 13 lat, za psa przewodnika również 
uiszcza się ulgową opłatę).

Do wyżej wymienionych ulg uprawnia 
jeden z dokumentów inwalidy, osoby nie-
zdolnej do samodzielnej egzystencji albo 
osoby niepełnosprawnej, niewidomej lub 
ociemniałej.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna 
uczęszczająca do szkoły, nie dłużej niż do 
ukończenia 24 roku życia, a studenci do 
26 roku życia są uprawnieni do 78% ulgi w 
drugiej klasie pociągów pospiesznych, eks-
presowych, IC i EC na podstawie biletów 
jednorazowych lub miesięcznych imiennych 
oraz w autobusach PKS przyspieszonych i 
pospiesznych na trasie z miejsca zamiesz-
kania lub miejsca pobytu do: szkoły, przed-
szkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy 

społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, 
poradni psychologiczno - pedagogicznej, 
placówki, opiekuńczo - wychowawczej, 
ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, 
środka wsparcia i z powrotem.

Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej uczęszczają-
cej do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 
24 roku życia, a studentów do 26 roku życia 
mają prawo do 78% ulgi w drugiej klasie 
pociągów pospiesznych, ekspresowych, IC 
i EC na podstawie biletów jednorazowych 
oraz w autobusach PKS przyspieszonych i 
pospiesznych na trasie z miejsca zamiesz-
kania lub miejsca pobytu do: szkoły, przed-
szkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy 
społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, 
poradni psychologiczno - pedagogicznej, 
placówki, opiekuńczo - wychowawczej, 
ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, 
środka wsparcia i z powrotem

Do wyżej wymienionych ulg uprawnia 
jeden z dokumentów:

• dla dzieci i młodzieży uczęszczającej 
do szkoły albo szkoły wyższej - legitymacja 
szkolna dla uczniów niepełnosprawnych, 
legitymacja szkolna albo studencka wraz z 
dokumentem wymienionym poniżej,

• dla dzieci i młodzieży nie uczęszcza-
jącej do szkoły - legitymacja Związku Nie-
widomych, Legitymacja Polskiego Związku 
Głuchych, Legitymacja Polskiego Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych 
Umysłowo, Legitymacja Krajowego Ko-
mitetu Pomocy Dzieciom Niepełnospraw-
nym Ruchowo przy Zarządzie Głównym 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, duplikat 
zaświadczenia lekarskiego o stanie zdro-
wia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku 
pielęgnacyjnego, wypis z treści orzeczenia 
lekarza orzecznika ZUS, stwierdzającego 
niezdolność do samodzielnej egzystencji, 
całkowitą albo częściową niezdolność do 
pracy, wypis z treści orzeczenia komisji 
lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, 
stwierdzającego zaliczenie do jednej z 
grup inwalidzkich, legitymacja dokumentu-
jąca niepełnosprawność, wystawiona przez 
uprawniony organ.

UWAGA: Jadąc do jednostek udzie-
lających świadczeń zdrowotnych albo 
pomocy społecznej bądź organizujących 
turnusy rehabilitacyjne dodatkowo, oprócz 
wymienionych dokumentów musisz zabrać 
zaświadczenie lub zawiadomienie okre-
ślające: miejsce, termin badania, leczenia, 
konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć 
terapeutycznych albo pobytu w ośrodku 
wsparcia lub domu pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 74).

W następnym numerze zapraszam do 
zapoznania się z ulgami radiowo-telewizyj-
nymi, telefonicznymi i pocztowymi.

Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik  

Osób Niepełnosprawnych
(tel. 515 229 671; 

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

STRAŻACY W AKCJI

Strażacy zanotowali kolejnych kilka akcji:
• 21 października gasili pożar garażu w 

Kamionkach.
• 22 października gasili pożar stogu 

siana w Dziećmierowie.
• 25 października zabezpieczali miejsce 

wypadku w Kórniku u zbiegu ulic Młyńskiej 
i Średzkiej.

• 27 października zabezpieczali miej-
sce lądowania helikoptera do chorego w 
Dziećmierowie.

• 28 października gasili pożar lasu w 
Mleczewie i zabezpieczali miejsce lądowa-
nia śmigłowca do chorego w Pierzchnie.

• 30 października uczestniczyli w ćwi-
czeniach w nowej hali w Koninku.

Opr. Robert Wrzesiński
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Ilość edycji ogłoszenia20
07

* Sprzedam FIAT Punto rocznik 1996 ELX 75. Tel. 604 640 306
* Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie. Tel. 609 713 811
* Układanie kostki brukowej, kamienia granitowego. Tel. 602 769 161, 609 71 38 11
* Wybuduję tanio dom parterowy w cenie od 2000/m2 za stan do zamieszkania. Tel. 607 573 303
* 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. 601 999 466
* 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
* Działkę budowlana w Kórniku lub okolicy kupię, tel. 0609 621 524
* Wykonam różne prace budowlano-remontowe. Tel. 0607 573 303
* 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. 662 087 545 
* 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
* Kupię glebogryzarkę do pracy w komplecie z Ursusem C-330. Tel. 061 8170 336
* Ocieplanie wełną mineralną. Tel. 0696 040 269 
* Przyjme do pracy w ogrodzie dorywczo. Tel. 790 243 931
* Sprzedam drewno opałowe 60 zł za mb. WAMAR SOSENKA S.C., ul. Poznańska 11, 62-023 Gądki. Tel. (061) 819 90 05

Miejsce na Twoją reklamę

P O R A D N I A
P S Y C H O L O G I C Z N O – P E D A G O G I C Z N A

F I L I A  W  K Ó R N I K U

zaprasza rodziców i nauczycieli na

IV   D N I   D Y S L E K S J I

pt. „Praca z dzieckiem z dysleksją rozwojową”

• 20.11.2007 r. (wtorek) godz. 15.00
NAUCZYCIELKI  „zerówek” i klas I-III
• 21.11.2007 r. (środa) godz. 15.00
NAUCZYCIELE   JĘZYKóW  OBCYCh
• 22.11.2007 r. (czwartek)  
RODZICE

godz. 9.30 – 11.00   Rodzice dzieci w wieku przedszkol-
nym i ze szkół podstawowych
godz. 11.00 – 13.00  Rodzice dzieci z gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych
godz. 15.00 – 17.00 Rodzice dzieci z wszystkich typów 
placówek oświatowych

• 23.11.2007 r. (piątek)  godz. 15.00
NAUCZYCIELE  JĘZYKA  POLSKIEGO
(szkoły podstawowe kl. IV-VI, gimnazja, LO Kórnik)

Informacje: poniedziałek – piątek w godz. 8.30 – 12.30
Telefon 061 – 8 170 907

Budynek Ośrodka Zdrowia w Kórniku pok. 312

PUNKT   KONSULTACYJNY
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wlkp.           

w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 1

prowadzony przez 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mosinie

Godziny przyjęć:
wtorek

15.00 - 19.00
czwartek

15.00 - 19.00

Punkt będzie czynny w okresie 
od  29.10.07r. do 21.12.07r. 

Punkt powstał w ramach rządowego programu poprawy 
stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach 

„ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE” 
Punkt utworzono w celu zwiększenia dostępności do 

specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla rodziców, nauczycieli i uczniów, poprzez korzystanie 

z porad, informacji i konsultacji. 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

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

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-bnin, Rynek 3

tel. dom. (061) 2857953, lub (061) 8170356,  
tel. kom. 0605781862

TApICERSTWO
MEblOWO-SAMOChODOWEPracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,
również garnitury damskie i męskie, płaszcze zimowe.

Pogotowie krawieckie.
tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112

Robakowo, ul. Ogrodowa 30
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W.K. i U.K.  WODKOM-KÓRNiK Sp. z O.O.
ul.Poznańska 71c, 62-035 Kórnik

Tel.(061) 817-02-72

Szanowni pańStwo!
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości   
i porządku w gminie (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622) oraz uchwały Nr LVI/593/2006 
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Kórnik, właściciele nieruchomości oraz najemcy/
właściciele lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomo-
ści poprzez wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpa-
dów komunalnych, utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  
i technicznym oraz są zobowiązani do podpisania umów z podmiotem uprawnionym 
do odbioru odpadów komunalnych.

Pragniemy zaoferować Państwu usługi naszej Spółki w zakresie spełnienia obo-
wiązków nałożonych w/w przepisami prawa.

Nasza oferta obejmuje:

• Dostarczenie pojemników i odbiór odpadów komunalnych,
• Dostarczenie worków do segregacji odpadów i odbiór selektywnie gromadzonych 

odpadów1 .

Jako spółka ze 100-procentowym udziałem Gminy Kórnik, naszą rzetelnością i 
wieloletnim doświadczeniem, gwarantujemy Państwu:

• Profesjonalną obsługę księgową i techniczną,
• Terminowość wykonania zobowiązań,
• Przestrzeganie obowiązującego prawa z zakresie dalszego gospodarowania 

odpadami,
• Konkurencyjne ceny.

Zapraszamy do odwiedzenia biura obsługi klienta przy ul. Poznańskiej 71c w Kórniku

i zapoznania się z naszą ofertą.

Biuro czynne od wtorku do piątku w godz.7:00 – 15:00,   

w poniedziałki do godz. 16:00

waSze ŚMieci to naSz probleM!

1 W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 521 i Nr 88, poz. 587)
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ReCeNZJe  
ksIĄŻek 

Przedstawiane pozycje książkowe 
dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH

NATAShA RADOJCIĆ- KANE  
„POWRóT DO DOMU”

Bohaterem tej debiu-
tanckiej powieści jest Bo-
śniak Halid, muzułmanin, 
który po czterech latach 
wojennej tułaczki wraca do 
rodzinnej wsi. Nie kieruje 
się jednak do domu i cze-
kającej tam na niego matki, 

lecz przez dwa dni wałęsa się po okolicy. 
Topi wojenne wspomnienia w alkoholu, by 
ułatwić sobie powrót do dawnego życia. 
Ale wioska nie jest już taka, jak dawniej. 
Bohater wpada w plątaninę starych waśni, 
nowych interesów, wygasłych, ale nie do 
końca martwych uczuć. Próbuje odzyskać 
kobietę, którą kiedyś kochał, Serbkę Mirę, 
obecnie wdowę po jego najlepszym przy-
jacielu. Przed laty, ulegając naciskom swej 
społeczności, Halid wyrzekł się uczucia, 
teraz pragnie naprawić błąd i zacząć nowe 
życie z Mirą i jej synem. Aby to osiągnąć, 
będzie się musiał zmierzyć z przeszłością 
i mroczną tajemnicą z czasów oblężenia 
Sarajewa. Nie ułatwią mu tego mieszkańcy 
wsi, Bośniacy i Serbowie, którzy mimo 
zakończonej wojny odnoszą się do siebie z 
nieukrywaną wrogością i obwiniają nawza-
jem o doznane krzywdy. Zarówno jedni, 
jak i drudzy pogardzają Cyganami, którzy 
odegrają niebagatelną rolę w historii Halida, 
przesądzając o jego losie. MG

DLA DZIECI

BARBARA GAWRYLUK  
„DŻOK – LEGENDA O PSIEJ WIERNOśCI” 

Dżok był już dorosłym psem, kiedy 
pan Nikodem zabrał go ze schroniska dla 

zwierząt. Zaprzyjaźni-
li się, razem dokonali 
niezwykłych rzeczy - od 
całkiem drobnych (dzię-
ki nim dwaj chłopcy 
polubili czytanie ksią-
żek!) po wielkie (to oni 

uratowali kamienicę przed pożarem). Dziś 
zna te historie każdy krakowianin, a to za 
sprawą Dżoka, który zapadł w pamięci 
wszystkich, dzięki swojej niezwykłej psiej 
wierności. 

Ta historia zdarzyła się naprawdę. 
Mimo iż całkiem niedawno już dziś nazywa-
na jest legendą, a jej bohater Dżok ma swój 
pomnik w Krakowie. Dlaczego Dżok był taki 
niezwykły? Jakie miał przygody? Przeczy-
tajcie koniecznie tę opowieść. KK

Kórnicki chór dziecięcy „Tutti Santi” 
zajął pierwsze miejsce w VI Przeglądzie 
Piosenki Chrześcijańskiej CARMEN 
DEO, który odbył się 20 października 
w Centrum Kultury w śmiglu. 

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesię-
ciu solistów i kilkanaście zespołów. Nie za-
brakło na nim dzieci z chóru „Tutti Santi”. 

Przesłuchania rozpoczęły się o godz. 
11.00 i trwały aż do godz. 18.00. Wyko-
nawcy byli podzieleni na różne kategorie 
w zależności od wieku, ilości osób w 

zespole oraz rodzaju akompaniamentu. 
Pełen sił, po pysznym obiedzie, chór „Tutti 
Santi” wyszedł na scenę o godz. 16.45. 
Młodzi śpiewacy wykonali z wielkim zaan-
gażowaniem piosenkę „Mój Jezus” przy 
akompaniamencie trzech gitar: Dobrochny 
Martenki, Doroty i Artura Borysiewicz. 
Brawurowe solo zaśpiewali: Zuza Zięta i 
Marcin Borysiewicz. 

Poświęcony czas i trud zaowocowały 
nagrodą. Chór Tutti Santi zajął I miejsce w 
swojej kategorii. Gratulujemy!

A&Z

zajął pierwSze MiejSce

MyŚliSz  
globalnie  

– działaj lokalnie
Stowarzyszenie „Aktywna Mościenica” 

powstało w lipcu tego roku z inicjatywy 
grupy mieszkańców oraz sołtysa wsi. Jako 
cel działalności przyjęliśmy wspieranie har-
monijnego rozwoju wsi oraz gminy Kórnik, 
które prowadzić ma do podnoszenia jakości 
życia jej mieszkańców. 

Pierwszą imprezą, w której wzięliśmy 
udział były tegoroczne dożynki. Z naszej 
inicjatywy powstała „Zagroda Kórnicka”, w 
której wsie prezentowały swoje osiągnięcia 
i produkty. Z zapro-
szenia skorzystały 
i dzięki inicjatywie 
sołtysów w zagrodzie 
promowały się spo-
łeczności wsi: Dębca, 
Kamionek, Konarskiego, Radzewa, Runo-
wa, Szczodrzykowa i Mościenicy. Znalazło 
się tu miejsce na miody, płody pól i ogrodów, 
rękodzieła a nawet poezję. 

Kolejną imprezą, którą zorganizo-
waliśmy we współpracy z sołtysem wsi 
była wycieczka rowerowa do leśniczówki 
Drapałka, miejsca gdzie w czasie II wojny 
światowej działała organizacja konspiracyj-
na „Topola”. Czasy wojenne oraz historię 
leśniczówki wspominał i przybliżał uczest-
nikom wycieczki Pan Tadeusz Świgoń. 
Pod obeliskiem upamiętniającym ofiary 
kórnickiej konspiracji złożyliśmy kwiaty i 
zapaliliśmy znicz. 

W październiku we współpracy z Radą 
Sołecką pracowaliśmy nad strategią rozwo-
ju wsi. Wskazaliśmy w niej najpilniejsze oraz 
najważniejsze potrzeby naszej społeczno-
ści: m.in. budowę dróg i ich oświetlenia, 
skanalizowanie miejscowości, stworzenie 
dróg rowerowych, ścieżek dydaktycznych, 
miejsc rekreacji i sportu, zagospodarowanie 
brzegu jeziora itp. Nasze propozycje zostały 
przekazane władzom Kórnika. Mamy na-
dzieję, że chociaż część naszych planów 
zostanie uwzględniona w opracowywanej 
właśnie Strategii Gminy.

Ostatnio członków Stowarzyszenia za-
niepokoiła informacja, którą otrzymaliśmy 
z Działu Programowania Rozwoju firmy 
Aquanet. Mościenica oraz kilka innych miej-
scowości zostały wykreślone z wniosku do 
Funduszu Spójności. Nie możemy ubiegać 

się o dofinansowanie 
budowy kanalizacji 
w naszej miejsco-
wości, ponieważ nie 
spełniamy warunku 
120 mieszkańców 

na km sieci. Wiemy, że Spółka Aquanet 
zleciła jednak wykonanie projektu dla ca-
łej Aglomeracji Kórnickiej. Jednocześnie 
trwają rozmowy z władzami naszej gminy 
dotyczącymi sposobu finansowania zadań, 
które nie znalazły się we wniosku. Będzie-
my się im przypatrywać z nadzieją, że na 
tak ważną inwestycję znajdą się w środki 
w budżecie gminy. 

Europejskie Fundusze dają duże moż-
liwości rozwoju takim społecznościom jak 
nasza. W drodze do sukcesu niezbędne jest 
jednak zrozumienie, pomoc i współpraca z 
władzami gminy i samorządem.

Stowarzyszenie Aktywna Mościenica
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potrzeby 
dziećMierowa

Utwardzenie dróg, chodnik i oświetle-
nie uliczne to główne potrzeby Dziećmie-
rowa, jakie wymienia Henryk Hypsior, 
sołtys wsi. 

Wieś w ostatnim czasie została skana-
lizowana. Sołtys podkreśla, że mimo, że 
termin oddania inwestycji do użytku stale 
się przedłużał to prace wykonano prawi-
dłowo. Niezbędne jest jeszcze uporząd-
kowanie terenu budowy, gdyż koniecznie 
należy odbudować rów melioracyjny przy 

ulicy Słonecznej. Poinformował również, że 
położono asfalt na ulicy Głównej.

Henryk Hypsior uważa, że wieś ma 
swoje potrzeby. Jedna z nich to utwardzenie 
drogi na ulicy Głównej do os. Owocowe 
Wzgórze. Niezbędne jest też oświetlenie 
ulicy Polnej. Sołtys podkreśla, że to tylko 
trzy lampy. Wskazuje również na pilną 
potrzebę ułożenia chodnika ze ścieżką 
rowerową przy ulicy Dworcowej. Ulicą tą 
biegnie droga wojewódzka nr 434, po której 
poruszają się 30-tonowe tiry. W ciągu pół 
roku wydarzyły się na niej dwa wypadki, 
w tym jeden śmiertelny. Chodnik wraz ze 
ścieżką dla rowerzystów ułatwi bezpieczne 
poruszanie się dzieci i mieszkańców wsi. 

Robert Wrzesiński

Od wyborów w sołectwach minęło już 
10 miesięcy. Przyszedł czas na pierwsze 
podsumowania. Ireneusz Majchrzak, 
sołtys Szczodrzykowa podzielił się z 
nami swoimi spostrzeżeniami po kilku 
miesiącach sołtysowania. 

Sołtys cieszy się, że mieszkańcy Szczo-
drzykowa do nowej Rady Sołeckiej wybrali 
ludzi, z którymi można owocnie. Każdy 
z nich ma jakiś pomysł, rozwiązanie. 
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej czę-
sto spotykają się, by omawiać sprawy 
wsi. - Mieszkańcy Szczodrzykowa są 
chętni do współpracy, tylko trzeba z nimi 
rozmawiać i mówić, co chce się zrobić 
– przekonuje Majchrzak. Podkreśla, że 
swoimi doświadczeniami dzieli się z nim 
jego kolega, poprzedni sołtys - Roman 
Jóźwiak. Pan Ireneusz stwierdza, 
że jest zadowolony ze współpracy z 
radnymi z tego okręgu – Romanem 
Genstwą i Pawłem Kuźmą. Wsparcie 
uzyskuje również ze strony Barbary 
Pietrali, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Szczodrzykowie i Bożeny Kiełtyki, 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kórniku.  

Sołtys pochwala decyzję radnych o utrzy-
maniu przez gminę świetlic wiejskich. Opłaty 
za prąd, gaz, wodę, ścieki będą pokrywane 
z budżetu gminy, a nie z funduszy sołeckich. 
Dzięki temu świetlica w Szczodrzykowie może 
działać, gdyż utrzymanie jej przez sołectwo 
pochłaniałoby cały jego roczny budżet.

Od stycznia świetlica we wsi, dzięki 
zgodzie Bożeny Kiełtyki funkcjonuje jako 
opiekuńczo-wychowawcza, którą najpierw 
prowadził Józef  Taciak. Teraz opiekę nad 
nią sprawuje Aleksandra Majchrzak. Od-
bywają się w niej zajęcia w godzinach od 
14.00-18.00. Uczestniczy w nich około 20 
dzieci. Tu uzyskują pomoc w lekcjach. W 
dużej sali biorą też udział w innych zajęciach. 
Mają możliwość pograć w ping-ponga. Do 
ich dyspozycji są gry: „Chińczyk”, warcaby, 
szachy, rzutki. W przyszłym roku zakupione 
zostaną tez inne gry m.in. bilard i piłkarzyki. W 
świetnie wyposażonej kuchni dzieciaki uczą 
się przyrządzać posiłki.

Dotychczas w świetlicy zainstalowano 
jeden komputer z dostępem do Internetu. 
Będzie też drugi. W sumie mogą być pod-
łączone 4 komputery. Podłączenie Internetu 
było możliwe dzięki „Jagrolowi”, który wyraził 
zgodę na zamontowanie anteny na najwyż-
szym swoim budynku. Oczywiście świetlica 
wiejska służy wszystkim mieszkańcom wsi. 

Odbywają się w niej różne imprezy. Sołtys 
Ireneusz Majchrzak podkreśla, iż Rada 
Sołecka nastawia się na organizowanie ma-
sowych imprez, stara się zaspokajać różne 

potrzeby mieszkańców. 8 marca odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Kobiet. 1 czerwca 

SołtyS Szczodrzykowa podSuMowuje 
Swoją pracę 

z okazji Dnia Dziecka na obu boiskach odbyła 
się impreza zorganizowana we współpracy z 
Radą Sołecką Runowa, w której udział wzięły 
dzieci ze Szczodrzykowa, Runowa oraz 
uczniowie mieszkający w innych miejscowo-
ściach. Imprezę wsparła dyrektor Barbara 
Pietrala oraz nauczyciele. Odbyły się także 
pokazy policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej 

Straży Pożarnej. 
Rada Sołecka finansuje wynajęcie 

sali szkolnej na zajęcia aerobicu w 
szkole. Ćwiczenia odbywają się pod 
fachową opieką dwa razy w tygodniu. 
Uczęszcza na nie nawet ponad 40 
osób – głownie pań. W planach jest 
organizacja Andrzejek we współpracy 
z nauczycielami. 

Sołectwo utrzymuje dwa boiska, 
których stan w opinii zawodników jest 
jednym z lepszych w kórnickiej gminie. 
Sołectwo wspiera zespół „Jagrol”, 
zaopatrując w napoje. W tym roku 
drużyna „Jagrolu” zajęła trzecie miejsce 
w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej. Boiska są koszone, wałowane. 
Sołectwu w ich utrzymaniu pomaga 

szef „Kometu” – Jacek Przybylski, który wy-
pożycza wał do przygniatania po skoszeniu.

Ireneusz Majchrzak wymienia też proble-
my Szczodrzykowa. Podobnie jak w innych 
wsiach występuje potrzeba budowy dróg, 
chodników, oświetlenia. Na nowym osiedlu 
willowym na ulicach Leśnej, Łąkowej, Polnej 
dochodzi do podtopień domów jednorodzin-
nych. W planie jest wykonanie tam kanalizacji 
deszczowej. W tym roku będzie wykonana 
dokumentacja, a w przyszłym zrealizowana 
inwestycja. Jeszcze wiele lat Szczodrzykowo 
będzie czekać na kanalizację. Zatem przewi-
duje się wykonać biooczyszczalnię, do której 
będą podłączone: przedszkole, szkoła, cała 
ulica Ogrodowa, budynki przy ulicy Dworco-
wej. Gmina ma ponieść część kosztów tej 
inwestycji. Kolejne zamierzenie to wykonanie 
w przyszłym roku dwóch placów zabaw przy 
znacznej pomocy gminy i sponsorów. 

Sołtys wskazuje również na potrzebę 
polepszenia stanu nawierzchni drogi na 1600-
metrowym odcinku od ulicy Poznańskiej do 
dworca PKP. Powinien tam być także chodnik 
i oświetlenie. Obecnie jest tam tylko szlaka. 
Plany na przyszłość to wykonanie oświetlenia 
– głównie przy ulicy Poznańskiej. Problem 
stanowi też zamknięta poczekalnia na dworcu 
PKP. Burmistrz Jerzy Lechnerowski rozma-
wiał na ten temat z PKP, ale nic nie udało się 
załatwić. Ze stacji korzysta wiele młodych i 
starszych osób dojeżdżających do pracy. 

Sołtys Ireneusz Majchrzak informuje, iż w 
tym roku sołectwo dysponowało środkami w 
wysokości 9222 zł. Na rok 2008 przydzielono 
8883 zł, czyli mniej. Dlatego sołtys podkreśla, 
że pieniądze te trzeba mądrzej rozdyspono-
wać. Właśnie tej sprawie będzie poświęcone 
zebranie wiejskie, które odbędzie się w 
Szczodrzykowie 13 listopada z udziałem 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego.

Robert Wrzesiński

tacy dobrzy, 
czy przeciwnik Słaby?

Gimnazjum w Kórniku zdecydowanie 
pokonało zarówno wśród dziewcząt jak 
i chłopców  Gimnazjum  w Robakowie w 
gminnym unihokeju. Oby, występując w 
mistrzostwach powiatu

kórniccy gimnazjaliści potwierdzili 
swoje umiejętności. Gimnazjalistki z 
Kórnika wygrały mecz 12:1 grając w 
składzie: Agnieszka Waszak (bramkar-
ka), Iza Antoniewicz (zdobyła 4 bramki), 
Marta Lehmann (zdobyła 3 bramki), 
Karolina Sznura  (zdobyła 2 bramki), 
Andżelika Michalak i Weronika Szmańda 
(po 1 bramce), Beata Zwierzyńska, Anna 
Łuczyszyn.

Jeszcze wyższy  wynik meczu za-
notowano wśród chłopców 19:2 a na 
zwycięstwo zapracowali: Mateusz Pucek 
( 8 bramek), Błażej Olejniczak i Filip 
Bruczyński (po 4 bramki), Mateusz Sło-
miński i Krzysztof Jeńczak (po 1 bramce), 
bramkarze Kamil Pawlak i Damian Żak 
a także Jan Frąckowiak i Szymon Bilski. 
Gospodarzem imprezy było Gimnazjum 
w Kórniku a opiekunami zwycięskich 
zespołów nauczyciele Hubert Nowicki i 
Krzysztof Gottschlick.

Medale dla nikol  
z kórnika i koStka  

z radzewa
Kórnickie Błonie gościły ok. 700 zawod-

ników, a także nauczycieli  wychowania 
fizycznego podczas Mistrzostw Powiatu 
Poznańskiego w Biegach Przełajowych. 
Imprezę otwarli burmistrz Jerzy Lechne-
rowski i Irena Kaczmarek, przewodnicząca 
Rady Miejskiej. 

Złoty medal mistrzostw zdobyła 
Nikola Płosaj ze Szkoły Podstawowej 
w Kórniku a brązowy Konstanty Kalisz 
z Szkoły Podstawowej w Radzewie. 
Były to jedyne medale, które wywalczyli 
uczniowie szkół z gminy Kórnik. Oprócz 
tych zawodników do finałów Mistrzostw 
Wielkopolski w Biegach Przełajowych 
zakwalifikowali się: Malwina Sanocka i 
Kacper Rajkowski z Gimnazjum w Kór-
niku, sklasyfikowani na piątym miejscu 
oraz Błażej Wójkiewicz z kórnickiego 
liceum, który był szósty. O tym, jak trudno 
było zakwalifikować się do zawodów wo-
jewódzkich, świadczy choćby ogromna 
liczba zawodników. Z powiatu poznań-
skiego startowało: 122 dziewczyny  i 124 
chłopców z 49 szkół podstawowych, 105 
dziewcząt i 116 chłopców  z 31 gimna-
zjów oraz 27 dziewcząt i 37 chłopców 
z 5 szkół ponadgimnazjalnych. Medale 
ufundowane ze środków powiatowych po 
biegach wręczali : Marek Serwatkiewicz 
i Jerzy Cepka.

W punktacji szkół najwyżej zostało skla-
syfikowane Gimnazjum Kórnik, które zajęło 
trzecie miejsce zarówno wśród dziewcząt 
jak i chłopców, piąte miejsce wywalczyli 
chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Radze-
wie i dziesiąte chłopcy z SP Kórnik.

Całość tej trudnej pod względem or-
ganizacyjnym imprezy udało się sprawnie 
przeprowadzić dzięki Tadeuszowi Raukowi, 
prezesowi SZS PP, działaczom ZMG SZS, 
nauczycielom  szkół gminy Kórnik i pra-
cownikom OSiR-u oraz niezwykle pomoc-
nym uczennicom kórnickiego gimnazjum. 
Uczestnicy z całego powiatu pochlebnie 
wyrażali się o dobrej organizacji imprezy, 
o trudnych lecz urozmaiconych trasach 
biegowych a  szczególne chwalili tereny 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku. 
Dziękuję dyrekcjom szkół za życzliwe 
zrozumienie i zwolnienie nauczycieli do 
pomocy w organizacji imprezy. Była to do-
bra promocja naszych kórnickich terenów 
rekreacyjno - sportowych.

rozpoczęły Sie boje  
w gracH planSzowycH

O mistrzostwo gminy oraz awans na za-
wody powiatowe grali szachiści i zwolennicy 
warcabów, uczniowie szkół gminy Kórnik.

Zawody przeprowadził trener MUKS 
„Wieża Kórnicka” Ryszard Bartkowiak w 
życzliwie udostępnionej przez państwa 
Walczaków restauracji „Tawerna” na Bło-
niach.

 „Wieża Kórnicka” była też sponsorem 
medali i dyplomów za współzawodnictwo 
indywidualne zarówno w szachach jak i 
warcabach.

S Z A C H Y - 29.10.2007 

SZKOŁY PODSTAWOWE
Dziewczęta – 1. Ewelina Staniszewska 

- Radzewo, 2. Zuzanna Zięta- Kórnik,
 3. Paulina Staniszewska- Radzewo, 

4.Agata Niemier Radzewo. 
Drużynowo turniej wygrała Szkoła Pod-

stawowa w Radzewie- 16 pkt  2. SP Kórnik-
12,5 pkt , 3. SP Szczodrzykowo- 10,5 pkt i  
4. SP Bnin- 10 pkt

Chłopcy – 1. Wiktor Ptak, 2. Wojciech 
Duszczak, 3. Piotr Miara 4.Stanisław Pie-
trowski- wszyscy z Kórnika. 

W punktacji zespołowej zwyciężyła  
Szkoła Podstawowa z Kórnika

-17 pkt, przed SP Radzewo- 10,5 pkt 
3.  SP Szczodrzykowo- 10,5 pkt i 4. SP 
Bnin.- 9 pkt.

GIMNAZJA
W gimnazjach indywidualnie wśród 

dziewcząt 1 miejsce zajęła Karolina Pie-
chowiak,

 2. Kinga Wrzesińska, 3. Paulina Wol-
ska- wszystkie z Gimnazjum w Kórniku a 
4 miejsce Agnieszka Stróżyńska z Gimna-
zjum w Robakowie.

Chłopcy: 1. Krzysztof Jeńczak-G.Kórnik, 
2. Hubert Jóskowiak -  G. Robakowo, 3. 
Dawid Błaszczyk - G. Robakowo, 4. Błażej 
Olejniczak- G. Kórnik. Zespołowo zwycię-
żyło Gimnazjum z Kórnika. Opiekunami 
gimnazjalistów na zawodach byli: Marcin 
Stanikowski z Robakowa i Marcin Banaszak 
z Kórnika.

Puchary, statuetki i medale dla szkół 
podstawowych sponsorowały firmy: Hedan 

Trzebisławki Henryka i Danuty Wlazły dla 
dziewcząt oraz Komet Pawła i Jacka Przy-
bylskich z Runowa a dla gimnazjalistów 
firma MABO Bożeny i Mariana Werner z 
Bnina. 

W A R C A B Y - 31.10.2007 

SZKOŁY PODSTAWOWE
Dziewczęta- 1. Aneta Stróżyńska 

-Szczodrzykowo, 2. Ewelina Staniszew-
ska- Radzewo,

3. Wiktoria Żegleń - Szczodrzykowo, 4. 
Paulina Staniszewska – Radzewo

Drużynowo- 1. SP Szczodrzykowo-15 
pkt 2. SP Radzewo- 13,5 pkt 

3. SP Bnin- 10 pkt 4. SP Kórnik 9,5 pkt
Chłopcy- 1. Maciej Sznura– Radzewo 

2. Wiktor Ptak- Kórnik 
3. Bartosz Baran - Szczodrzykowo 4. 

Konstanty Kalisz- Radzewo
Drużynowo- 1. SP Radzewo 15 pkt 2. 

SP Szczodrzykowo- 13 pkt
 3. SP Kórnik- 12 pkt 4. SP Bnin 

6,5 pkt

GIMNAZJA 
W rywalizacji gimnazjów po 6 latach 

zwycięstw w punktacji zespołowej w 
kategorii chłopców Gimnazjum Kórnik 
zostało pokonane przez Gimnazjum w 
Robakowie

Chłopcy- 1. Daniel Grabarczyk - Roba-
kowo 2. Mateusz Skórnicki - Robakowo,

 3. Krzysztof Jeńczak - Kórnik 4. Błażej 
Olejniczak – Kórnik.

Drużynowo Gimnazjum w Robakowie 
zgromadziło 14,5 pkt a G. Kórnik 10 pkt.

Dziewczęta- 1. Paulina Wolska-Kórnik, 
2. Agnieszka Stróżyńska - Robakowo 

3. Kinga Sznura-Kórnik a 4m. Małgorza-
ta Pawlak - Robakowo.

Zespołowo- równa ilość po 9,5 pkt dla 
obydwóch gimnazjów i pierwsze miejsce dla 
Kórnika, ponieważ wyższe miejsce zdobyła 
szachistka tej szkoły.

W zawodach szachowych uczestni-
czyło ogółem 44 uczniów a w warcabach 
46 uczniów ze wszystkich szkół w gminie. 
Kórnik w zawodach powiatowych repre-
zentować będzie czterech pierwszych 
zawodników z mistrzostw gminy w każdej 
kategorii szkół.

Nagrody w postaci pucharów, statuetek, 
medali i plakietek w rywalizacji zespołowej 
ufundowali dla szkół podstawowych: Spół-
dzielnia Uczniowska „Dorotka” w Radze-
wie- p. K. Jarecka i Alarm Patrol System 
p. Ryszard Bąkowski a dla gimnazjów 
Dyrekcje szkół z gimnazjów w Robakowie 
p. Bożena Czerniak i w Kórniku p. Marzena 
Dominiak.

Jak najlepsi nasi szachiści i najlepsi w 
warcabach wypadną w zawodach powia-
towych okaże się niebawem , bowiem już 
wkrótce także w Kórniku w dniach 7 – 9 
listopada 2007 odbywać się będą mistrzo-
stwa szkół powiatu poznańskiego.

Do zawodów zgłosiła się rekordowa 
liczba uczestników ok. 100 szachistów i tyle 
samo graczy w warcaby. 

ARA
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na Wielkopolską Próbę Kolarską
 dla szkół podstawowych i gimnazjów
 we wszystkich grupach  wiekowych, 

oraz na wyścig przełajowy dla wszystkich kat. wiekowych
w dniu 11 listopada 2007r.  

na stadionie OSiR  w Kórniku o godz. 11.00

PROGRAM ZAWODÓW :

11.00 
wyścigi dla szkół podstawowych od najmłodszych

11.30 
wyścigi gimnazjalistów

12.00 
wyścig kategorii junior młodszy i juniorka(15-18lat)

12.30 
wyścig kategorii OPEN (pow.18 lat)

13.00 
ogłoszenie wyników i wręczenie upominków

Organizatorzy:
UKS Jedynka Kórnik

Wielkopolski Związek Kolarski 

Sponsorzy:
B.C.M. „Nowatex –Puszczykowo”,   „Auto Handel”  R. Kolasa

Firma ” Polaris ”      „SHIMANO”- R&P Pawlak,
Bank Spółdzielczy w Kórniku    Firma „Rowery Antkowiak”

odrestaurowane pieczołowicie przez człon-
ków Towarzystwa Ziemi Osieckiej groby 
Tassila von Heydebranda i jego rodziny.  
Dzięki uprzejmości i gościnności pani 
dyrektor dr Marii Gawlińskiej zwiedzano 
zamek, w którym Tassilo mieszkał pod 
koniec życia i w którym zmarł, a w którym 
obecnie mieści się Szpital Rehabilitacyjno-
Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży im. Prof. 
M. Walczaka..

  Trzeciego dnia wysłuchano kolejnych 
referatów, korzystano w czytelni z możliwo-
ści zamawiania dzieł z kolekcji szachowej, 
przyglądano się zmaganiom młodzieży 
kórnickiej z szachowej sekcji „Wieża” 
podczas symultany z arcymistrzem Hüb-
nerem (zob. relację pana Ryszarda Bart-
kowiaka), zwiedzano zamek i obejrzano 
biblioteczne skarby z kolekcji Działyńskich 
i Zamoyskich.

 Po wspólnej fotografii i pożegnalnej 
kolacji, po przemówieniach pełnych 
ciepłych słów pod adresem gospodarza 
imprezy – Biblioteki Kórnickiej oraz Pana 
Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, 
który tego wieczoru zaszczycił nas swoją 
obecnością, nastąpiło uroczyste zakoń-
czenie II. Międzynarodowego Seminarium 
Historyków Szachów. Goście rozjechali 
się  już do swoich krajów, skąd nadsyłają 
podziękowania za „piękne, niezapomniane 
dni w Kórniku” i zapewnienia, że z pewno-
ścią wrócą kiedyś do tego „magicznego 
miejsca”.

Maria Łuczak

Przed pięciu laty –  w majowym numerze 
„Kórniczanina” - informowaliśmy czytelni-
ków o mającym się odbyć w kórnickim zam-
ku (we wrześniu 2002 roku)  I. Międzynaro-
dowym Seminarium Historyków Szachów, 
poświęconym wybitnemu niemieckiemu 
teoretykowi, pisarzowi, historykowi szachów 
i szachiście pierwszej rangi, kolekcjonerowi 
a także dyplomacie – baronowi Tassilo von 
Heydebrand und der Lasa (1818-1899). 
Niezwykle cenna kolekcja literatury doty-
czącej szachów, gromadzona przez barona 
v. Heydebranda w ciągu całego życia, w 
latach 90-tych XIX w. została przewieziona 
z Wiesbaden do Osiecznej (Storchnest). 
Tam bowiem, w zamku swojego jedynego 
syna, baron spędził ostatnie lata życia. Tam 
też zmarł 27 lipca 1899 r. W osieczeńskim 
zamku bezcenne skarby: 
rękopisy, stare druki i 
czasopisma spoczywały 
w skrzyniach i pakach 
aż do roku 1955. Wtedy 
to decyzją ówczesne-
go właściciela zamku  
w Osiecznej – Polskiej 
Akademii Nauk – ko-
lekcja szachowa baro-
na została przekazana 
Bibliotece Kórnickiej. 
Opracowane naukowo 
i skatalogowane zbiory 
służą uczonym z całego 
świata (katalog dostępny 
w Internecie). Są też 
bez wątpienia magne-
sem przyciągającym do 
Kórnika współczesnych 
kontynuatorów szlachet-
nej pasji barona v. Hey-
debranda.

   Pierwsze Semina-
rium przeszło już do historii, ale pamiętali-
śmy słowa, jakimi żegnaliśmy w kórnickim 
zamku jego uczestników: „do zobaczenia w 
tym samym miejscu za pięć lat”. Ten czas 
minął bardzo szybko, ale dzisiaj z satysfak-
cją można stwierdzić, że wykorzystaliśmy 
go dobrze. Kontakty i przyjaźnie zawarte 
przed pięciu laty są podtrzymywane i 
wzmacniane nie tylko korespondencyjnie. 
W ciągu tego okresu odwiedzili Bibliotekę 
Kórnicką wielokrotnie historycy szachów z 
Niemiec (pp. Egbert Meissenburg, Siegfried 
Schönle, Harald E. Balló), Czech (prof. Vla-
stimil Fiala), Izraela (Eli Hiltch) i Polski (p. 
Tomasz Lissowski). W październiku 2006 r. 
gościliśmy dziesięcioosobową grupę człon-
ków Ken Whyld Association  (Biblioteka 
Kórnicka jest honorowym członkiem tego 
elitarnego stowarzyszenia od  r. 2006 ) oraz 
Lasker Gesellschaft z Niemiec, Holandii, W. 
Brytanii, Szwecji i Szwajcarii -  a w czerwcu 
2007 r. barona Thassilo von Heydebrand u. 
d. Lasa (prawnuka twórcy kolekcji szacho-
wej) z rodziną (11 osób).

  Nasze odpowiedzi na liczne kwerendy, 
napływające do Kórnika i świadczące o 
rosnącym zainteresowaniu kolekcją von 
der Lasy, pomogły autorom kanadyjskim, 
amerykańskim, włoskim, angielskim, cze-
skim, niemieckim i polskim w powstaniu 
nowych publikacji.

     Decyzja o zorganizowaniu w Kórniku 
II. seminarium historyków szachów była 
więc naturalną konsekwencją przyjętej 
przed pięciu laty zasady promowania spu-
ścizny von der Lasy a przy okazji kórnickich 
zbiorów Działyńskich i Zamoyskich oraz 
naszego miasta. Informacja o naszych 
zamierzeniach spotkała się z niezwykłą 
życzliwością i wsparciem Pana Burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego, któremu w tym 
miejscu serdecznie dziękujemy.

 Po raz drugi organizację imprezy oraz 
opracowanie programu powierzono Marii 
Łuczak.

   Po konsultacjach ze stroną niemiecką 
ustaliliśmy termin trzydniowego semina-
rium: 22 – 24 październik 2007 oraz temat 
(nawiązujący do tytułu jednego z dzieł von 
der Lasy): „Z badań nad historią i literaturą 
szachów”. 

Ostatecznie do Kórnika przyjechało 25 
osób: z Niemiec Michael Negele, Egbert 
Meissenburg, Siegfried i Petra Schönle, 
Ute Rettberg, Maria Schetelich, arcymistrz 
Robert Hübner (który rozegrał symultanę 
z młodzieżą z kórnickich szkół), z Holan-
dii: Jurgen Stigter, Fred van der Vliet, z 
Włoch: Alessandro Sanvito, z Hiszpanii: 
Carmen Romeo, z Rosji: arcymistrz Jurij L. 
Averbach (rocznik 1922), Izaak M. Linder 
(rocznik 1920), Władimir I. Linder, z Czech: 
Vlastimil Fiala, z Austrii: Karl i Hedwig 
Kadletz, z USA: Raymond Kuzanek, ze 
Szwajcarii: Tony Preziuso, ze Szwecji: 
Calle Erlandsson, z Polski: Andrzej Fili-

powicz – wiceprezes Polskiego Związku 
Szachowego, honorowy członek FIDE, 
Tomasz Lissowski, Jerzy Moraś, Adam 
A. Hetnal, Maciej Michalski. Są to uczeni 
reprezentujący różne zawody: matematy-
cy, lekarze, prawnicy, historycy, historycy 
sztuki, farmaceuci, chemicy, politolodzy, 
filolodzy, dziennikarze. Łączy ich wspólna 
pasja: historia szachów. W Seminarium 
uczestniczyli też kórniczanie: Kazimierz 
Krawiarz z Instytutu Dendrologii PAN oraz 
pracownicy Biblioteki Kórnickiej PAN: Jan 
Łuczak, Magdalena Marcinkowska, Maria 
Hłyń, Maciej Pietrowicz, Łukasz Fober, 
Rafał Pawlak, Ewelina Nowak, Monika 
Małecka, Katarzyna Woźniak, Zdzisław 
Nowakowski, Mieczysław Gubała.

      Goście zostali zakwaterowani w kór-
nickich hotelach „Dagle-
zja” i „Nestor” (z których 
byli bardzo zadowoleni) 
oraz w pokojach gościn-
nych Biblioteki.

Uroczystego otwar-
cia obrad dokonał prof. 
dr hab. Tomasz Jasiński 
– dyrektor Biblioteki Kór-
nickiej PAN.  Podczas 
tej ceremonii obecni byli 
prezesi: Janusz Woda 
(Polski Związek Szacho-
wy), Stanisław Grzesiak 
(Fundacja Zakłady Kór-
nickie) a także opiekun 
kórnickiej sekcji szacho-
wej „Wieża” Ryszard 
Bartkowiak. 

    W ciągu trzech 
dni wygłoszono 22 re-
feraty (w j. ang. i niem.) 
związane z postacią i 
działalnością von der 

Lasy oraz historią szachów. Bibliotekę 
Kórnicką reprezentowała Maria Łuczak, 
która wygłosiła referat w j. niem. o dzien-
niku barona von Heydebranda z podróży 
dookoła świata.   

  Podczas pierwszego dnia goście wzię-
li udział w wernisażu wystawy ekslibrisów 
artysty z Krakowa dra Krzysztofa Kmiecia 
„Nie tylko szachy” (przygotowanej przez 
Łukasza Fobera z BK PAN) oraz obejrzeli 
prezentację „Rara z kolekcji von der Lasy”. 
Wieczorem wysłuchano koncertu pianisty 
Michała Karasiewicza (m.in. premierowe 
wykonanie kompozycji Giuseppe Libera-
li’ego, napisanej w 1884 r. ku czci wiel-
kiego amerykańskiego szachisty Pablo 
Morphy’ego) oraz arii z oper G. F. Händla 
w wykonaniu kontratenora Tomasza Racz-
kiewicza. Ten punkt programu można było 
zrealizować dzięki wsparciu finansowemu 
Fundacji Zakłady Kórnickie.

  Drugiego dnia uczestnicy seminarium 
pojechali do Osiecznej, by tam – na daw-
nym cmentarzu ewangelickim – odwiedzić 

„z badań nad HiStorią i literaturą  
SzacHów”

II. MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM HISTORYKÓW SZACHÓW W BIBLIOTECE KóRNICKIEJ PAN 22 – 24 X 2007

SyMultana  
z MiStrzeM
 
W ramach II Międzynarodowego 

Seminarium Historyków Szachów w 
dniach 22-24 października w Kórniku 
przygotowano symultanę szachową dla 
szachistów Międzyszkolnego Uczniow-
sk iego K lubu Spor towego „Wieża 
Kórnicka”, którą rozegrał arcymistrz 
Robert Hübner na 21 szachownicach. 
Szachiści z Kórnika wygrali dwie partie 
oraz jedną zremisowali. Na pierwszej 
i  t rzec ie j  szachownicy zwycięży l i : 
Wojciech Przybylski mf wychowanek 
Wieży Kórnickiej obecnie grający w KS 
Pocztowiec, Dariusz Duszczak I kapitan 
I drużyny naszego klubu, na drugiej 
szachownicy  z remisował  Domin ik 
Płończak I++ obecnie najlepszy junior 
naszej sekcji. Na zakończenie symul-
tany wykonano wspólną fotografię a 
Robert Hübner otrzymał z rąk Ryszarda 
Bartkowiaka pamiątkowe podzięko-
wanie podpisane przez wszystkich 
szachistów.

Po zakończeniu symultany zawod-
nicy Wieży rozegrali turniej szachów 
szybkich, co budziło spore zaintereso-
wanie gości seminarium.

R. Bartkowiak

Miejsce w 
klas.gen.. Nazwisko i imię Miejsce za-

mieszkania
Kat. wie-

kowa

Miejsce 
w kat. 

wiekowej
Czas na mecie

207 Jędrzejczak Zbigniew Polska-Kórnik M-40 41 3:11:22

276 Kandulski Andrzej Polska-Borówiec M-50 28 3:15:02

506 Wziątek Mirosław Polska-Kórnik M-50 64 3:28:14

770 Bestrzyńska Joanna Polska-Gądki K-30 10 3:39:48

873 Buszkiewicz Krzysztof Polska-Kórnik M-30 251 3:43:48

1099 Górny Marcin Polska-Borówiec M-20 187 3:54:41

1164 Jakrzewski Sebastian Polska-Kórnik M-30 326 3:57:13

1254 Mikołajczak Andrzej Polska-Gądki M-20 225 3:59:13

1322 Szulc Janusz Polska-Borówiec M-45 186 4:01:36

1731 Moskal Izabella Polska-Kórnik K-30 30 4:24:35

1815 Kurzawski Bartosz Polska-Kamionki M-30 511 4:30:31

2049 Olejnik  Joanna Polska-Kórnik K-20 41 4:50:46

2060 Wojtkowski Robert Polska-Bnin - 
Kórnik M-30 584 4:51:44

2107 Przybylski Bartosz Polska-Kórnik M-20 404 4:56:31

udział Sportowców  
naSzej gMiny w Viii 

Maratonie poznańSkiM
Najbardziej prestiżowy w Polsce Po-

znań Maraton już po raz ósmy zorgani-
zował zawody na najwyższym poziomie, 
skupiając 2403 biegaczy z całego świata 
na Malcie. Wśród uczestników tej imprezy 

znalazło się aż 14 zawodników z naszej 
gminy. Niektórzy z nich, tacy jak: Joanna 
Olejnik, czy Izabella Moskal debiutowali na 
tym morderczym ponad 42. kilometrowym 
dystansie, prowadzącym ulicami Poznania 
i okolic. Świetne wręcz warunki pogodowe, 
temperatura ok. 5° C i bezchmurne niebo 
sprawiły, że  prawie wszyscy ukończyli 
bieg. Poniżej prezentujemy wyniki naszych 
maratończyków. 

W ramach imprezy odbyły się także 
inne konkurencje. W półmaratonie rolkarzy 
wzięło udział dwóch zawodników z naszej 
gminy: Jacek Ogonowski z Kórnika (czas 
00:52:53) oraz Olech Bestrzyński z Gądek 
(00:59:44). Warto wspomnieć przy okazji, 
że jeden z członków Klubu Biegacza „Bry-

lant-Kórnik” – Zbigniew Jędrzejczak jako 
pierwszy z naszej gminy przebiegł 100 km w 
ramach biegu zorganizowanego w Kaliszu 
27 października. Nasz biegacz pokonał 
dystans w czasie 9:23:39 i spośród 79 
uczestników tego dystansu uplasował się 
na 18 pozycji. IM

Od lewej Wojciech Przybylski, Dominik Płończak, Dariusz Duszczak
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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 19/2007:  
„SZKOŁA KAŻDEMU OTWARTA”.  

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

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

Materiały prosimy dostarczać do 16-go listopada 2007 r.

Poziomo: 1) Klub Biegacza w Kórniku, tak 
samo nazywa się oszlifowany diament, 7) 
marka tanich, bardzo popularnych przed 
laty zegarków z b. NRD, 8) klub sportowy w 
Kórniku, 9) sołtys Czołowa, 12) żona Kon-
rada Wallenroda, 16) wyprysk skórny, 17) 
mały balkon, z którego w starych kościołach 
wygłaszano kazania, 18) kolorowy sznure-
czek używany np. do ozdabiania sukien, 19) 
Mateusz, kolarz UKS Jedynka-Limaro Kór-
nik, 20) fotograficzny, do robienia zdjęć, 24) 
rodzaj tkaniny, 27) mieszkaniec Grenlandii, 
28) stary, ale cenny mebel, 29) kieruje stat-
kiem, kutrem itp. za pomocą steru.
Pionowo: 1) płaczek, 2) miasto w Szwecji, 
ma połączenie promowe ze Świnoujściem, 
3) jeden z jonów, 4) tłuszcz z ryb i ssaków 
morskich, 5) hodowla zwierząt rzeźnych, 6) 
… Spółdzielczy mieści się w Kórniku przy 

placu Niepodległości 31, 10) określona 
kwota stanowiąca ustalony procent od 
jakiejś lokaty, 11) Monika, zawodniczka w 
kolarstwie UKS Jedynka-Limaro Kórnik, 
13) pantera, 14) teren położony niedaleko, 
15) zimny stan w USA, 21) ogórki, grzyby 
itp. zamarynowane w occie z korzeniami, 
22) imię radnego Genstwy, I wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Kórniku, 
23) siekierka kuchenna, 24) imię radnego 
Lewandowskiego, wiceprzewodniczącego 
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 
w Kórniku, 25) łajdak, 26) czyjaś atrakcyj-
ność płciowa.

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




