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NOWE MIESZKANIA

PROBLEMY NA POCZCIE

ZIMA NA DROGACH

Ukończono budynek komunalny w 
Dziećmierowie

Kolejki po zlikwidowaniu ajencji pocztowych

Stan przygotowań służb komunalnych
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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

PROSTO  Z  RATUSZA

Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

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

!!! Na Państwa życzenie każdą pizzę specjalnie przygotujemy: !!!  
na ostro • na grubym cieście • przykrytą drugim ciastem 

• mocno wypieczoną lub bladą • z sosem czosnkowym i /lub keczupem
532/  MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano ..........................................................   7,50 zł
540/  DONNA - z szynką i pieczarkami ................................................................................................. 11,50 zł
542/  FARMERSKA - z szynką, salami, bekonem i kabanosem .......................................................... 15,50 zł
549/  MEXICANA - z kukurydzą, papryką, fasolą, cebulą, czosnkiem i oliwkami na ostro .................. 15,50 zł
559/  RZEŹNICKA - z szynką, salami, kabanosem, cebulą i pepperoni ............................................... 15,50 zł
552/  DOMOWA – grube ciasto z szynką, salami, bekonem, kabanosem, kurczakiem i pieczarkami . 17,50 zł

ODBIÓR WŁASNY = 10% RABATU
Zamów jednorazowo za 35 zł, 

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

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

+48(...)61 8 170 595

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

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

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

TARTAK W BNINIE OFERUJE
WIĘŹBE DACHOWĄ I DREWNO KONSTRUKCYJNE

PODŁOGI I PARKIETY • DREWNO OPAŁOWE

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

Do wynajęcia pomieszczenia magazynowe 300 m2

Poszukujemy pracowników

angielski
Korepetycje z języka angielskiego 
dla uczniów szkoły podstawowej  

i gimnazjum  
(poziom podstawowy, średnio  

zaawansowany, przygotowania do FCE). 
PiErwsza lEKCja GraTis!

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

INWESTYCJE Z POWIATEm

Na zaproszenie członka Zarządu Po-
wiatu Poznańskiego Janusza Napierały w 
Starostwie Powiatowym gościł wiceburmistrz 
Hieronim Urbanek. Omówiono sprawy doty-
czące pozwolenia na budowę hali widowi-
skowej, pływalni i ośrodka kultury w Kórniku, 
decyzji lokalizacyjnej ul. Asnyka oraz kwestię 
wykonania projektu budowy drogi powiato-
wej Kamionki-Szczytniki-Koninko. Spotkanie 
miało miejsce 2 listopada, a 13 listopada 
przedstawiciele Starostwa odbyli wizje lokal-
ną w Borówcu i Kamionkach. Wizyta służyła 
zapoznaniu się ze stanem faktycznym i za-
kresem potrzebnych remontów.

Z JAKICh fUNDUSZY?

Na temat możliwości pozyskania środ-
ków pozabudżetowych rozmawiał w dniu 5 
listopada z wicemarszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego Leszkiem Wojtasiewiczem 
wiceburmistrz Gminy Kórnik Hieronim Urba-
nek. Zarząd Województwa ustalił niedawno 
kryteria budowy hal sportowych finansowa-
nych z Wojewódzkiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego (środki UE). Niestety 
na dofinansowanie mają większe szanse 
sale o mniejszych gabarytach przy szkołach. 
Mimo, że z obiektu w Kórniku będą korzy-
stać dwie szkoły – jej standard i wielkość 
wykraczają ponad ustalone wytyczne. Kon-
sekwencją rozmów z wicemarszałkiem było 
kolejne spotkanie. Tym razem wiceburmistrz 
spotkał się z dyrektorem odpowiedzialnym 
za wdrażanie Programu Regionalnego w 
Wielkopolsce - Radosławem Krawczykow-
skim. W wyniku rozmów, które odbyły się 16 
listopada ustalono, że istnieje potencjalna 
możliwość aplikowania o środki finansowe w 
ramach działań programowych dotyczących 
obszarów turystycznych. W tym wypadku 
inwestycja musi być realizowana jako jedno 
zadanie, czyli hala sportowa z pływalnią.

Kolejne rozmowy w tej sprawie nastąpią 
w Urzędzie Miejskim, gdzie Krawczykowski 
zapozna się z gotowym projektem kom-
pleksu.

DRUGI BLOK W DZIEćmIEROWIE

W obecności przedstawicieli inwestora 
(Gminy Kórnik), wykonawcy, administratora 
(spółka WODKOM), architekta i inspekto-
rów nadzoru odbył się w dniu 6 listopada 
odbiór techniczny wyremontowanego bloku 
w Dziećmierowie, w którym znajdują się 
mieszkania komunalne.

Po dokonaniu oględzin podpisano pro-
tokół odbiorczy.

BIERNATKI – KTóRĘDY ChODNIK?

Mieszkańcy Biernatek spotkali się z 
przedstawicielami Rady Sołeckiej i Urzędu 
Miejskiego na dwóch spotkaniach. Na pierw-
szym z nich – 7 listopada - gościł burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, natomiast na kolejnym, 

które odbyło się tydzień później obecny był 
wiceburmistrz Hieronim Urbanek. 

Na spotkaniach poruszono sprawę ka-
nalizacji. Przypomnijmy, że Biernatki razem 
z Kamionkami, Borówcem, Błażejewem i 
Skrzynkami znalazły się na liście wsi, które 
Spółka Aquanet zamierza skanalizować w 
najbliższych latach korzystając z funduszy 
unijnych.

Mieszkańcy dowiedzieli się, że w pierw-
szym projekcie budżetu na rok 2008 z powo-
du braku środków nie umieszczono zadania 
polegającego na budowie drogi i chodnika 
na al. Flensa. Dyskutowano także o braku 
przejścia wzdłuż Jeziora Bnińskiego.

Najpoważniejszym zagadnieniem oma-
wianym na spotkaniach w Biernatkach był 
problem budowy ścieżki pieszej i oświetlenia 
od ul. Jarzębinowej do ul. Rekreacyjnej. 
Część terenów przy głównej drodze, które 
mogłyby być wykorzystane pod budowę jest 
ogrodzona i użytkowana przez właścicieli 
działek letniskowych. Nie zgadzają się oni 
na wykorzystanie tego terenu pod wspo-
mnianą inwestycję, jednocześnie część z 
nich wyraziła zainteresowanie wykupem tych 
nieruchomości. 

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie 
Miejskim istnieje możliwość budowy 
chodnika bez wykorzystania spornych 
gruntów, jednak jakiekolwiek negocjacje 
w sprawie sprzedaży ziemi właścicielom 
działek letniskowych będą rozważane tylko 
w przypadku, gdy wszyscy będą chcieli ją 
wykupić, oraz gdy zainteresowani opłacą 
wszelkie koszty związane z wyceną i pro-
cedurą podziału. 

SPOTKANIE Z GDDKIA

8 listopada wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek spotkał się z dyrektorem Markiem 
Bereżeckim z Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Rozmowy dotyczyły 
sprawy uchwalenia planu zagospodaro-
wania terenów pod wyjazd ze skrzynek na 
obwodnicę oraz infrastrukturę węzła „Kórnik 
1”, w tym zbiornika wód opadowych.

WYKUP NIERUChOmOŚCI OD SKR

Tego samego dnia wiceburmistrz uczest-
niczył w obradach Rady Nadzorczej oraz 
Zarządu SKR Kórnik. Wizyta związana była 
z rozmowami na temat wykupu jednohek-
tarowej nieruchomości z halą magazynową 
w Czołowie, która ma być wykorzystywana 
przez  spółkę WODKOM do segregowania 
odpadów. Rada Nadzorcza SKR podjęła 
decyzje o delegowaniu zespołu negocjacyj-
nego. Kolejne rozmowy przeprowadzone 
będą w grudniu. Ostateczne decyzje po-
dejmie Walne Zgromadzenie SR w drugim 
kwartale 2008 roku.

RAL W KAMIONKACH

8 listopada odbyło się spotkanie z 
przedstawicielem firmy RAL, która jest wła-
ścicielem gruntów w Kamionkach. Firma na 

posiadanym terenie zamierza wybudować 
hale logistyczne. Rozmowy będą kontynu-
owane.

ARCADIS O REKULTYWACJI

Dnia 8 listopada w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku gościli przedstawiciele firmy Arcadis. 
Dyskutowano na temat możliwości przepro-
wadzenia badań i opracowania programu re-
kultywacji wysypiska odpadów komunalnych 
w Czmoniu. Firma podjęła się tego zadania i 
w najbliższym czasie ma przedstawić ofertę 
w tej sprawie. Ze wstępnych rozmów wyni-
ka, że forsowana przez Sater Kórnik forma 
rekultywacji odpadami nie jest ani jedyną 
ani najlepszą możliwością przeprowadzenia 
tego typu przedsięwzięcia. 

Jednocześnie należy zauważyć, że Sa-
ter Kórnik zobowiązał się udostępnić teren 
składowiska do badań wskazanym przez 
kórnicki samorząd fachowcom.

 
ARCADIS – GOSPODARKA ODPADAMI

Tego samego dnia podczas posiedzenia 
połączonych komisji Ochrony Środowiska 
oraz Gospodarczej Stowarzyszenia Gmin i 
Powiatów Wielkopolski przedstawiciele firmy 
Arcadis przedstawili szczegóły Programu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Wielkopolskiego. Przypomnijmy, że prze-
wodniczącym Komisji Ochrony Środowi-
ska SGiPW jest Burmistrz Kórnika Jerzy 
Lechnerowski. Oprócz członków komisji na 
spotkaniu obecni byli także odpowiedzialni 
za opracowanie programu: dyrektor De-
partamentu Środowiska Urzędu Marszał-
kowskiego Arkadiusz Błochowiak wraz z 
zastępcą Hanną Grunt.

Wszystkich zainteresowanych szcze-
gółami zapraszamy na stronę www.umww.
pl do Biuletynu Informacji Publicznej, dziełu 
„Plany, programy, informacje”.

Uwagi do projektu można także składać 
w referacie Ochrony Środowiska UM Kórnik 
do dnia 7 grudnia br. 

INWESTYCJE PANATTONI

W dniu 10 listopada odbyło się spotka-
nie wiceburmistrza Hieronima Urbanka z 
przedstawicielami firmy Panattoni. Omó-
wiono możliwość zmian miejscowego planu 
zagospodarowania terenów w Gądkach 
(rejon obok firmy Raben), gdzie Panattoni 
zamierza zainwestować. Rozmawiano także 
na temat inwestycji w Jaryszkach (20 ha w 
pierwszym etapie, 40 w kolejnym a docelowo 
około 100 hektarów).

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Tradycyjnie już z okazji święta narodowe-
go 11 listopada burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski złożył wiązanki kwiatów w 15 miejscach 
pamięci na terenie naszej gminy. Przy tablicy 
upamiętniającej ofiary walki o niepodległość 
na kórnickiej kolegiacie burmistrzowi towa-
rzyszyli uczniowie dwóch szkół. Wieczorem 
natomiast w Zamku Kórnickim odbyło się 
uroczyste podsumowanie konkursu recyta-
torskiego              (dokończenie na str. 4)
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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

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INfORmUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 22 listopada 2007 r. 

wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:

- 1 działki nr 882/8 położonej w Kórniku w trybie bezprzetargowym na rzecz właści-

ciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. 

Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674.

(dokończenie ze str. 3)
„Wpisani w Historię”, który stał się już trady-
cyjnym ozdobnikiem obchodów Święta Od-
zyskania Niepodległości w Gminie Kórnik.

KRUSZARKA PRZY AL. FLENSA

Od długiego czasu trwają administracyj-
ne zmagania z nieprawidłowo użytkującym 
nieruchomość właścicielem działki przy al. 
Flensa. Mieszkańcy okolicy wielokrotnie 
skarżyli się na hałas spowodowany pracą 
kruszarki i pędzące przy ich domach (mimo 
zakazu) olbrzymie ciężarówki. Wielokrotnie 
zgłaszano problem Policji, Straży Miejskiej 
oraz w interpelacjach radnych podczas 
sesji.

14 listopada w Urzędzie Miejskim odbyło 
się spotkanie z właścicielem posesji, w któ-
rym oprócz urzędników Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa wzięli udział przed-
stawiciele Zakładu Doświadczalnego PAN, 
Instytutu Dendrologii PAN Straży Miejskiej, 
Policji oraz okolicznych mieszkańców. Wła-
ściciel jak dotąd odwołuje się od wszelkich 
decyzji mających na celu udaremnienie wy-
korzystywanie nieruchomości wbrew prze-
znaczeniu. Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
zapowiedział, że Urząd Miejski nie odstąpi 
od egzekucji decyzji administracyjnych i 
nałożonych kar.

  
SPOTKANIE Z PROJEKTANTEm

Dyskusja, jaką przeprowadzono 16 listo-
pada podczas spotkania z panią projektant 
Darią Ziemkowską dotyczyła dwóch zagad-
nień: projektów planów zagospodarowania 
północno-wschodniej części gminy oraz 
obszaru przy ul. Woźniaka.

W sprawie okolic ul. Woźniaka posta-
nowiono ograniczyć prace planistyczne do 
drogi i jej bezpośredniego sąsiedztwa, czyli 
terenu, który jest niezbędny do budowy wę-
zła „Kórnik 1”  wraz z infrastrukturą.

BUDżET 2008 – PROJEKT

Dzień przed ustawowym terminem 
burmistrz Jerzy Lechnerowski przedstawił 
Radzie Miejskiej w Kórniku projekt uchwały 
budżetowej na rok 2008.

Przewidziane dochody Gminy Kórnik 
mają wynieść 48 327 102 złote, natomiast 

wydatki 56 934 320 złotych.
Niemal 20,5 miliona złotych przeznaczo-

ne ma być na inwestycje. Pośród 46 pozycji 
inwestycyjnych znajdą się m.in. centrum 
sportowo-rekreacyjne z infrastrukturą 
towarzyszącą (6,5 miliona), budowa sieci 
gazowej i przyłączy w Czmoniu (600 tys. 
zł), modernizacja Ratusza w Bninie (500 
tys. zł), budowa promenady spacerowej 
wzdłuż Jeziora Kórnickiego - I etap (500 
tys. zł), nakładki bitumiczne na drogi: ul. 
Poznańską (300 tys. zł) i Jeziorną (150 tys. 
zł), modernizacja chodnika od ul. Zamkowej 
w Kórniku do bloków SKR w Bninie z pro-
jektem (1 055 tys. zł), budowa ul. Asnyka 
(500 tys. zł), budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Poznańskiej i Szkolnej w Borówcu (1 
milion zł) i inne.

Obecnie na posiedzeniach komisji Rady 
Miejskiej nastąpi dyskusja nad założeniami 
projektu. Propozycje i wnioski radnych 
trafią do Komisji Budżetu i Finansów, która 
przedstawi je następnie burmistrzowi. Po 
ewentualnych poprawkach planuje się 
głosowanie nad uchwałą budżetową, które 
nastąpi najprawdopodobniej w ostatnich 
dniach bieżącego roku. Opr. ŁG

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.

SproStowanie
W poprzednim numerze Kórniczanina 

omawiając stawki podatku ustalone na sesji 
w dniu 29 października 2007 roku niepra-
widłowo podaliśmy stawki, na podstawie 
których wyliczony zostanie podatek rolny 
na rok 2008.

Omyłkowo podaliśmy kwoty, które wy-
nikały z propozycji burmistrza zawartej w 
projekcie uchwały, ale jak się okazuje na 
wniosek części radnych cenę skupu 1 dt. 
żyta obniżono z 58,29 zł do kwoty 38,00 zł 
(nie jak podaliśmy w tekście do kwoty 50 
zł). Stawka podatku rolnego wynosić więc 
będzie 95 zł za hektar a nie jak w propozycji 
burmistrza 125 zł. ŁG

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.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Kórniku uprzejmie 

informuje, że zgodnie z Zarządzeniem 

Burmistrza Gminy nr 3/2007 z dnia 

15.11.2007r. poniedziałek 24 grudnia 

2007r. - Wigilia Bożego Narodzenia - jest 

dniem wolnym od pracy dla pracowników 

Urzędu.

Odpracowanie wolnego dnia nastąpi 

w sobotę 8 grudnia 2007 roku w godzi-

nach 7.30 do 15.30
Jerzy Lechnerowski

Burmistrz Gminy Kórnik

Już rok pracuje nowym składzie Rady 
Miejskiej w Kórniku. Od początku stara się 
jak najlepiej pełnić obowiązki powierzone 
przez wyborców. Przypadł mi zaszczyt 
przewodniczenia pracom Rady. Jest to 
nowe doświadczenie. Systematycznie 
doskonalę się, korzystam z dostępnych 
kursów i szkoleń tak by spełnić dobrze tę 
rolę. Z wypowiedzi wielu osób wnioskuję, 
że Rada Miejska funkcjonuje prawidłowo. 
Gremium radnych jest otwarte na uwagi i 
spostrzeżenia innych. Ciągle trwa proces 
udoskonalania naszych poczynań. 

Zmienia się oblicze gminy. Dzieje się tak 
dzięki kolejnym inwestycjom i codziennej 
pracy służb miejskich. Naszym zadaniem 
jest dbanie, by zmiany były harmonijne i 
w dobrym kierunku. Ważne jest także, by 
nasze poczynania  były znane wszystkim 
mieszkańcom. 

Obecnie pracujemy nad budżetem na 
rok 2008. W grudniu (najprawdopodobniej 
3 i 12) odbędą się posiedzenia komisji doty-
czące z tej ważnej kwestii, a kilka dni przed 
końcem roku sesja budżetowa. 

Juz obecnie trwają prace koncepcyjne i 
projektowe nad remontem i przebudową dłu-
giego odcinaka chodników od bloków SKR 
w Bninie, aż do ul. Zamkowej w Kórniku. 
Nareszcie także historyczny bniński ratusz 
będzie remontowany i zmodernizowany. 

Cieszy mnie fakt, że prowadzone są 
rozmowy w sprawie rozbudowy Szkoły Pod-
stawowej nr 2. co w konsekwencji pozwoli 
pomyśleć utworzeniu tu oddziału gimnazjal-
nego. Już teraz ten pomysł entuzjastycznie 
przyjmowany jest wśród rodziców, ale też 
pomoże to rozwiązać problemy lokalowe 
Gimnazjum w Kórniku.

Jest jeszcze tak wiele do zrobienia, ale 
z wielu względów, szczególnie finansowych 
nie da się wszystkiego zrealizować w rok 
czy nawet w cztery lata. Mamy jednak 
szansę, by wiele ważnych dla mieszkań-
ców spraw urzeczywistni juz w przyszłym 
roku. Działania Rady zmierzają w kierunku 
poprawienia poziomu życia mieszkańców, 
ale także z myślą o uatrakcyjnieniu naszej 
gminy dla potencjalnych turystów. Musimy 
wykorzystać niesamowity potencjał naszych 
historycznych miast Bnina i Kórnika.

Już teraz staram się aktywnie mobilizo-
wać służby miejskie do dbania o wizerunek 
naszych miejscowości. Chciałabym, by 
zarówno mieszkańcy jak i turyści kojarzyli 
naszą gminę jako zadbaną, czystą i pełną 
kwiatów.

Cieszy mnie fakt uruchomienia w bniń-
skim ratuszu świetlicy dla dzieci. Uczniowie 
mogą w niej odrobić lekcje lub twórczo 
spędzić wolny czas. Świetlicą opiekują się 
panie z filii Biblioteki Miejskiej oraz p. M. 
Niemier. W tym miejscu chciałabym podzię-
kować za pomoc w urzeczywistnieniu tej 
idei pani kierownik OPS Bożenie Kiełtyce i 
burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu.

Staram się brać czynny udział w życiu 
społecznym i kulturalnym oraz godnie 
reprezentować Radę Miejską podczas 
odbywających się w gminie i poza nią 
wydarzeń. 

Wszystkich mieszkańców przyjmuję co 
poniedziałek w siedzibie Rady Miejskiej. 
Jednak w dowolnym dniu tygodnia jestem 
gotowa spotkać się z każdym, kto chciałby 
podzielić się ze mną swoimi problemami.

Dziękuję Burmistrzowi, Radnym i 
wszystkim zaangażowanym w prace sa-
morządu.          

Irena Kaczmarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Kórniku

Chciałbym na łamach Kórniczanina pod-
sumować pierwszy rok mojej pracy w nowej 
kadencji Rady Miejskiej w Kórniku. Starałem 
się doprowadzić do dokończenia zaczętych 
wcześniej spraw oraz zaproponować kolejne 
inwestycje – szczególnie w moim okręgu wy-
borczym (Okręg nr 7 – Robakowo, Dachowa, 
Gądki i Żerniki)

Co udało się wykonać w ostatnim roku i 
planuje się na rok następny?

1. Sfinalizowano budowę ronda w Roba-
kowie

2. Wyremontowano ul. Cmentarną w 
Robakowie

3. Trwają prace budowlane na ul. Wiejskiej 
w Robakowie – dokończenie tego zadania 
nastąpi w 2008 roku

4. Wykonano dokumentację oświetlenia ulic 
Okrężnej i Wiatracznej – zadania te zrealizowa-
ne zostaną w 2008 roku

5. Na 2008 rok przewiduje się wykonanie 
dokumentacji chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej 
– budowa nastąpi przy współpracy Powiatu 
Poznańskiego

6. W przyszłym roku przewidziano prace 
nad budową ul. Nowina od strony Szczodrzy-
kowa

7. Na ukończeniu jest dokumentacja od-
wodnienia ul. Kwiatowej, Brzozowej, Akacjowej 
i mam nadzieję, że zostanie ono wykonane 
w następnych latach wraz z utwardzeniem 
tych ulic.

8. Przygotowuje się dokumentację 
realizację oczyszczalni przydomowych w 
Żernikach – wykonanie powinno nastąpić 
w przyszłym roku. Również w tej wsi wy-
konywane jest ocieplenie budynku świetlicy 
wiejskiej a w roku kolejnym dokończona 
zostanie budowa chodnika przez wieś.

Moja praca w Radzie Miejskiej to także 
uczestnictwo w pracach komisji, szczególnie 
Komisji Ochrony Środowiska, której przewod-
niczę. Staram się godnie reprezentować swoich 
wyborców i dbać o harmonijny rozwój całej 
gminy. Chciałbym szczególnie podziękować 
sołtysom za owocną współpracę w mijającym 
roku i mam nadzieje, że wspólna ta będzie się 
nadal rozwijać dla dobra wsi. Janusz Wojtuś

radni o pierwSzym roku kadencji



6 nr 22/2007 nr 22/2007 7

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

Opady śniegu, spadek temperatury, 
śliska nawierzchnia to tylko niektóre 
utrudnienia, z jakimi w najbliższym czasie 
mogą spotkać się kierowcy poruszający 
się po drogach. 

W naszym dwutygodniku prezentujemy 
podstawowe zasady bezpiecznej jazdy sa-
mochodem w warunkach zimowych. 

W dziesięciu punktach przedstawiliśmy 
wskazówki, które pomogą kierowcy przygoto-
wać pojazd do zimowej pory roku oraz zasady 
bezpiecznej jazdy i parkowania w trudnych 
warunkach pogodowych. Poradnik dla kie-
rowców, który znajdziecie poniżej stworzyli 
eksperci Polskiego Związku Motorowego, 
przy współpracy z firmą Goodyear. Jest on też 
dostępny na stronie http://www.alertmedia.pl/
ip2.php?id=1176. 

1. Przygotowanie do zimy.
Najważniejszym elementem przygo-

towania samochodu do zimy jest zmiana 
opon. Kiedy temperatura spa-
da poniżej 7 stopni Celsjusza, 
należy założyć opony zimo-
we. Mieszanka zastosowana 
w tych oponach sprawia, że 
zachowują one elastyczność 
w niskich temperaturach. 
„Zimówki” lepiej trzymają się 
śliskiej nawierzchni, dzięki 
ząbkom bieżnika tzw. la-
melkom. Wgryzają się one 
w podłoże, co umożliwia 
bezpieczną jazdę nie tylko po 
śniegu, ale i po lodzie. Jeśli 
używamy opon z poprzednich 
sezonów, należy skontrolo-
wać głębokość bieżnika - nie 
może być mniejsza niż 3,5 
- 4 mm.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że nawet 
najlepsza zimowa opona nie chroni nas w 
pełni przed niekontrolowanym poślizgiem, 
jeśli nie przestrzegamy podstawowych zasad 
jazdy w zimie.

Kolejny krok to sprawdzenie hamulców. 
Przy jeździe na śliskiej nawierzchni najważ-
niejszy jest równomierny rozkład siły hamo-
wania na wszystkich kołach. Latem możemy 
tego nie zauważać, ale przy hamowaniu na 
śniegu czy lodzie samochód może stanąć 
bokiem, wpadając w niekontrolowany poślizg. 
Należy również wymienić piórka wycieraczek, 
sprawdzić stan akumulatora, temperaturę 
zamarzania płynu chłodzącego, a także uzu-
pełnić płynem niezamarzającym zbiorniczek 
spryskiwaczy. 

2. Parkowanie. 
Parkując starajmy się ustawić samochód 

przodem do kierunku jazdy, bo kiedy spadnie 
śnieg, możemy mieć kłopoty z wyjazdem. 
Jeśli zaparkowaliśmy przed opadami, je-
steśmy w lepszej sytuacji. Możemy wtedy 
wykorzystać do rozpędu wolne od śniegu 
miejsce pod samochodem. Przy przednim 
napędzie powinniśmy ruszyć do tyłu bez 
większych problemów.

Jeśli zostawiamy samochód na noc, do-

brze jest odchylić wycieraczki, bo zapobiega 
to ich przymarzaniu. Zwiększamy w ten spo-
sób także ich żywotność.

Odpowiedni sprzęt, a więc szczotka do 
odśnieżania oraz dobra skrobaczka powinny 
być w każdym samochodzie. Podczas opa-
dów śniegu zmiotkę można położyć na któ-
rymś z kół stojącego samochodu. Dzięki temu 
rano będziemy mogli omieść samochód bez 
konieczności otwierania go, co zapobiegnie 
dostaniu się śniegu do wewnątrz pojazdu.

Pozostawiając pojazd na noc, nie zacią-
gajmy hamulca ręcznego, bo może się zda-
rzyć, że zamarznie – szczególnie w starszych 
samochodach. 

3. Wyjazd z głębokiego śniegu i ruszanie 
na śliskim podłożu. 

Podczas zimy należy ruszać bardzo 
spokojnie. Nie warto dodawać zbyt dużo 
gazu, ponieważ koła zabuksują, rozgrzeją 
się i utworzy się pod nimi lód, który jeszcze 

bardziej utrudni nam ruszenie z miejsca. Ze 
śniegu należy wyjeżdżać delikatnie i płynnie 
na półsprzęgle. Dopiero, kiedy samochód 
ruszy, można stopniowo zwiększać obroty. 
Musimy też zwrócić uwagę, aby kierownica 
była ustawiona do jazdy na wprost.

Podczas pokonywania nie odśnieżonych 
dróg, należy szczególnie zwrócić uwagę 
na „jęzory śnieżne”, np. nawiewane z pól. 
Widząc taką zaspę, rozpędźmy samochód 
do około 50 km/h i starajmy się ją płynnie 
przejechać. Niebezpieczeństwo poślizgu 
na boki na świeżym śniegu jest niewielkie, 
zwłaszcza, że powstaje w nim koleina, która 
trzyma koła. 

4. Pokonywanie zakrętów.
Wchodząc w zakręt na śliskiej nawierzch-

ni, musimy przede wszystkim dużo wcześniej 
niż w lecie wyhamować samochód, aby nie 
zaskoczyła nas wyślizgana nawierzchnia 
i lód. Nigdy nie jedziemy na luzie i z wy-
przedzeniem powinniśmy wrzucić właściwy 
bieg. Dobieramy odpowiedni tor jazdy bez 
gwałtownych ruchów kierownicą, pedałem 
gazu i hamulca, bo może to doprowadzić do 
niekontrolowanego poślizgu i wypadnięcia z 
zakrętu. Gazu dodajemy dopiero po całkowi-
tym wyprostowaniu kół. 

5. hamowanie przed skrzyżowaniem. 
W zimie nawet jezdnia wyglądająca na 

suchą i odśnieżoną może być niebezpieczna. 
Dojeżdżając do skrzyżowania musimy liczyć 
się z tym, że podczas hamowania trafimy na 
tzw. „czarny lód”, czyli asfalt pokryty cienką 
warstwa lodu. Dlatego w zimie hamujmy dużo 
wcześniej, w ten sposób, aby dotoczyć się do 
skrzyżowania siłą rozpędu.

Najgorszym rozwiązaniem jest późne 
hamowanie i wciśnięcie hamulca do oporu, 
bo wtedy samochód sunie siłą rozpędu, 
bez szansy na zatrzymanie się. Nie mamy 
wtedy żadnego wpływu na zachowanie auta. 
Jednak jeśli nasze auto wyposażone jest w 
ABS – po prostu mocno wciskamy hamulec. 
W samochodzie bez ABS - u należy stoso-
wać hamowanie pulsacyjne, czyli szybkie 
naciskanie i puszczanie hamulca.Hamowanie 
pulsacyjne jest dość trudnym elementem, 
ponieważ w stresującej sytuacji drogowej od-
ruchowo naciskamy pedał hamulca do oporu. 
Umiejętność tę nabywa się z czasem. Dlatego 
ABS przydaje się szczególnie kierowcom 

początkującym oraz tym ze 
średnim doświadczeniem, bo 
pozwala utrzymać sterowność 
samochodu mimo niewłaści-
wych odruchów. Najbardziej 
efektywne jest jednak hamowa-
nie „na raz” – na granicy przy-
czepności. Wymaga to jednak 
sporego doświadczenia.

6. Wyprzedzanie.  
Podczas wyprzedzania 

zimą, wszystkie manewry wy-
konujemy dużo płynniej i spo-
kojniej niż latem. Nie wskazane 
są żadne nagłe ruchy kierowni-
cą, ani naciskanie gwałtownie 
na pedały, ponieważ może to 
spowodować obrót samocho-
du wokół własnej osi. Musimy 

ostrożnie wyjechać zza wyprzedzanego 
pojazdu tak, aby nie zerwać przyczepności 
kół. Po wyprzedzeniu należy odjechać na 
odpowiednią odległość, aby nie spowodować 
zajechania drogi i delikatnie wrócić na swój 
pas ruchu. Trzeba też uważać na koleiny i 
resztki śniegu, które mogą pojawić się między 
pasami i spowodować poślizg. 

7. Omijanie przeszkody. 
Podczas omijania przeszkody staramy 

się nie robić gwałtownych ruchów kierownicą 
i hamulcem. Hamujemy delikatnie i z wyprze-
dzeniem do bezpiecznej prędkości. W przy-
padku, gdy zostajemy zaskoczeni sytuacją 
na drodze np. wyjeżdżając z zakrętu widzimy 
stojący na jezdni samochód, starajmy się 
hamować ostro, ale nie na zablokowanych 
kołach. W sytuacji awaryjnej, jeśli widzimy, 
że nie jesteśmy w stanie wyhamować, lepiej 
jest skręcić w przydrożną zaspę, niż uderzyć 
w stojący lub nadjeżdżający z przeciwka 
samochód. Jak się zachować, zależy od 
oceny sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, a pa-
miętajmy, że na decyzję mamy w najlepszym 
wypadku kilka sekund.  

Ciąg dalszy w następnym numerze Kór-
niczaninia.

Zebrała Barbara Morasz

jazda Samochodem zimą
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Dtrzy pytania do...

...KRYSTYNY JANICKIEJ
SZEfA SZTABU KOLEJNEJ EDYCJI 

WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIąTECZNEJ 
POMOCY W KÓRNIKU

Jak przebiegają przygotowania do kolej-
nej edycji  WOŚP w Kórniku?

Dzisiaj wiemy tyle, że 16-ty Finał WOŚP 
odbędzie się 13 -tego stycznia 2008 roku oraz  
to że w Kórniku powołano Sztab. Otrzymaliśmy 
już  zaświadczenie z Warszawy o powołaniu i 
zostaliśmy wpisani na ogólnopolską  listę szta-
bów WOŚP.  Głównym 
organizatorem w naszej 
gminie jest Urząd Miej-
ski a szefem Sztabu na 
Kórnik ja. 

Jakie macie plany 
organizacyjne?

Przewidujemy impre-
zę  na Rynku z udziałem 
zespołów rockowych, 
gdyż taki jest główny cha-
rakter zabawy. Będą tak-
że inni wykonawcy, np. 
finalistki śremskiego idola 
z Jakubem Tylmanem na 
czele. Szukamy jeszcze 
zespołów i artystów, które 
13 stycznia na scenie w 
Kórniku chcą zagrać dla 
chorych dzieci za zupełną darmochę. Tak jak 
w ubiegłym roku będziemy licytować gadżety 
wielkoorkiestrowe oraz inne ciekawe fanty prze-
kazane przez darczyńców. A darczyńcą może 
być każdy !!!  Wolontariusze będą pracować 
pod opieką ZHP czyli dh Komendantki Krystyny 
Antkowiak. Będą to uczniowie Gimnazjum z 

Kórnika, Robakowa i Poznania oraz młodzież 
z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku. W 
zbiórce pieniędzy pomogą także członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich z Bnina oraz strażacy z 
OSP Kórnik Radzewo i Kamionki.

Na jakie cele zbieracie tym razem?
Zbiórka XVI Finału przeznaczona  będzie 

dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi, 
dlatego tytuł XVI  FINA ŁU  WOŚP to  „GRA-
MY Z GŁOWĄ” a ja  dodam od siebie i   z 
sercem !!

Pamiętajmy, że dzięki poprzednim finałom 
Fundacja Jurka Owsiaka przeszkoliła z naszej 
gminy 4 nauczycieli, oraz wyposażyła 2 szkoły 

w sprzęt do nauki udzie-
lania pierwszej pomocy. 
Kurs udzielania pierw-
szej pomocy ukończyli 
uczniowie klas I - III szkół 
podstawowych w Szczo-
drzykowie i Bninie. Mam 
nadzieję że kolejny finał 
i praca 75 wolontariuszy 
z naszej gminy przyczy-
ni się do wzbogacenia 
konta Fundacji WOŚP o 
przynajmniej taką samą, 
a może większą kwotę 
niż w 2007r, (było to  po-
nad 21.000 zł) 

Pamiętamy, że o go-
dzinie 20 -tej 13 stycznia - 
łączymy się z całą Polską 
„światełkiem do nieba”. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje 
i sugestie! Każdy kto chce współpracować z 
nami proszony jest o kontakt ze mną 

(TEL. 502 492 540). 
Sie ma ! 

Rozmawiał: ŁG

Urząd miasta Poznania zakazał wjazdu 
do centrum miasta autobusów komunikacji 
gminnej. Okazuje się jednak, że decyzja 
ta dotyczy tylko przedsiębiorstw z dwóch 
miast: Lubonia i Suchego Lasu. Pracowni-
cy poznańskiego magistratu zapewniają, 
że autobusy kórnickiego „KOmBUSU” bez 
przeszkód będą mogły poruszać się po 
dotychczasowych trasach. 

Zamieszanie wywołał artykuł „Autobusy z 
gmin nie wjadą już do centrum” opublikowany 
14 listopada w „Głosie Wielkopolskim”. Wynika z 
niego, że władze Poznania wydały zakaz wjazdu 
do centrum miasta autobusów wszystkich komu-
nikacji gminnych. 

Aby linie autobusowe podmiejskich przed-
siębiorstw komunikacyjnych mogły regularnie 
kursować po centrum Poznania konieczne jest 
posiadanie odpowiedniego zezwolenia. Odna-
wia się je co 5 lat. Do niedawna takie zezwolenia 
wydawał Urząd Marszałkowski, a teraz zajmuje 
się tym Urząd Miasta Poznania. Ten z relacji 
„Głosu Wielkopolskiego” jest raczej nieprzychyl-
ny komunikacji gminnej i zamierza stworzyć w 
miejscach, gdzie zatrzymywały się autobusy 
płatne miejsca parkingowe. Takie rozwiązanie 
doprowadziłoby do tego, że dogodny dojazd 
do centrum wielkopolskiej stolicy mieszkańców 
ościennych gmin zostałby uniemożliwiony. Zo-
staliby oni zmuszeni do przesiadek z autobusów 
komunikacji gminnej do poznańskiej i zakupu 
dwóch biletów miesięcznych. Wówczas ostatnim 
przystankiem dla linii autobusowych kórnickiego 
„KOMBUSU” byłby dworzec na Ratajach. 

Pracownicy Biura Rzecznika Prasowego 
Prezydenta Poznania tłumaczą, że doniesienia 
prasowe są zdecydowanie przekłamane. De-
cyzja magistratu dotyczy wyłącznie komunikacji 
gminnej Lubonia i Suchego Lasu. Poznański 
Urząd Miasta tłumaczy swoją decyzję tym, że 
autobusy z tych dwóch gmin tworzyły pętle 
postojowe w miejscach do tego nie przezna-
czonych (przy ulicy Kościuszki i Towarowej). Do 
przebiegu trasy i miejsc postojowych autobusów 
„KOMBUSU” nie ma żadnych zastrzeżeń. Pra-
cownicy poznańskiego magistratu zapewnili nas, 
że osoby korzystające z kórnickiej komunikacji 
nie muszą obawiać się zmian i ograniczeń. 

W „KOMBUSIE” dowiedzieliśmy się, że 
dotychczasowe pozwolenie na wjazd do cen-
trum Poznania wygasa w tym roku. - W grudniu 
będziemy składać wniosek o wydanie pozwo-
lenia na kolejne lata - poinformowała nas Beata 
Urbaniak, zastępująca prezesa przedsiębiorstwa 
podczas jego nieobecności. - Mamy nadzieję, że 
i tym razem nasz wniosek zostanie pozytywnie 
rozpatrzony - dodaje. 

Okazuje się, że „KOMBUS” ponosi dodat-
kowe, niemałe opłaty za wszelkie niezbędne 
pozwolenia i korzystanie z przystanków w innych 
miastach. 700 złotych raz na 5 lat, przedsiębior-
stwo płaci za pozwolenie na wjazd do centrum 
miasta Poznania za każdą linię autobusową. 
Do tego dochodzą też kilkuset złotowe opłaty za 
korzystanie z przystanków poznańskiego MPK 
np. możliwość wjazdu na dworzec autobusowy 
na Ratajach kosztuje miesięcznie „KOMBUS” 
ponad 1600 złotych. 

Barbara Morasz

„nB” i „5” nadal do 
centrum poznania

Drogowcy zapewniają, że gwałtowny 
atak zimy na pewno ich nie zaskoczy. Jak 
będzie w rzeczywistości przekonamy się 
podczas pierwszych opadów śniegu. 

„Kórniczanin” tymczasem postanowił 
przypomnieć jakie drogi znajdują się na 
terenie gminy Kórnik, kto odpowiada za ich 
utrzymanie i w jakim czasie odpowiednie 
służby powinny dokonać odśnieżania. 

Drogi wojewódzkie zimą  
Za stan i zimowe utrzymanie dróg woje-

wódzkich odpowiada Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. Na terenie kórnickiej 
gminy znajdują się trzy odcinki dróg, które są 
drogami wojewódzkimi o II i III standardzie. 
Droga nr 431 na odcinku Kórnik - Mosina, nr 
433 Swarzędz - Gądki oraz nr 434 Kostrzyń 
- Kórnik ma III standard. Oznacza to, że 
jezdnia odśnieżana jest 
na całej szerokości, a 
posypywana jedynie 
na skrzyżowaniach z 
drogami, przejazdami 
kolejowymi, przystan-
kach autobusowych 
oraz na odcinkach dróg 
o pochyleniu większym 
niż 4%. Odśnieżanie 
powinno nastąpić do 
6 godz. od momentu 
ustania opadów. 

Na terenie gminy 
tylko odcinek drogi nr 
434 Kórnik - Śrem ma II 
standard, czyli jezdnia 
odśnieżana jest na ca-
łej szerokości i posypy-
wana na całej długości 
do 4 godz. po ustaniu opadów śniegu.  

Osoby odpowiedzialne za stan dróg 
wojewódzkich zimą przyznają, że przygoto-
wane są na atak zimy już od początku listo-
pada.– Dwa razy dziennie kontaktujemy się 
z Instytutem Meteorologii w Poznaniu, który 
przekazuje nam bieżące prognozy pogody – 
tłumaczy Bogdan Giżycki z Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnie-
żaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej 
w Rejonach Dróg Wojewódzkich i siedzibie 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu wprowadzone będą dyżury 
personelu technicznego mające na celu 
nadzorowanie i koordynowanie prac oraz 
prowadzenie obsługi informacyjnej. 

Wszelkie interwencje będzie można 
zgłaszać bezpośrednio do Artura Dekierta 
z WZDW pod numer telefonu (061) 826 53 
92 lub do Rejonu Dróg Wojewódzkich w 
Kościanie (065) 512 17 74 lub 84. 

Standardy dróg powiatowych 
Przez obszar gminy Kórnik przebiega 19 

dróg powiatowych. Zarządza nimi Zarząd 
Dróg Powiatowych w Poznaniu. Każda z 
nich ma określony standard, który określa 
w jakim czasie i stopniu będzie odśnieżona 

dana droga od momentu ustania opadów 
śniegu. 

Niestety znaczna część dróg powiato-
wych znajdujących się na terenie gminy 
Kórnik ma prawie najniższy standard, czyli 
IV i VI. - Im gorszy i niższy standard tym 
więcej czasu upłynie zanim odpowiednie 
służby dokonają odśnieżenia - tłumaczy An-
drzej Przybylski, odpowiedzialny za zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w powiecie 
poznańskim. 

Drogi o II standardzie odśnieżane są na 
całej szerokości jezdni a zimową śliskość 
likwiduje się do 4 godz. po ustaniu opadów 
śniegu. W przypadku drogi o III i IV stan-
dardzie, odśnieżania dokonuje się na całej 
szerokości jezdni do 6 godz. po ustaniu 
opadów, a likwidacja śliskości następuje na 
skrzyżowaniach z drogami, przejazdami ko-

lejowymi, przystankach 
autobusowych i odcin-
kach dróg o pochyle-
niu większym niż 4%. 
Drogi o najgorszym 
VI standardzie nie są 
odśnieżane na całej 
szerokości, posypy-
wane są w miejscach 
wyznaczonych przez 
ZDP, a interwencyjne 
odśnieżanie nastę-
puje w zależności od 
potrzeb. Powiatowe 
służby zapewniają o 
pełnym przygotowaniu 
do zimy. 

W przypadku trud-
nej sytuacji na drodze 
i potrzeby szybkiej in-

terwencji należy dzwonić do Zarządu Dróg 
Powiatowych pod numer telefonu (061) 
652-09-55, 652-09-56 lub bezpośrednio do 
Andrzeja Przybylskiego, specjalisty ds. dróg 
pod numer telefonu    

0 501 029 309. 

WODKOM odpowiedzialny za drogi 
gminne

Prace, związane z przygotowaniem zi-
mowego systemu utrzymania dróg gminnych 
koordynuje Referat Eksploatacji i Infrastruk-
tury Technicznej UM w Kórniku. 

- Odśnieżane będą drogi utwardzone, 
bitumiczne na terenie gminy Kórnik – in-
formuje Elżbieta Krakowska, kierownik 
Referatu. – Jeśli jakiś mieszkaniec zgłosi, że 
ma problem z wyjazdem ze swojej posesji, 
zwłaszcza gdy znajduje się ona w dużej od-
ległości od innych zabudowań i na otwartej 
przestrzeni to wtedy na pewno będziemy 
interweniować – stwierdza. 

Za odśnieżanie dróg gminnych odpo-
wiedzialna jest spółka Wodociągi Kórnickie i 
Usługi Komunalne. - Jesteśmy przygotowani 
na atak zimy i śledzimy prognozę pogody 
- tłumaczy Włodzimierz Matuszak, prezes 
spółki. - W tym roku zwiększyła się liczba 
dróg gminnych, dlatego też będziemy mieli 

SłużBy drogowe  
przygotowane do zimy

więcej pracy - dodaje. 
Firma dysponuje solarko - piaskarką, 

dwoma pługami: ciągnikowym i samocho-
dowym oraz zamiatarką, która zostanie wy-
posażona w pług do odśnieżania i posypy-
warkę. - W razie potrzeby mamy możliwość 
wynajęcia innego, bardziej odpowiedniego 
do danej sytuacji sprzętu - stwierdza prezes 
Matuszak. 

Spółka odpowiada nie tylko za odśnieża-
nie dróg, ale również chodników w pobliżu 
instytucji publicznych. W najważniejszych 
punktach miasta pojawią się wielkie żółte 
skrzynie, przeznaczone do przechowywania 
mieszanki piaskowo - solnej do posypywania 
chodników. 

- Z zawartości skrzyń korzystają służby 
odpowiadające za utrzymanie chodników 
zimą, a nie mieszkańcy - informuje Włodzi-
mierz Matuszak. – Mieszkańcy we własnym 
zakresie muszą zaopatrzyć się w materiał do 
posypywania chodników przed swoimi pose-
sjami, co jest ich obowiązkiem - tłumaczy. 

Wszelkie interwencje będzie można 
zgłaszać do Referatu Infrastruktury UM w 
Kórniku pod numer telefonu (061) 8170 411 
lub bezpośrednio do służb zajmujących się 
odśnieżaniem w spółce WODKOM 

(061) 8170 272. 
Zebrała: Barbara Morasz

RODZAJE DRÓG W GMINIE KÓRNIK

DROGI WOJEWÓDZKIE: 
- nr 434 Kostrzyń - Kórnik (III s.),
  Kórnik - Śrem (II s.)
- nr 433 Swarzędz - Gądki (III s.), 
- nr 431 Kórnik - Mosina (III s.). 

DROGI POWIATOWE:
- Świątniki - Zbrudzewo (II s.), 
- Kórnik - Prusinowo (II s.),
- Radzewice - Kórnik (II s.), 
- Kamionki - Gądki (III s.), 
- Kórnik - Jeziory Wielkie (III s.), 
- Gądki - Szczodrzykowo (IV s.), 
- Mościenica - Kórnik (IV s.), 
- Radzewo - Czmoń (IV s.), 
- Runowo - Trzebisławki (IV s.), 
- Dworzyska - Radzewo (IV s.), 
- Czmoń - Kaleje (IV s.), 
- Krajowa „11” - Koninko (IV s.), 
- Kromolice - Trzebisławki (IV s.), 
- Borówiec - Mościenica (VI s.), 
- Biernatki (VI s.), 
- Dębiec (VI s.), 
- Mieczewo - Dworzyska (VI s.), 
- Kromolice (VI s.), 
- Koninko - Kamionki (VI s.) 

POZOSTAŁE DROGI TO DROGI GMINNE. 

mieSzkania 
komunalne 
już gotowe 
Dwanaście rodzin, najpóźniej na po-

czątku listopada będzie mogło wprowa-
dzić się do  wyremontowanego bloku w 
Dziećmierowie. To drugi taki blok oddany 
do użytku w ciągu ostatnich dwóch lat. 

Po ponad półrocznym okresie zakończo-
no prace remontowe w kolejnym budynku ko-
munalnym w Dziećmierowie. Wymieniono w 
nim stolarkę drzwiową i okienną, wykonano

instalacje wodno-kanalizacyjne, elek-
tryczne, gazowe, elewację zewnętrzną i 
wyremontowano dach.  

W bloku, składającym się z parteru, piętra 
i poddasza powstało w sumie 12 mieszkań. 
Jedno z nich przystosowane jest dla osób 
niepełnosprawnych. Mieszkania te mają od 
jednego do czterech pokoi. Najmniejsze z 
nich ma prawie 30 metrów, natomiast metraż 
dwóch największych przekracza 70 metrów. 
Nowi lokatorzy będą mieli również do dyspo-
zycji piwnicę. 

Odbiór techniczny budynku nastąpił 6 
listopada w obecności wykonawcy, pra-
cowników Urzędu Miejskiego w Kórniku i 
przyszłego administratora - spółki WODKOM. 
Wówczas podpisano protokół odbiorczy. Dwa 
tygodnie później, 20 listopada stan bloku 
został sprawdzony przez nadzór budowlany. 
Administrator przygotował umowy z nowymi 
mieszkańcami, podłączono liczniki gazu. Jeśli 
procedury przebiegły pozytywnie, pierwsi lo-
katorzy wprowadzili się do nowych mieszkań 
w dniu wydania tego numeru Kórniczanina.

Sytuacja mieszkaniowa w gminie Kórnik 
zmienia się na korzyść wraz z każdym nowym 
oddanym do użytku budynkiem. - Zdajemy 
sobie jednak sprawę z tego, że nadal nie 
rozwiąże to w sposób zasadniczy sytuacji 
mieszkaniowej w gminie – stwierdza burmistrz 
Jerzy Lechnerowski. W najbliższych latach nie 
przewiduje się jednak budowy nowych budyn-
ków komunalnych chyba, że uda się pozyska 
środki pozabudżetowe. Włodarz miasta tłuma-
czy, że gmina ma też inne priorytety, służące 
wszystkim mieszkańcom np. drogi, oświetlenie, 
bezpieczeństwo, centrum sportowo-rekreacyj-
ne, oświata, rewitalizacja miasta. 

Modernizacja drugiego bloku w Dzieć-
mierowie kosztowała gminę ponad milion 
złotych.  Barbara Morasz
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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
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Zatrudnię do pracy w zawodzie
KELNERKA - KELNER

Informacja: nr tel. (061) 8 171 252 lub 691383002

       liSt do redakcji
       Komentarz do artykułu spon-

sorowanego przez PSE Operator S.A 
zamieszczonego w dwutygodniku KÓR-
NICZANIN 9 listopada 2007r pt. „Brak 
przesłanek do zastosowania kabla w 
Kórniku”

W zamieszczonym artykule, PSE chce 
udowodnić lokalnej społeczności, że budo-
wa linii kablowej w naszej gminie, zamiast 
linii napowietrznej, jest rozwiązaniem ze 
wszech miar nieuzasadnionym technicznie 
i ekonomicznie. Artykuł ma nas przekonać 
( przede wszystkim naszych radnych), że 
powinniśmy się zgodzić na propozycję PSE 
, ponieważ nie ma innego wyjścia.

Otóż Autor jest  ewidentnie zainte-
resowany jak najtańszym rozwiązaniem 
problemu, o czym mieliśmy możliwość 
przekonać się ,obserwując jak świadomie 
omijał przepisy, wprowadzał władze Gminy 
w błąd.  

Dzięki interwencji mieszkańców naszej 
gminy, PSE Operator  przegrywał   w są-
dach po kolei wszystkie  sprawy. Obecnie, 
wobec konieczności  uzyskania akceptacji 
władz Gminy dla linii napowietrznej , chce 
uświadomić społeczności lokalnej i jej 
Samorządowi, że budowa linii kablowej 
byłaby dwadzieścia razy droższa od na-
powietrznej .

Trudno jednak przyjmować te informacje 
za wiarygodne, pamiętając o wykazanych w 
przeszłości przez PSE złych intencjach. Bu-
dowa linii napowietrznej (która może funk-
cjonować przez następnych 50 lat) będzie 
za chwilę już rozwiązaniem przestarzałym. 
Na świecie coraz częściej stosuje się dla 
linii wysokich napięć kable podziemne.

W Dolnej Saksonii przygotowuje się 
ustawodawstwo  zabraniające budowy  linii 
w/n  napowietrznych. Dla mieszkańców 
Skrzynek, Borówca, Kamionek , których 
nieruchomości są położone blisko linii, re-
alizacja inwestycji zgodnie z zamierzeniami 
PSE oznacza w wielu przypadkach utratę 
dorobku całego życia . Inwestor  oczywiście 
nie zauważa zarówno problemu  zdrowot-
nego, związanego z negatywnym oddzia-
ływaniem na ludzi promieniowania z linii 
napowietrznych (co zostało już w różnych 
publikacjach zagranicznych udokumento-
wane), jak i utraty wartości nieruchomości 
położonych w pobliżu tych linii.

Dotychczas mieszkańcy gminy byli 
zmuszeni sami walczyć o swoje prawa do 
życia w zdrowych warunkach w nierównej 
walce ze Spółką, której działania są nakie-
rowane na zysk (roczny wynik finansowy 
PSE wynosi ponad 1 mld zł).

Obecnie władze Gminy prowadzą w 
tej sprawie  dialog zarówno z zaintere-
sowanymi grupami mieszkańców jak i z 
przedstawicielami PSE.

Mamy nadzieję , że Władze Gminy 
rozwiązując ten poważny problem zadbają 
o to, aby mieszkańcy nie zostali pozosta-
wieni sami sobie z ogromną linią wysokiego 
napięcia nad głowami.

Z poważaniem 
Anna Wawrzynowicz 

Borówiec 

Zakończył się remont pomieszczeń po 
restauracji i filii przedszkola na Prowencie, 
które mają służyć działalności kulturalnej. 
Inwestycja kosztowała ponad 300 tys. 
zł. Oprócz przebudowy pomieszczeń 
zainstalowano toalety, wybudowano małą 
scenę a także podwieszono sufit, w miej-
sce starego, położono nowy parkiet oraz 

obudowano zniszczone schody wejściowe 
do budynku. Oprócz 3 dużych funkcjonal-
nych pomieszczeń podzielono także kilka 
mniejszych.

Miejmy nadzieję, że na bazie odre-
staurowanego lokalu w Gminie Kórnik 
nareszcie zaistnieje ośrodek kultury z 
prawdziwego zdarzenia. ŁG

zakoŃczony remont

rozkopane ulice
Mieszkańcy centrum Bnina muszą 

borykać się z niespodziewanymi utrudnie-
niami. Chodniki Rynku i ul. Armii Krajowej 
w kierunku Biernatek są rozkopane. 

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
wykopy te są wynikiem instalacji nowego 
zasilania elektrycznego pomiędzy stacjami 
transformatorowymi. Prace przeniosą się 
w kierunku Biernatek i potrwają być może 
jeszcze półtora tygodnia. 

Niestety gdy zadzwoniliśmy do firmy 
Energobud, która prowadzi prace, przełą-
czano rozmowę kilkukrotnie i ostatecznie 
rozłączono się bez udzielenia nam konkret-
nych informacji o pracach i terminach.

Rozkopane są też inne ulice miasta, ale 

w tym przypadku wynika to z remontu na-
wierzchni lub budowy nowych chodników. 
Tak jak przewidywaliśmy pod koniec roku 
prowadzone jest wiele prac inwestycyjnych. 
Miejmy nadzieje, że w przyszłym roku uda 
się tak zaplanować prace, by w jesiennej 
plusze lub podczas przymrozków nie roz-
kopywać ulic i chodników.

Życzymy mieszkańcom cierpliwości!
ŁG

ZEGARY
Profesjonalna naprawa
i renowacja zegarów.

Możliwy dojazd  
do klienta

tel. 602 651 635

Kupię działkę
budowlaną

o powierzchni 
ok. 2000 m2

w rejonie
Kórnika lub Bnina
tel. 0606 803020
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W dniu 19 listopada 2007 r. stowa-
rzyszenie życzliwi Dwójce działające 
przy SP nr 2 w Kórniku zorganizowało 
rajd Śladami Białej Damy, który zapo-
czątkował cykl imprez turystycznych 
odbywających się na Ziemi Kórnic-
kiej. Ich celem jest rozbudzenie za-
interesowania historią naszej małej 
Ojczyzny. Teofila z Działyńskich Szoł-
drska-Potulicka, zwykle zwana Białą 
Damą, żyła w latach 1714 (?)  - 1790 i 
przyczyniła się do wielkiego rozwoju 
Kórnika, Bnina i okolicznych wsi.

Punktualnie o godzinie dziewiątej 
przed tablicą rozstrzelanych spotkała 
się młodzież szkół naszej gminy. Po 
przedstawieni histori i  tego miejsca 
przez p. K. Kowalczyk delegacje szkół 
postawiły pod tablicą zapalone znicze. 
Swą obecnością zaszczycił uczestników 
imprezy 

p. burmistrz J. Lechnerowski, który 
dokonał  jej otwarcia . Pod jego prze-
wodnictwem grupa udała się do ratusza, 
gdzie można się było przyjrzeć staremu 
mechanizmowi zegara, wysłuchać histo-
rii tego miejsca opowiedzianej przez p. 
burmistrza i p. przewodnik 

H. Narożną.  Niektórym udało się na-
wet zasiąść w fotelu włodarza miasta. 

Po wyjściu z ratusza p. burmistrz 
sprawił nam kolejną niespodziankę i 
mimo, że nie była to godzina 12-ta roz-
brzmiał hejnał Kórnika i hymn Unii Euro-
pejskiej. Dalej pod opieką p. przewodnik 
uczestnicy przeszli kolejno śladami 
Białej Damy. Pierwszym zwiedzanym 
obiektem było Ucho Igielne i miejsce, 
gdzie stała bożnica żydowska. To wła-
śnie Biała Dama sprowadziła nowych 

osadników na teren obecnej gminy. W 
Kórniku pojawiła się ludność żydowska, 
dla której wystawiła synagogę. Każdy 
z uczestników otrzymał  przygotowany 
przez organizatorów przewodnik z krót-
kim opisem i zdjęciami miejsc. Synago-
gę  obejrzeliśmy na zdjęciu. 

Następnym oglądanym obiektem był 
zajazd pocztowy tzw. stara poczta usy-
tuowana przy Placu Powstańców Wlkp. 
i  kolegiata kórnicka. To Biała Dama 
przebudowała częściowo kościół, m. in. 
gotycką  zakrystię zamieniła na kaplicę. 
To od jej czasów zakrystia znajduje się 
w obecnym miejscu. Dziś razem ze 
swymi krewnymi Tytusem, Gryzeldą, 
Janem i Cecylią Działyńskimi spoczywa 
w krypcie Działyńskich pod kaplicą Matki 
Boskiej. Pod tablicą upamiętniającą ród 
Działyńskich delegacje szkół zapaliły 
znicze. Następnym punktem na trasie 

rajdu był Zamek Kórnicki, którego Biała 
Dama została właścicielką w wieku 
około 10 lat. To ona prowadziła tu liczne 
prace, nadając budowli styl barokowy. 
Z pracowitym życiem i zasługami Bia-
łej Damy zapoznał uczestników p. L. 
Grześkowiak. Potem główną aleją par-
kową, którą kiedyś spacerowała Teofila 
z Działyńskich Szołdrska –Potulicka, 
przeszliśmy do Bnina.

To tutaj sprowadzeni zostali osadni-
cy z Niemiec, dla których w 1776-1777  
wystawiła zbór ewangelicki. Na tym 
miejscu stoi obecny kościół parafialny. 
Zabytkową budowlą w stylu barokowym, 
wystawioną  przez Teofilę w roku 1777, 
jest ratusz. Do tego miejsca dotarliśmy 
przed godziną  dwunastą i dzięki temu 
wysłuchal iśmy melodi i  Roty,  k tóra 

codziennie w południe rozbrzmiewa z 
ratuszowej wieży. Ostatnim zabytkowym 
obiektem na trasie rajdu była brama 
przycmentarna przy ul. Kościelnej. 

Trochę zziębnięci udaliśmy się do 
auli szkoły, gdzie zostaliśmy przyjęci 
pyszną zupą pomidorową i gorącymi 
parówkami z bułką. Na deser czekały 
na nas drożdżówki.  Rajd podsumowała 
prezes stowarzyszenia p. Z. Talarczyk. 
Na uroczystości obecna była pani Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Kórniku, 
która wręczyła drużynom dyplomy. 
Każdy z uczestników otrzymał kolejną 
broszurę, tym razem z biografią Białej 
Damy. 

Teofila Potulicka to postać nie do 
końca doceniana w naszym mieście. 
Mieszkańcy gminy znają zapewne le-
gendę o Białej Damie, ale nie w pełni 
zdają sobie sprawę jak światłą była po-
stacią i jak wiele zawdzięcza jej Kórnik. 
W związku z tym z wielką niecierpliwo-
ścią czekamy na publikację o patronce 

SP nr 2 w Kórniku.
Pierwszy rajd został bardzo pozy-

tywnie odebrany przez jego uczestni-
ków i dlatego już dziś zapraszamy do 
udziału w kolejnym. W przyszłym roku 
będziemy wędrować śladami Tytusa 
Działyńskiego.  

Organizatorzy rajdu serdecznie dzię-
kują wszystkim, którzy pomogli w jego 
przeprowadzeniu, a więc p. burmistrzo-
wi, przewodnikom, członkom stowarzy-
szenia, opiekunom grup i sponsorowi 
firmie Sokołów z Robakowa, która nie po 
raz pierwszy okazała życzliwość naszej 
szkole. Dziękujemy!!!

     
Organizatorzy 

- Stowarzyszenie Życzliwi Dwójce

rajd Śladami Białej damy

komunikat  
rady Sołeckiej 

wSi dziećmierowo

W maju tego roku zakończono budo-
wę kanalizacji wsi. Komisja odebrała stan 
dróg, które zostały naruszone w trakcie 
budowy. Ulice Kwiatowa, J. Świgonia  
i Słoneczna zostały utwardzone pofrezem 
asfaltowym. Pofrez, aby spełniał swoją 
rolę powinien w wyższej temperaturze zo-
stać zwalcowany ciężkim walcem. Będzie 
to zrobione w przyszłym roku, o czym 
zapewniają nas drogowcy z gminy.

Nawierzchni dróg nie powinno się 
niszczyć, tj. nie powinno sie po as-
falcie jeździć kolczatkami rolniczymi, 
podorywać brzegi pozostałych dróg lub 
brudnymi kołami nanosić błoto lub obor-
nik. Przykładem negatywnym jest ulica 
Kwiatowa, na której firma produkująca 
płyty obornickie, na długości 40 m, na 
pofrezie naniosła zostawiła błoto nanie-
sione kołami samochodów ciężarowych 
i koparki (taką budowę należy przygoto-
wać tak aby nie niszczyć dróg- gdzie jest 
Straż Miejska?)

Na nic starania Rady Sołeckiej, Bur-
mistrza, rady Miejskiej, gdy mieszkańcy 
nie będą dbać o swoje drogi. Bądźmy 
krytyczni wobec sąsiadów, którzy nisz-
czą drogi.

Rada Sołecka prosi mieszkańców, 
aby dbali o jakość naszych dróg. Aby wieś 
mogła się rozwijać, chcemy poprawiać z 
roku na rok stan dróg i chodników. Jest 
to jednak możliwe tylko i wyłącznie, kiedy 
będziemy dbać o to wszyscy.

Dziećmierowo 06.11.2007 
Rada Sołecka

Dzięki uprzejmości redakcji Kórnicza-
nina kolejny już raz mam przyjemność 
zapoznania Szanownych Czytelników 
z ciekawostkami lokalnej historii. Tym 
razem chciałbym przedstawić przebieg 
wystawy rolno – przemysłowej, która mia-
ła miejsce w Kórniku w 1893 roku. 

Przedstawiając to wydarzenie muszę 
wspomnieć o jego genezie i zamyśle 
tej wystawy oraz jej organizatorach. II 
połowa XIX wieku to okres nasilonego 
Kulturkampfu oraz polityki germaniza-
cyjnej. Polacy opierali się tejże poprzez 
pracę organiczną. Jednym z jej przejawów 
było zrzeszanie się w rozmaite kółka, 
organizacje. 

Taką właśnie było Kółko Rolnicze w 
Kórniku założone w 1868 roku z inicja-
tywy leśniczego J. Rivoliego, z pomocą 
obywateli kórnickich: Grządzielewskiego, 
Mielocha, Stępińskiego, Gabryelewicza i 
Rybaka. Warto również wspomnieć, że 
kórnickie kółko było obok dolskiego i prze-
męckiego najstarszym. W opisywanym 
okresie czasu to nasze lokalne, liczyło 
70 członków i była to liczba mniejsza 
niż jeszcze parę lat wcześniej z powodu 
migracji części członków do nowo zało-
żonych kół w Tulcach i Krerowie. Wybór 
daty wystawy nie był przypadkowy. 3 maja 
– 102 rocznica uchwalenia Konstytucji, a 
pokaz miał być uświetnieniem obchodów 
rocznicy 25-lecia Kółka Rolniczego w 
Kórniku. Cała uroczystość odbywała się 
na Prowencie, a gościem honorowym był 
patron-prezes parafialnych kółek rolni-
czych – Maksymilian Jackowski (zwany 
często potocznie wówczas „królem 
chłopów”). Inaugurację tego lokalnego 
święta stanowiło walne zebranie kółka. 
Otwarcia dokonywał prezes w osobie 
doktora Celichowskiego. Złożył on wyrazy 
uznania gronu założycielskiemu, a same-
go Rivoliego obdarzono tytułem członka 
honorowego. Na zakończenie zebrania 
przemawiał patron, pan Jackowski, jed-
nak jak donoszą sprawozdania prasowe 
z tego wydarzenia, tak się wzruszył, że 
zasłabł skracając swoje przemówienie do 
minimum, składając tylko wyrazy uznania 
kórnickiemu kółku, po czym odprowadzo-
no go do pokoju i wezwano lekarza.  

Po omówieniu czynności organiza-
cyjnych dokonano oficjalnego otwarcia 
wystawy, na którą wchodziło się poprzez 
bramę, przystrojoną w zieleń i powitalne 
napisy. Jeśli chodzi o zwierzęta pokazy-
wane na wystawie to szczególną uwagę 
poświęcono przeglądowi koni. Obecny na 
wystawie reporter gazety rolniczej przypo-
mniał przed ponad 100 laty czytelnikom, 
a dzisiaj mam przyjemność czynić to i 
ja, że okolice Kórnika słynęły z hodowli 
koni, które często zakupywano z myślą 
o królewskich zaprzęgach. Zachwycając 
się urokiem kórnickich koni, zauważono, 

że te reprezentacyjne zadbane okazy, 
nie są żadnymi modelami pokazowymi 
ale zwyczajnymi wykorzystywanymi do 
codziennych prac rolnych. Oprócz koni, 
ze zwierząt prezentowano również bydło, 
owce, drób – tu liczba wystawców było 
dużo mniejsza oraz pszczoły. Z racji pory 
roku zaprezentowano niewielką tylko ilość 
płodów rolnych. Kolejnym elementem 
wystawy był pokaz rękodzieła. Tu jako 
główną inicjatorkę i propagatorkę wska-
zywano osobę generałowej Zamoyskiej, 
utrzymującej przecież wpierw w Kórniku, 
a  następnie w Zakopanem-Kuźnicach 
szkołę dla kobiet o podobnej specjalności. 
Eksponowano również wyroby kulinar-
ne – wędliny, pieczywo, nalewki, miód i 
miodówkę, soki, konfitury. Na wystawie 
obecny był również Dom Handlowy Pług 
(mający swoją siedzibę w odnowionym 
niedawno budynku, naprzeciwko placu, 
gdzie obecnie odbywają się czwartkowe 
i sobotnie targi), prezentujący swoje ma-
szyny rolnicze, stając w szranki konkurso-
we z wyrobami fabryki Cegielskiego. 

W celu urozmaicenia wystawy odby-
wały się również pokazy tańca i śpiewów 
piosenek wiejskich i pieśni narodowych 
przy akompaniamencie dud i skrzypiec 
orkiestry kórnickiej. Jak to ma miejsce 
i w dzisiejszych czasach najlepszych 
wystawców nagrodzono a środki na to 
były skromne i symboliczne. Pochodziły 
ze składek członków i sympatyków Koła 
Rolniczego w Kórniku. Głównie jednak 
wyróżnionych nagradzano listami po-
chwalnymi. 

W przemówieniach końcowych chwa-
lono inicjatywę, zręczność i talent twórców 
rękodzieł, ubolewając, że o ile w pruskim 
państwie są pieniądze na dalszy rozwój 
takich talentów, to nie ma ich dla Polaków. 
Maksymilian Jackowski zwrócił również 
uwagę na rozmiary tej wystawy, podkre-
ślając, że jest zdecydowanie lepsza od 
śremskiej, mimo iż tamta była powiatową 
a ta jest pokazem jednego tylko kółka. 
Stwierdził on również, że wystawa była 
wzorowa i powinna służyć za przykład 
jak takie organizować. Z kolei prezes 
Celichowski w swym wystąpieniu zwrócił 
uwagę, że nie wszystko poszło po jego 
myśli. Ubolewał na niezbyt szczęśliwy 
czas wystawy, z racji suszy, która miała 
miejsce rok wcześniej oraz ostrej zimy. 
Przemawiający przypomniał również 
zasługi Kółka dla społeczności – utwo-
rzenie Kasy Pożyczkowej dla członków 
pod kierownictwem księdza proboszcza 
Rybickiego oraz organizację własnego 
handlu żelazem, tak przecież potrzeb-
nego rolnikom. Wspomniano również o 
przyszłej działalności Koła, gdzie prio-
rytetami miało być utworzenie sądu po-
lubownego, fabryki przetworów owoców 
oraz zerwanie z monopolem żydowskim 

wyStawa rolno - przemySłowa 
kółka rolniczego  

w kórniku w 1893 roku

w handlu zbożem. Kładziono nacisk na 
potrzebę edukacji i zachęcano chłopów 
do samodzielnego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. 

Wystawa trwała jeden dzień, a obszer-
ne sprawozdania z jej przebiegu wraz 
z dokładnym wyszczególnieniem listy 
wystawców można było znaleźć (można 
zresztą do dzisiaj!) choćby w czasopiśmie 
Wielkopolanin w numerach z początku 
maja 1893 roku, które są dostępne rów-
nież w Bibliotece Kórnickiej dla wszystkich 
zainteresowanych. Nie będę wyszczegól-
niał nazwisk kolejnych wystawców, z racji 
ograniczeń objętościowych, pobieżna 
jednak ich lektura wykazuje całą masę 
nazwisk obecnych pośród mieszkańców 
Kórnika również i dzisiaj. 

Ubolewał nad nieszczęśliwym termi-
nem wystawy dr Celichowski i ja mogę 
ubolewać, że ten tekst nie ukazuje się w 
okolicznościach rocznicowych. Mam jed-
nak nadzieję, że zainteresuje on miesz-
kańców miasta i gminy tym jaką inicjatywą 
oddolną i aktywnością  życia społecznego 
wykazywali się nasi pradziadowie. Może 
powinniśmy uderzyć się w pierś i wziąć z 
nich przykład? 

Grzegorz Kubacki
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Kobiety zarządzające polską wsią 
spotkały się w minioną sobotę w moście-
nicy. Panie podsumowały 
swoje osiągnięcia w ramach 
projektu „Sołtyski i liderki 
wiejskie – kobiety zarządzają 
polską wsią”.

Aneta Kiereta, koordynator 
projektu,  nieprzypadkowo na 
miejsce spotkania wybrała 
Mościenicę. To właśnie jej soł-
tysowi – Emilii Weinert udało 
się zrealizować założenia 
projektu: zintegrować i zakty-
wizować społeczność lokalną. 
I to w krótkim czasie! Zaczęło 
się od wspólnego święcenia 
potraw wielkanocnych w tym 
roku. Potem było wspólne 
sprzątanie Mościenicy, a po 
nim gry i zabawy dla najmłod-
szych mieszkańców wsi z 
okazji Dnia Dziecka. W lipcu pojawił się 
pomysł zawiązania stowarzyszenia, a już 

w sierpniu Stowarzyszenie Aktywna Mo-
ścienica działało: zorganizowało Zagrodę 

Kórnicką na gminnych dożynkach. 
W sobotnim spotkaniu uczestniczyły 

Beata Bruczyńska - sołtys Skrzynek, 
Anna Plucińska -sołtys Biernatek, Małgo-
rzata Walkowiak - sołtys Kamionek, Alina 
Staniecka-Wilczak - liderka wiejska oraz 
sołtyski i liderki m.in. ze Środy, Jarocina, 
Chludowa, Sabaszczewa i Lipy. Gościem 
specjalnym był wiceburmistrz Kórnika Hie-

ronim Urbanek, który „obiema 
rękoma” podpisywał się pod 
takimi właśnie obywatelskimi 
działaniami. Do działania na 
rzecz promocji wsi i gminy 
zachęcała też Anna Liebert 
zajmująca się tymi zagadnie-
niami w kórnickim Urzędzie 
Gminy. 

Poczynaniom kobiet przy-
glądał się też Józef Bartko-
wiak, sołtys wsi Konarskie, 
który zarażony zapałem sołtys 
Mościenicy Emilii Winert, po-
derwał do wspólnego działania 
mieszkańców swojej miejsco-
wości. 

Organizatorzy gorąco dzię-
kują wszystkim, którzy pomogli 
w przygotowaniu spotkania, 

szczególnie państwu Ziętom za tradycyjną 
już gościnę. PrS

wielkopolSka wieŚ uczy 
Się od moŚcienicy

mieszkańcy Błażejewa chcieliby, aby 
Dom Ludowy znajdujący się w ich wsi 
wrócił do dawnej świetności. Niezbędny 
jest jednak wykup gruntu od prywatnego 
właściciela. 

Dom Ludowy w Błażejewie powstał z 
inicjatywy Koła Wielkopolskiego Związku 
Młodzieży Wiejskiej „Wici”. W 1936 roku 
Stanisław Mikołajczyk, prezes Wielkopol-
skiego Towarzystwa Kółek Rolniczych 
dokonał wmurowania kamienia węgielne-
go pod Dom Ludowy. Jego budowa trwała 
dwa lata a w prace budowlane włączyli 
się mieszkańcy Błażejewa i okolicznych 
wsi. Po otwarciu w 1938 roku organi-
zowano w nim kursy przysposobienia 
rolniczego, zabawy i przedstawienia. 

Podczas wojny nie prowadzono w nim 
żadnych działań. Po jej zakończeniu 
wznowił on swoją działalność. Błażejew-
ski Dom Ludowy pełnił wówczas funkcję 
społeczno - kulturalno - oświatową dla 

gminy i powiatu. Ponownego otwarcia 
Domu dokonał 15 sierpnia 1946 roku 
Stanisław Mikołajczyk, ówczesny premier 
i minister rolnictwa. Po zmianach ustrojo-
wych, we wrześniu 1989 roku uroczyście 
wmurowano tablicę pamiątkową i nadano 
Domowi Ludowemu w Błażejewie imię 
Jana Wójkiewicza.  

Od tego czasu wiele się zmieniło. 
Przede wszystkim teren ten jest własno-
ścią prywatnego właściciela. Sołtys i Rada 
Sołecka Błażejewa chcą, aby Dom Ludo-

chcą wykupu gruntu wy znowu służył wszystkim mieszkańcom. 
Konieczny jest jednak remont budynku, 
wymiana dachu, elewacji, podłóg. Naj-
pierw jednak gmina musiałaby wykupić 
grunt, na którym znajduje się budynek. 
Jan Szymaniak, sołtys wsi wystosował 
pismo do burmistrza z prośbą o wykup 
gruntu. 

Z informacji, jakie uzyskaliśmy od 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego  wy-
nika, że w celu uregulowania sprawy zwią-
zanej z własnością gruntu Urząd 9 lipca 
2007 roku zlecił wykonanie podziału ma-
jącego na celu wydzielenie nieruchomości 
niezbędnej do właściwego użytkowania, a 
następnie wykupu. Ze względu na kilkuset 
metrowe rozbieżności powierzchni w tere-
nie związane z brakiem stabilizacji granic 
(stare parcele), 23 października 2007 roku 
zlecono rozgraniczenie przedmiotowej 
nieruchomości z działkami sąsiednimi. 
Po rozgraniczeniu wznowiony zostanie 
podział, potem nastąpi wycena nierucho-
mości i wykup. Burmistrz poinformował 
nas, że opóźnienie w załatwieniu tej spra-
wy niezależne jest od Urzędu Miejskiego 
w Kórniku. Pomimo tego prowadzone 
są działania mające na celu wyjaśnienie 
wszystkich rozbieżności, aby zabezpie-
czyć interesy gminy oraz osoby prywatnej. 
- W świetlicy wykonywane były na bieżąco 
niektóre remonty, pomimo, że gmina nie 
była właścicielem budynku. W przypadku 
wykupienia nieruchomości, bez żadnego 
ryzyka gmina będzie mogła przystąpić do 
większego remontu – tłumaczy włodarz 
miasta i gminy Kórnik.   

Miejmy nadzieję, że mimo przeciągają-
cych się procedur związanych z wykupem 
ziemi, mieszkańcy Błażejewa nie będą 
musieli długo czekać, aby Dom Ludowy w 
ich wsi wrócił do dawnej świetności. 

Barbara Morasz

płyta  
kórnickiego 

chóru
Kolejny koncert z cyklu „muzyka w 

Kolegiacie Kórnickiej” odbył się w nie-
dzielę 18 listopada. Gospodarze - Chór 
Zamku Kórnickiego Castellum Cantans 
wraz z dyrygentem zaprosili zaprzyjaź-
nionych instrumentalistów – flecistkę 
Agnieszkę Gandecką oraz macieja Bo-
lewskiego.

Koncert stał się okazją do zaprezen-
towania materiału zarejestrowanego na 
płycie, którą zarówno chór jak i muzycy 
zarejestrowali w Kolegiacie Kórnickiej. Wy-
dawnictwo nosi tytuł „Czego chcesz od nas, 
Panie” i zawiera 18 utworów chóralnych i 
instrumentalnych. 

Podczas promującego płytę koncertu 
zabrzmiały oba utwory tytułowe do tekstu 
Jana Kochanowskiego (z muzyką ks. Z. 
Piaseckiego oraz J. Świdra) a także Conci-
namus Omnes (A. Koszewskiego), Laudate 
Dominum (K. Nysteda), Wierzę (J. Świdra) 
oraz otwory na flet i organy. Jedynym utwo-
rem z poza płyty był wykonany przez chór 
Magnifikat (A. Koszewskiego).

Zgromadzeni słuchacze oklaskami po-
dziękowali muzykom za kolejny koncert, a 
ci, którym wykonanie przypadło do gustu 
mogli nabyć promowaną płytę.

Wydawnictwo jest nadal dostępne w 

Biurze Parafialnym parafii w Kórniku, a 
także u członków chóru.

Już niebawem, tuż przed świętami pla-
nowane jest wydanie kolejnej płyty Castel-
lum Cantans – pięknych kolęd  – idealnego 

prezentu na święta.
Za pomoc w wydaniu płyt zespół dzię-

kuje k. kanonikowi Jerzemu Kędzierskiemu, 
Urzędowi Miejskiemu w Kórniku oraz Ban-
kowi Spółdzielczemu w Kórniku. ŁG

11 listopada byliśmy świadkami 7 już 
Koncertu Finałowego z okazji Święta Nie-
podległości Polski, który odbył się w Zamku 
Kórnickim. Organizatorem spotkania była 
Komenda Hufca ZHP im. Tytusa hr. Działyń-
skiego w Kórniku. Podczas świątecznego 
popołudnia mieszkańcy naszego powiatu, 
recytatorzy, przedstawiciele władz 
samorządowych i oświatowych 
wysłuchali laureatów konkursu 
„Wpisani w Historię” oraz młodych 
pianistek, Kamili Kołodziejczak i 
Weroniki Cyry, które dźwiękami 
muzyki wprowadziły gości Koncertu 
w świąteczny nastrój.

Tradycyjnie Koncert Finałowy 
był podsumowaniem Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego „Wpisani 
w Historię” organizowanego przez 
harcerzy z Kórnika.  Uczestnicy 
tegorocznej edycji prezentowali 
utwory o tematyce przyrodniczej... 
bo gdzie indziej, jak nie w Kórniku, 
historia i przyroda tak wspaniale 
się łączą? 

Konkurs recytatorski przebiegał w 
dwóch etapach: eliminacje w 27 macie-
rzystych szkołach podstawowych i gimna-
zjach Powiatu Poznańskiego, do których 
przystąpiło 350 uczniów w wieku 6 – 14 
lat, następnie przesłuchania w Kórniku, w 
trzech kategoriach wiekowych: klasy 0-III i 

IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazja. 
Jury w składzie: dr Wanda Karkucińska, 
Zofia Wojciechowska, Iwona Krzyżaniak, 
Danuta Nestorowicz, Teresa Lubińska, 
Ewa Nowaczyk, Ewa Szybiak, Teresa 
Przymusińska, Hanna Borsut wyróżniło 
następujących recytatorów:

- w kategorii klas 0 – III SP: I miejsce 
Marcin Borysiewicz z SP nr 2 w Kórniku, II 
miejsce Bartosz Woźniak z SP  Pobiedziska 
Letnisko, III miejsce Albert Tyborowski z SP 
Koziegłowy, wyróżnione Martyna Adamczak 
z SP Pobiedziska Letnisko, Jagoda Ra-
czyńska Kijak z SP nr 2 w Kórniku, Patrycja 
Pudysiak z SP nr 1 w Kórniku,

- w kategorii klas IV-VI SP: I miejsce Oli-
wia Ratajczak z SP nr 2 w Kórniku i Krzysz-
tof Ławicki z SP w Siekierkach, II miejsce 
Sebastian Stempniak z SP Radzewo i 
Izabela Kosmaczewska z SP Pobiedziska 
Letnisko, III miejsce Michał Gil z SP nr 2 w 
Luboniu i Mariannna Frąckowiak z SP nr 1 
w Kórniku, wyróżniony Jakub Masztalerz z 
SP w Daszewiczach,

- w kategorii Gimnazjów: II 
miejsce Agnieszka Kucharczyk z 
Drużyny Harcerskiej „Wiatry” z ZHR 
w Murowanej Goślinie, III miejsce 
Klaudia Las z Kórnika i Paweł 
Jabłecki z Rogalina, IV miejsce 
Mikołaj Szał z Gimnazjum nr 1 w 
Luboniu i Marianna Piwońska z 
Rogalina.

Specjalne wyróżnienie otrzyma-
ła Klaudia Skubiszak z Gimnazjum 
w Czerlejnie za wieloletnie uczest-
nictwo w konkursie „Wpisani w Hi-
storię” oraz Koło Literackie przy SP 
w Daszewicach za wiersz „Wpisana 
w Historię Przyrodo Trwaj”, który 
prezentował Jakub Masztalerz i 

utwór dedykowany organizatorowi konkur-
su: „W Kórnickim Arboretum”.

Podsumowując niepodległościowe 
spotkanie organizatorzy i goście obiecali 
spotkać się w przyszłym roku na Kon-
cercie Finałowym podsumowującym VIII 
Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wpisani 
w Historię”. Helena Cyranik

„wpiSana w hiStorię przyrodo trwaj”
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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

• 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

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

SKLEP      

 
BIELIZNA 

PARYS
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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).  
Trwa nabór na kurs prawa jazdy w Kórniku

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!

Producent 
altan, huśtawek, 

wiatraków,
bud dla psa

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

Usługi remontowe
ogólnobudowlane

Tanio – szybko
– fachowo

tel. 785 297 166
510 723 652

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 

TOFiK
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Stacja paliw

Poszukujemy pracowników  
do obsługi stacji.
Mile widziana:

• umiejętność pracy  
z komputerem

• uczciwość i zaangażowanie
• komunikatywność  

i umiejętność pracy  
w zespole.

Podania prosimy kierować na adres:

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

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
- Pracownik transportu wewnętrznego 
- Magazynier

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

Burmistrz Gminy Kórnik 
w porozumieniu ze Świętym Mikołajem

ogłaszają konkurs plastyczny
na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową

Prace należy składać 
w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
- w Biurze Obsługi Mieszkańca -

do dnia 10 grudnia 2007 r.

Najpiękniejsze kartki umieszczone zostaną  
na stronie internetowej www.kornik.pl 

z możliwością wysłania ichdo bliskich i znajomych jako e-kartka.
Wyniki konkursu  ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.

kornik.pl oraz w świątecznym wydaniu Kórniczanina.

 Osoby nagrodzone o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną 
powiadomione telefonicznie. 

REGULAMIN  
KONKURSU PLASTYCZNEGO PT.:

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOżONA-
RODZENIOWA”

1. Organizatorem konkursu jest Urząd 
Miejski w Kórniku.

2. Prace plastyczne mogą być wykona-
ne dowolną techniką w formacie A4. 

Na odwrocie należy umieścić: imię i na-
zwisko dziecka, wiek, adres zamieszkania, 
adres przedszkola lub szkoły, telefon kon-
taktowy oraz zgodę na publikację pracy.

3. Prace należy składać w Biurze Obsłu-
gi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku 
do dnia 10 grudnia br., do godz. 16.00

4. Prace konkursowe będą oceniane 
przez pięcioosobowe jury powołane przez 
Burmistrza Gminy Kórnik.

5. Prace będą podlegały ocenie w nastę-
pujących kategoriach wiekowych:

1) grupa młodsza – 3-6 lat,
2) grupa średnia – 7-12 lat,
3) grupa starsza – 13-16 lat.
6. Wyniki konkursu ogłoszone zosta-

ną na stronie internetowej www.kornik.
pl oraz 

w świątecznym wydaniu Kórniczanina.
7. W każdej kategorii wiekowej nagro-

dzone zostaną trzy prace.

Uwaga wszystkie Dzieci !
Na zaproszenie 

Burmistrza Gminy Kórnik
w dniu 6 grudnia br.

między godziną 11.00 a 14.00
w naszym mieście gościć będzie  

Święty Mikołaj.
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na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

RE ALI ZU JE mY WSZYST KIE RE CEP TY

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

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

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

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

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

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

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
Usg  W ŚREmIE 

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

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwar tek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTErOwE BaDaNiE wzrO KU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

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

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

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

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

ELLMEDELLMED

STOMATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

zaPraszaMY
DO NOWO OTWARTEGO SKUPU
- złomu i metali kolorowych

- akumulatorów
- makulatury i butelek
znajdującego się przy ul. Mlyńskiej

na terenie firmy T.M. Małeccy.

Oferujemy konkurencyjne ceny.
Płatne gotówką

Zapewniamy odbiór złomu od klienta własnym transportem.

TEL: 601 489 257, 693 562 991

BIURO USŁUG  
PROJEKTOWYCh

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:

- wykonanie projektów wszyskich 
obiektów,

- wydawanie opinii rzeczoznawcy 
budowl.,

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

Zapraszam

Osoby niepełnosprawne mogą skorzy-
stać z wielu różnych ulg. W dzisiejszym 
artykule kolejne z nich: radiowo-telewizyjne, 
telekomunikacyjne i pocztowe.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA ABONA-
mENT RADIOWY I TELEWIZYJNY
(Dz. U. z 2005 r., Nr 85, poz. 728 z późn. 

zm.)
Zwolnienie z opłat przysługuje :
• osobom posiadającym orzeczenie o 

całkowitej niezdolności do pracy i samo-
dzielnej egzystencji (czyli dawnej I grupy 
inwalidztwa),

• osobom o znacznym stopniu niepełno-
sprawności,

• osobom posiadającym orzeczenie o 
trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności 
do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,

• osobom, które ukończyły 75 lat,
• osobom, które otrzymują świadczenie 

pielęgnacyjne z właściwego organu reali-
zującego zadania w zakresie świadczeń 
rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej lub rentę socjalną z 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego 
organu emerytalno-rentowego,

• osobom niesłyszącym, u których stwier-
dzono całkowitą głuchotę lub obustronne upo-
śledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 
2.000 Hz o natężeniu 80 dB),

• osobom niewidomym, których ostrość 
wzroku nie przekracza 15%.

Zwolnienie nie przysługuje osobom, któ-
re pozostają we wspólnym gospodarstwie 
domowym z co najmniej dwiema osobami, 
które ukończyły 26 rok życia, niespełniającymi 
warunków do uzyskania tych zwolnień.

Prawo do zwolnień od opłat abonamento-
wych zachowują osoby, które korzystają z tego 
prawa na podstawie dotychczasowych przepi-
sów, pod warunkiem dostarczenia w terminie 6 
miesięcy oświadczenia o spełnianiu warunków 
do korzystania z tych zwolnień (wzór oświad-
czenia można pobrać w Biurze Gminnego 
Rzecznika Osób Niepełnosprawnych)

Aby uzyskać zwolnienie z opłat abo-
namentowych należy udać się do urzędu 
pocztowego (właściwego dla miejsca stałego 
pobytu zamieszkania) i tam przedstawić ak-
tualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz 
wspomniane wyżej oświadczenie.

ULGI TELEKOmUNIKACYJNE
(Dz. U. z 2000 r., Nr 73, poz. 852 z późn. 

zm.)
Operatorzy świadczący usługi telekomu-

nikacyjne o charakterze powszechnym mają 
obowiązek zapewnienia osobom niepełno-
sprawnym dostępu do świadczonych przez 
siebie usług poprzez: zakładanie aparatów 
publicznych przystosowanych do używania 
przez osoby niepełnosprawne oraz oferowanie 
osobom niepełnosprawnym aparatów telefo-
nicznych odpowiednio przystosowanych do 
używania przez te osoby.

Operatorzy nie mają obowiązku stoso-
wania wobec osób niepełnosprawnych ulg w 
opłatach. Firmy telekomunikacyjne mogą jed-
nak w drodze uchwały wprowadzić rabaty na 
usługi i sprzęt dla osób niepełnosprawnych.

TELEKOmUNIKACJA POLSKA S.A.
(Uchwała nr 186/01 Zarządu TP S.A. z dnia 

16.10.2001 roku)
Telekomunikacja Polska proponuje rabaty 

w wysokości:
• 50% ulgi w opłacie za uzyskanie do-

stępu do sieci telekomunikacyjnej, wraz z 
zainstalowaniem telefonicznego urządzenia 
końcowego,

• 50 % w wysokości miesięcznej opłaty 
abonamentowej (tylko w przypadku abona-
mentów: planu TP 60 minut za darmo, planu 
TP startowego, planu TP socjalnego, planu 
TP standardowego, planu sekundowego TP 
dom)  

Jednak dostęp do tych rabatów mają tylko 
niektóre grupy osób niepełnosprawnych:

- w przypadku choroby narządu wzroku, 
z orzeczeniem znacznego stopnia niepełno-
sprawności z symbolem przyczyny niepełno-
sprawności 04-O (choroby narządu wzroku),

- w przypadku zaburzenia głosu, mowy i 
choroby słuchu - z orzeczeniem znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z 
symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L 
(zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu)

Rabaty udzielane są osobom niepełno-
sprawnym, które ukończyły 16 rok życia. 
Rabatu udziela się także prawnym opiekunom 
osób niepełnosprawnych, zamieszkujących 
stale lub czasowo z osobą niepełnosprawną, 
przy czym rabat może otrzymać albo osoba 
niepełnosprawna uprawniona do uzyskania 
rabatu albo jej prawny opiekun.

Szczegółowe informacje uzyskasz w pla-
cówkach TP S.A. pod numerem telefonu 9393 
„błękitna linia” lub 0 800 100 800 Infolinia albo 
znajdziesz na stronach internetowych www.
telekomunikacja.pl 

Inni operatorzy, w tym operatorzy sieci 
telefonii komórkowych mogą podjąć decyzję o 
zapewnieniu ulg osobom niepełnosprawnym. 
Informacji najlepiej szukać na ich stronach 
internetowych lub dzwonić na infolinie po-
szczególnych firm.

USŁUGI POCZTOWE
 (Dz. U. z 2003 r., Nr 130, poz. 1188)
Przesyłka dla ociemniałych o masie do 7 

kg, zwolniona jest od opłaty pocztowej za przy-
jęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki 
nie będącej przesyłką najszybszej kategorii, 
tego rodzaju i tej samej masy, ustalonej w 
obowiązującym cenniku powszechnych usług 
pocztowych, gdy nadana jest przez: 

1) osobę legitymującą się orzeczeniem 
właściwego organu orzekającego o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, 
zwaną dalej „osobą niewidomą lub ociemnia-
łą” i adresowana do biblioteki lub organizacji 

osób niewidomych lub ociemniałych bądź do 
organizacji, których celem statutowym jest 
działanie na rzecz osób niewidomych lub 
ociemniałych,

2) bibliotekę, organizację osób niewido-
mych lub ociemniałych bądź organizacje, 
których celem statutowym jest działanie na 
rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, 
i adresowana do osoby niewidomej lub 
ociemniałej,

3) osobę niewidomą lub ociemniałą bądź 
skierowaną do tej osoby zawierającą wyłącz-
nie informacje utrwalone pismem wypukłym

Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za po-
twierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej. 

Poczta Polska zapewnia osobom nie-
pełnosprawnym dostęp do świadczonych 
powszechnych usług pocztowych przez:

1) organizację pracy placówek umożliwia-
jącą osobom poruszającym się za pomocą 
wózka inwalidzkiego korzystanie z usług 
świadczonych przez te placówki,

2) tworzenie w placówkach pocztowych 
odpowiednio oznakowanych stanowisk ob-
sługi osób niepełnosprawnych;

3) umieszczanie nadawczych skrzynek 
pocztowych w sposób i w miejscu umożli-
wiającym korzystanie z nich osobie niepełno-
sprawnej, poruszającej się za pomocą wózka 
inwalidzkiego, w szczególności nadawczych 
skrzynek pocztowych instalowanych w 
placówce operatora lub na nieruchomości 
użytkowanej przez tę placówkę;

4) doręczanie osobom:
a) z uszkodzeniem narządu ruchu powo-

dującym konieczność korzystania z wózka 
inwalidzkiego,

b) niewidomym lub ociemniałym - na ich 
wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, 
przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, 
w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością 
oraz kwot pieniężnych określonych w przeka-
zach pocztowych, z pominięciem oddawczej 
skrzynki pocztowej oraz bez konieczności 
odbierania przesyłki w placówce operatora,

5) przyjmowanie od osoby niepełnospraw-
nej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo 
opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką 
rejestrowaną (art. 56),

Ponadto wewnętrzne regulaminy Poczty 
Polskiej rozszerzają treść art. 56 pkt. 4 i 5, w 
następujący sposób:

Poczta Polska zapewnia osobom niepeł-
nosprawnym:

• doręczanie bezpośrednio do miejsca 
zamieszkania wszystkich przesyłek, kwot 
przekazów i prenumeraty, a także sprzedaż 
znaczków pocztowych,

• przyjmowanie w miejscu zamieszkania: 
prawidłowo opłaconych przesyłek listowych, 
przekazów pocztowych, wpłat na rachunki 
bankowe, opłat abonamentowych RTV, 
telegramów pocztowych, przedpłat na prenu-
meratę pocztową.

W następnym numerze opublikujemy 
ulgi związane z korzystaniem z ruchu dro-
gowego.

Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik 

Osób Niepełnosprawnych
(tel. 515 229 671; 

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

inFormator dla oSoBy 
niepełnoSprawnej
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Jechał zbyt szybko 
5 listopada o godz. 7.55 w miejscowości 
Gądki, przy drodze nr 11 kierujący skodą nie 
dostosował prędkości do warunków ruchu i 
doprowadził do zderzenia z volkswagenem 
golfem. Następnego dnia o godz. 12.55 w 
Kórniku na ulicy Zamkowej kierujący sa-
mochodem marki opel jechał zbyt szybko 
i uderzył w metalowe słupki odgradzające 
chodnik od jezdni. 

Wybili szybę 
5 listopada mieszkaniec Środy Wlkp. powia-
domił miejscowy komisariat o wybiciu przez 
nieznanych sprawców szyby w oknie budyn-
ku. Straty oszacowano na 500 złotych.   

Wymusili pierwszeństwo
6 listopada o godz. 11.20, w Gądkach przy 
skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej z drogą nr 
11 kierowca skody nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu i zderzył się z oplem. 
Dwa dni później, 8 listopada o godz. 7.50 w 
Dachowie na ulicy Poznańskiej, kierująca 
fordem nie udzieliła pierwszeństwa przejaz-
du i doprowadziła do zderzenia z autobusem 
marki mercedes. 

Ładunek uszkodził inny pojazd
8 listopada o godz. 7.45 w Prusinowie, z 
pojazdu ciężarowego spadł źle zabezpie-
czony ładunek, który uszkodził jadące za 
nim BMW. 

Uszkodzili folię 
15 listopada mieszkaniec Kromolic zgłosił 
na kórnicki komisariat uszkodzenie przez 
nieznanych sprawców folii w tunelu ogrodo-
wym znajdującym się w Kromolicach. Straty 
wyniosły 490 złotych.

Kradzieże 
• 6 listopada mieszkaniec Śremu zgłosił kra-
dzież gilotyny do cięcia kostki pozbrukowej 
pozostawionej w Kórniku na ulicy Staszica 
o wartości 600 złotych, 
• 7 listopada mieszkaniec Tuliszkowa po-
wiadomił miejscowy komisariat o kradzieży 
z terenu budowy drogi S11 w Gądkach 
znaków drogowych, podstaw, akumulato-
rów, skrzynek metalowych o wartości 5 250 
złotych, 
• 8 listopada mieszkaniec Poznania zgłosił 
kradzież z terenu Państwowych Ogródków 
Działkowych w Żernikach samochodu re-
nault megane o wartości 45 000 złotych,
• 10 listopada mieszkaniec Gądek powiado-
mił kórnicką policję o kradzieży w Borówcu 
saszetki z zawartością pieniędzy i doku-
mentów o wartości 1 500 złotych. W tym 
samym dniu mieszkanka Kórnika zgłosiła 
kradzież w sklepie w Kórniku portmonetki 
z zawartością pieniędzy i dokumentów o 
wartości 440 złotych,
• 11 listopada zgłoszono kradzież w Kórniku 
samochodu marki fiat seicento. 

Opr. BM

kronika kryminalna

Ukarali mandatem za złe parkowanie 
W okresie od 5 do 16 listopada strażnicy 
miejscy wypisali 12 mandatów kierowcom 
parkującym w miejscach zabronionych, w 
tym jeden za parkowanie w miejscu prze-
znaczonym dla osób niepełnosprawnych. 
Byli to mieszkańcy Kórnika, Biernatek, 
Poznania. Jeden z kierowców odmówił 
przyjęcia mandatu i sprawa trafi do sądu. 

Wylegitymowali dwóch mężczyzn 
5 listopada patrol SM interweniował w 
Pierzchnie w związku ze zgłoszeniem o 
domniemanym spożywaniem alkoholu w 
sklepie. Strażnicy wylegitymowali 
dwóch mężczyzn (mieszkańcy Pierzchna), 
ale nie potwierdzili spożywania alkoholu w 
tym miejscu. 

Interweniowali w Kórniku 
6 listopada strażnicy interweniowali w spra-
wie zgłoszenia o tym, że jedna z mieszka-
nek Kórnika nie posiada umowy na wywóz 
nieczystości płynnych i stałych. Sprawę 
wyjaśniono na miejscu. Okazało się, że 
kobieta nie posiada żadnych umów. Miesz-
kanka zobowiązała się, że w ciągu 2 tygodni 
dokona zawarcia stosownych umów. 

Ukarali za wyrzucenie śmieci do lasu 
7 listopada strażnicy ukarali mandatem 
mieszkankę Czapur, która wyrzuciła śmieci 

do lasu w pobliżu Borówca. 

Skontrolowali mieszkańca Kromolic
9 listopada u jednego z mieszkańców 
Kromolic patrol przeprowadził ponowną 
kontrolę prowadzenia gospodarki nieczy-
stościami w związku z pismem Straży 
Miejskiej z Poznania o  wyrzuceniu przez 
tą osobę śmieci na terenie Poznania. Kon-
trola wykazała, że wskazany mieszkaniec 
posiada stosowne umowy. 

Zajęli się sprawą porzuconej barki 
12 listopada SM powiadomiono o porzu-
conej na rzece Warcie barki w pobliżu 
Czmońca. Patrol na miejscu poinformował 
o tym sołtysa Czmońca i nadzór wodny. 
Ustalono również, że jeden z mieszkańców 
zaopiekuje się barką. 

Ukarali właściciela psa 
13 listopada w Robakowie strażnicy ukarali 
mandatem właściciela psa, który nie zacho-
wał odpowiednich środków ostrożności przy 
trzymaniu psa. 

Wręczyli mandat za spalanie śmieci 
16 listopada patrol SM w Szczytnikach 
ukarał mandatem mężczyznę spalającego 
na swojej posesji w beczce śmieci, w tym 
plastik. 

Opr. BM

Z NOTATNIKA SŁUżBOWEGO STRAżY mIEJSKIEJ

STRAżACY W AKCJI

Kórniccy strażacy odnotowali kolejne 
wyjazdy na akcje.

5 listopada zabezpieczali miejsce lądo-
wania helikoptera w Kamionkach.

6 listopada przeprowadzili taką samą 
akcję we wsi Dachowa na ulicy Okrężnej.

6 listopada w Kórniku na ulicy Poznań-
skiej usuwali plamę oleju.

9 listopada zabezpieczali miejsce 
wypadku na placu Powstańców Wielko-
polskich.

13 listopada zabezpieczali miejsce 
lądowania śmigłowca, który przyleciał po 
poszkodowanego ucznia liceum.

15 listopada zabezpieczali miejsce 
wypadku na obwodnicy Kórnika w kierunku 
do Śremu.

16 listopada zabezpieczali lądowanie 
śmigłowca w Biernatkach na ulicy Jarzę-
binowej.

Opr. Robert Wrzesiński

Uczestnicy zajęć w świetlicy opiekuń-
czo-wychowawczej w Szczodrzykowie 
byli  organizatorami akademii z okazji 
Święta Niepodległości. Uroczystość 
odbyła się w poniedziałek 12 listopada 
w siedzibie świetlicy. 

W obchodach Święta wzięli udział: Bo-
żena Kiełtyka, kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kórniku, Ireneusz Majchrzak, 
sołtys wsi, członkowie Rady Sołeckiej, 
mieszkańcy wsi. 

Na wstępie wykonawcy przywitali wszyst-
kich przybyłych. 

Młodzi ludzie wykonywali pieśni, recytowali 
wiersze. Przedstawili też scenki historyczne 
poświęcone walce o odzyskanie niepodległo-
ści przez Polskę. W akademii wystąpili ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie: 
Marika Mirek, Paulina Walaszczyk, Klaudia 
Tórz, Oliwia Tórz, Łukasz Rogacki, Bartek 
Hankowski. W jej przygotowaniu pomogła im 
ich opiekunka – Ola Majchrzak. 

Widownia nagrodziła wykonawców dużymi 
brawami. Bożena Kiełtyka podziękowała za 
tę inscenizację. Była zaskoczona tym, że 
młodzi ludzie tak dobrze zaprezentowali się. 
Podziękowania złożył także sołtys Ireneusz 
Majchrzak. 

Było to pierwsze przedstawienie w wy-
konaniu uczestników zajęć w świetlicy opie-
kuńczo-wychowawczej. W planach mają oni 
kolędowanie oraz wystawienie jasełek. 

Robert Wrzesiński

Święto niepodległoŚci w Szczodrzykowie

Wielu mieszkańców, w tym młodzież 
uczestniczyło w zebraniu wiejskim, 
które odbyło się z udziałem burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego we wtorek 13 
listopada w Szczodrzykowie. 

Przed spotkaniem sołtys Ireneusz Maj-
chrzak przedstawił burmistrzowi potrzebę jak 
najszybszego wykonania prac remontowych 
w świetlicy. W sali niezbędna jest wymiana 
posadzki, należy zainstalować trzy punkty 
grzewcze. W ubikacji koniecznie należy zało-
żyć trzy nowe ubikacje. Sołtys proponuje też, 
by w ciągu roku na jednej z wiejskich świetlic 
usuwać szkodliwe dla zdrowia eternitowe 
poszycie dachu. Sołtys dowiedział się od 
burmistrza, że w świetlicy będą ustawione 
jeszcze trzy komputery.

Ireneusz Majchrzak przedstawił sprawoz-
danie z 10 miesięcy pracy Rady Sołeckiej. 
Podziękował również za współpracę Radzie 
Sołeckiej, radnemu Romanowi Genstwie 
i Pawłowi Kuźmie oraz wszystkim miesz-
kańcom, którzy poświęcają swój czas na 
przygotowanie uroczystości i imprez. Sołtys 
pogratulował piłkarzom „Jagrolu” zajęcia III 
miejsca w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej, a 
także juniorom i młodzikom za zajęcie I i II miej-
sca w turnieju zorganizowanym w Robakowie. 
Podziękował również Janowi Tuczyńskiemu 
i Jerzemu Witkowskiemu z synami, którzy 
dbają o murawę boisk oraz ich otoczenie, 
kierownikowi OPS – Bożenie Kiełtyce, gronu 
pedagogicznemu SP w Szczodrzykowie oraz 
sponsorom, którymi są: „Jagrol” sp. z o.o., MTL 
Runowo, sklepy spożywcze w Szczodrzyko-
wie (pomogły w organizacji Dnia Dziecka), 

„Komet”, T.M Małeccy. Zwrócił się do sponso-
rów z prośbą o dalszą pomoc. 

Sołtys podkreślił także, że jest zadowo-
lony ze współpracy z Urzędem Miejskim w 
Kórniku. Zaznaczył, że urzędnicy służą mu 
wsparciem.

Przedstawił także przyszłoroczny plan 
finansowy sołectwa. Burmistrz Jerzy Lech-
nerowski po kolei ustosunkował się do 
propozycji. Wskazał, że na razie istnieje 
projekt wydatków i od radnych zależy, czy 
zostanie on przyjęty. Przedstawił sytuację 
w całej gminie, niezbędne inwestycje. Poin-
formował, że podpisał wykonanie kanalizacji 
deszczowej na ulicach Leśnej, Łąkowej, 
Polnej i Ogrodowej. Stwierdził, iż przewiduje 
się zamontowanie lokalnej biooczyszczalni 
w Szczodrzykowie. 

Powiedział, że prowadzi rozmowy z PKP 
na temat otwarcia zamkniętej poczekalni na 
dworcu, jednak są one trudne i jak dotych-
czas nie przynoszą efektu. 

Kolejny problem, o którym rozmawiano 
z burmistrzem to sprawa nawierzchni dróg, 
ulic. Niezbędne jest utwardzenie 1600-
metrowego odcinka od ulicy Poznańskiej do 
dworca PKP. Na ulicy Poznańskiej od sklepu 
do 12-rodzinnego bloku należałoby utwar-
dzić ulicę i wykonać chodnik. W budynku 
socjalnym na ulicy Ogrodowej przeciekają 
rynny. Podczas opadów deszczu nie na 
możliwości przejścia do sklepu. 

Sołtys ogłosił również, że w połowie 
grudnia w Szkole Podstawowej w Szczo-
drzykowie odbędą się Mikołajki.

Robert Wrzesiński 

zeBranie wiejSkie  
w Szczodrzykowie

Rodzinie zmarłej

Janiny  
Gielniak

wyrazy  
głębokiego współczucia

składają

Zarząd, Rada Nadzorcza  

oraz koleżanki i koledzy  

z firmy KPA „KOMBUS”  

Sp. z o.o. w Czołowie

KOMUNIKAT

WODKOM sp. z o.o. uprzej-

mie informuje swoich usługo-

biorców, że dzień 24 grudnia 

2007 roku będzie wolny od 

pracy. Biuro obsługi klienta 

będzie tego dnia nieczynne.

W zamian za to sobota  

1 grudnia br. będzie nor-

malnym dniem pracy spółki  

WODKOM.
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* Kupię lub wynajmę dom w Kórniku lub okolicach. Tel. 609 794 659
* Wynajmę lub sprzedam pomieszczenie gospodarcze 120 m2, działka 1200 m2 Borówiec. Tel. 602 214 931, (061) 898 06 06
* Sprzedam ciągnik Ursus C-4011. Stan dobry. Tel. 061 897 11 28
* Sprzedam sofę 130x100, rozłożona 130x195, pojemnik na pościel. Tel. 061 817 11 63
* Sprzedam rower rehabilitacyjny. Tel. 061 817 11 63
* Wynajmę lokal na działalność gospodarczą lub inną o pow. 32 m2 z mediami. Bnin. Tel. 061 817 17 76
* Sprzedam suknię ślubną - kolekcja 2007 rozmiar 38. Cena 350 zł. Tel. 693 495 867
* Przewóz osób Blue Express. Tel. 607 503 854
* Kupię przyczepkę krytą 1 osiową. Tel. 607 503 854
* Sprzedam Sierrę 1,6, gaz, 1500 zł. Tel. 607 503 854
* Wyprzedaż miodu po promocyjnej cenie. Mościenica, ul. Mosińska 3. Tel. 061 817 01 76
* Sprzedam grzejniki żeliwne. Tel. 061 817 12 22
* Oddam w najem lokal użytkowy (nowy obiekt) 80 m2. Tel 606 461 245
* Kupię dom w Kórniku lub zamienię mieszkanie i działkę na dom w Kórniku. Tel. 605 105 386
* Poszukuję 2-3 pokojowego mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub okolicy. Tel. 603 25 25 96
* 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
* 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)
* Oddam w najem mieszkanie, okolice Kórnika. Tel. 0 606 517 283
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub bezdzietnym. Tel. (061) 8 171 652
* 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
* Zatrudnię do obierania cebuli, sprzedam rośliny na żywopłoty. Tel. 061 285 29 41 i 0697 161 171
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofon + płyty 78 obr. , skrzypce, militaria, starocie – przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku 37,5 m2 z wyposażeniem. Tel. 695 396 526
* Restauracja Casablanca zatrudni kucharza, kucharkę oraz pomoc kuchenną. 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

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-SAMOChODOWE

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 

kłopoty  
na poczcie

Likwidacja ajencji pocztowych na 
Osiedlu Staszica w Kórniku i w kwiaciarni 
w Bninie, wielce utrudnia korzystanie z 
usług Poczty Polskiej wielu mieszkań-
com naszej gminy. Co z tego, że główny 
punkt pocztowy przy ul. Wojska Polskiego 
został wyremontowany jeśli teraz klienci 
muszą stać w długich kolejkach. Czasami 
„ogonek” ciągnie się aż na ulicę – co w 
obecnych warunkach pogodowych nie 
jest przyjemne i zdrowe. 

Jak dowiedziała się nasza stała korespon-
dentka, pani A. Rauk – dotychczasowi ajenci 
zrezygnowali z prowadzenia działalności 
po obniżeniu marży przez Pocztę Polską w 
Poznaniu. Klienci tych placówek są rozgo-
ryczeni, gdyż zamiast dokonywać zakupów 
pocztowych w miłych i dogodnych warunkach 
muszą tracić czas na drogę do centrum oraz 
długie wyczekiwanie na obsługę.  

Sprawą zajął się także radny okręgu 
nr 2 w Kórniku Adam Lewandowski „Wielu 
mieszkańców zwracało i wciąż zwraca mi 
uwagę na to, bym zajął się sprawą ponow-
nego uruchomienia zlikwidowanych punktów 
pocztowych na ul. Staszica w Kórniku i w 
Bninie. W tej sprawie składałem interpelację 
na sesji w dniu 5 września, na którą otrzy-

małem odpowiedź informującą, że: Poczta 
Polska jest bardzo zainteresowana ponow-
nym uruchomieniem agencji w Kórniku, i że 
aktualnie trwają rozmowy z potencjalnymi 
ajentami. Przedstawiciel Poczty Polskiej 
miał poinformować Urząd na jakim etapie 
znajdują się poszukiwania ajenta. Zbyt długie 
oczekiwanie na konkrety sprawiło, że sam 
skontaktowałem się z p. Agatą Brodowiak 
(Kierownik Działu Zarządzania Siecią), która 
wyjaśniła mi, że Poczta Polska szuka osób 
prowadzących działalność gospodarczą na 
terenie Kórnika w celu prowadzenia agencji 
pocztowej. W chwili obecnej nikt nie złożył 
oferty na taką działalność. Zapewniała mnie, 
że bardzo zależy Jej na tych ajentach, oraz 
że dotychczas działające placówki przynosiły 
sporą sprzedaż usług i były rentowne. Jednak 
z informacji jaką uzyskałem od osoby dotych-
czas prowadzącej ajencję na Staszica wiem, 
że powodem rezygnacji z prowadzenia ajencji 
była zbyt niska oferta finansowa ze strony 
Poczty Polskiej.”

Miejmy nadzieje, że Poczta przedstawi 
takie warunki finansowe, które skuszą ko-
goś do zainteresowania się prowadzeniem 
ajencji Poczty Polskiej w kilku dodatkowych 
punktach w okolicach Kórnika.

  Pani Rauk zwraca także uwagę na inną 
niedogodność wynikającą z nieprawidłowego 
działania Poczty. Zdarza się, że kiedy przy-
chodzi doręczyciel, nie ma nikogo w domu. 
Wtedy otrzymujemy awizo i  adnotację „odbiór 
w dniu następnym”.

Dlaczego nie może odebrać przesyłki w 
tym samym dniu np. po godz.17:00 w punkcie 
przy ul. Kuśnierskiej?

Odbiorca nie wie, że ma otrzymać prze-
syłkę i o której godzinie przyjdzie doręczyciel 
a ważny list polecony czasami nie powinien 
czekać na poczcie do dnia następnego.

Może uda się zorganizować odbiór paczki 
lub listów poleconych w punkcie przy ul. 
Kuśnierskiej - tego samego dnia po godz. 
17:00? Opr. ŁG

KUPIMY W OKOLICACH 
KÓRNIKA, BNINA, ZANIEMYŚLA

KOMFORTOWĄ WILLĘ  
Z ŁADNĄ DZIAŁKĄ.

TEL. 601861351  
beata@erka2.com.pl

hotel Restauracja „Daglezja” 
zatrudni pracowników 

na stanowisko:
- Recepcjonista/Recepcjonistka
- Kelner/Kelnerka
- Kucharz
Oferty pracy prosimy składać 
osobiście w Hotelu „Daglezja”, 
ul. Woźniaka 7, 62-035 Kórnik
lub drogą elektroniczną na adres: 
dyrekcja@hoteldaglezja.pl
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czytała 
wierSze 
dzieciom 

Agata Widzowska-Pasiak, autorka 
wierszy dla najmłodszych ze Swarzędza 
spotkała się 15 listopada w kórnickiej 
bibliotece z uczniami Szkoły Podstawo-
wej w Kórniku. 

W spotkaniu wzięło udział 40 dzieci z 
klas drugich i trzecich. Zaproszona autorka 
czytała najmłodszym wiersze ze swoich 
książek m.in. „Co uciął Gucio?”, „Pokłóciły 
się poetki o pietruszkę i skarpetki”, a także 
tzw. „trzeszczące wierszyki”. Za te ostatnie 
zdobyła wyróżnienie w konkursie ogło-
szonym przez wydawnictwo Nowy Świat. 
Pisze opowiadania, wiersze, słuchowiska, 
teksty reklamowe, piosenek i scenariusze 
przedstawień dla dzieci. 

Agata Widzowska-Pasiak zadawała 

uczestnikom pytania i zagadki związane 
z książką Astrid Lindgren „Przygody Pippi 
Langstrump”. Dzieci wykazały się dużą 
wiedzą na temat przygodowej powieści 
Astrid Lindgren. Opowiedziała również o 
biblioterapii, którą prowadzi, czyli leczeniu 
dziecięcych lęków za pomocą książek. 

Po koniec spotkania autorka wierszy 
dla dzieci zaprosiła do zadawania jej pytań. 
Była mile zaskoczona, gdy uczniowie kór-
nickiej podstawówki „zasypali” ją pytaniami 
o życie zawodowe, prywatne i cierpliwie 
odpowiadała na wszystkie z nich.   

Agata Widzowska-Pasiak podpisała 
również z dedykacją dla każdego uczestni-
ka swoje wiersze. Barbara Morasz
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ksIĄŻek 
Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH

SALLY BEAUMAN 
„KRAJOBRAZ mIŁOŚCI” 

Akcja powieści toczy 
się latem 1967 roku. Na 
angielskiej prowincji, w 
średniowiecznym opac-
twie, mieszkają trzy sio-
stry Mortland. Piękna 
i ambitna Julia, skryta 
Finn i najmłodsza, auty-
styczna Maisie. Rodzinna 

tragedia odmieni ich życie i wpłynie na 
zawsze na losy trzech, związanych z nimi 
uczuciowo młodych mężczyzn. Po latach 
raz jeszcze będą próbowali dociec, co się 
wtedy stało. MG

DLA DZIECI

ChRISTIANA BJORK  
„PRZYGODY ASTRID ZANIm  

ZOSTAŁA ASTRID LINDGREN”

Skąd Astrid Lind-
gren czerpała pomysły 
do swoich książek, 
tak bliskich dzieciom? 
Oczywiście z własnego 
dzieciństwa. „Przygody 
Astrid” to biograficzna 
opowieść dla dzieci 
o dziecięcych latach 

Astrid Lindgren. Towarzyszymy jej w za-
bawie, nauce i wszelkich figlach. Pozna-
jemy jej rodzinę oraz całe grono otacza-
jących ją osób, z których wiele stało się 
inspiracją do postaci stworzonych później 
przez pisarkę. Wśród przygód Astrid są 
m.in. zabawa w „nie dotykać podłogi”, 
spotkania z jej najlepszą przyjaciółką 
Madiką, eskapady po dachach, skakanie 
na sianie, budowanie groty w trocinach i 
zawroty głowy z powodu olbrzyma Bam-
Bama. Książka aż „kipi” od ilustracji Evy 
Eriksson, przeplatanych czarno-białymi 
fotografiami z dzieciństwa Astrid. Co kilka 
stron pojawiają się specjalne żółte roz-
działy, z których dowiemy się, jak Astrid 
Lindgren wykorzystała później w swoich 
książkach opisywane miejsca, zdarzenia 
i osoby. W drugiej części książki znaj-
dziemy mini-przewodnik po Vimmerby, 
rodzinnym miasteczku Astrid Lindgren, 
gdzie do dziś zachowała się większość 
budynków z jej dzieciństwa oraz gdzie w 
specjalnym parku zrekonstruowano jej 
książkowe światy. KK

Nauczyciele Gimnazjum w Kórniku nie 
tylko prowadzą obowiązkowe lekcje, ale 
również umożliwiają uczniom zdobycie 
dodatkowej wiedzy organizując spotkania 
różnorodnych kół zainteresowań. W roku 
szkolnym 2007/2008 w Gimnazjum odbywa 
się wiele zajęć pozalekcyjnych, które dają 
możliwość wszechstronnego rozwoju i są 
doskonałym sposobem na owocne spędze-
nie wolnego czasu.

Dla tych, którzy pragną udzielać się 
artystycznie, pani Anna Paprocka zorgani-
zowała koło teatralne. Uczniowie preferu-
jący przedmioty ścisłe mogą uczęszczać 
na zajęcia koła matematycznego prowa-
dzone przez panie Irenę Zając i Kamillę 
Waligórę oraz na dodatkowe zajęcia z 
fizyki u pana Adama Lewandowskiego. 
Zapaleni komputerowcy mogą skorzystać 
z nowych komputerów i poszerzyć swoją 
wiedzę z informatyki pod czujnym okiem 
pani Magdaleny Żymańczyk. Biologiczne 
zainteresowania można rozwijać z panią 
Justyną Wagner na zajęciach  koła biolo-
gicznego, natomiast uczniowie o zacięciu 
geograficznym biorą udział w spotkaniach 
koła geograficzno-turystycznego, któremu 
przewodzi pani Lidia Laszewicz. Cieka-
wostką jest obserwatorium astronomicz-
ne, usytuowane w Gimnazjum, z którego 
gimnazjaliści prowadzą obserwacje wraz 
z panem Lewandowskim. Koło techniczne 
zorganizowała w szkole pani Katarzyna 
Eckardt-Kubiak i jest ono przeznaczone 
głównie dla klas pierwszych.

W kórnickim Gimnazjum uczniowie 
mają możliwość uczenia się dwóch języków 
obcych. Obowiązkowo kontynuują język 

obcy ze szkoły podstawowej, a dodatkowo 
uczą się albo języka niemieckiego z pa-
nią Ewą Berny, albo języka angielskiego 
z panią Anną Żurawską i panią Natalią 
Leśniewicz.

Zgodnie z zasadą ,,ruch to zdrowie” 
uczniowie wykazują się na zajęciach 
sportowych i przygotowują do zawodów 
z panem Hubertem Nowickim i panem 
Krzysztofem Gottschlickiem. Dziewczęta 
mają możliwość wykazania się talentem 
choreograficznym i tanecznym na zajęciach 
aerobiku u pani Doroty Frąckowiak oraz 
na kółku tanecznym z panią Aleksandrą 
Szymkowiak, która dodatkowo prowadzi też 
Oazę oraz naukę gry na gitarze.

Wszyscy uczniowie, którzy nie mają w 
domu własnego sprzętu komputerowego 
mogą dwa razy w tygodniu nieodpłatnie 
korzystać z Centrum Multimedialnego ofe-
rującego dostęp do Internetu i zapewniają-
cego możliwość drukowania i skanowania, 
a także skorzystania z programów pakietu 
OFFICE. Pozwala im to na swobodne 
przygotowanie ciekawych referatów i opra-
cowań zalecanych przez nauczycieli.

Szczegółowe informacje dotyczące 
terminów trwania poszczególnych zajęć 
można znaleźć na tablicy korkowej na 
parterze szkoły oraz na szkolnej stronie 
WWW dostępnej pod adresem: www.gim-
nazjumkornik.scholaris.pl.

Młodzież gimnazjalna ma zatem wiele 
możliwości zdobywania i poszerzania 
wiedzy i umiejętności – wystarczy tylko 
chcieć!

Anna Żurawska
Magdalena Żymańczyk

na co warto przeznaczyć 
wolny czaS?

BiBlioteka ogłoSiła 
Świąteczny konkurS 

Dzieci i młodzież do piętnastego roku 
życia mogą wziąć udział w plastycznym 
konkursie zatytułowanym „Moja karta 
świąteczna”, ogłoszonym przez Bibliotekę 
Publiczną w Kórniku. 

Uczestnik konkursu powinien wykonać 
okolicznościową kartkę świąteczną wraz z 

życzeniami. Kartka, na papierze kartono-
wym w rozmiarze nie większym niż 15x21 
centymetrów musi zawierać: element 
plastyczny wykonany dowolną techniką 
malarską, graficzną lub rysunkową (np. 
wyklejanka ze skrawków papieru, mate-
riału lub innych elementów ozdobnych), 
napisane życzenia (własne słowa, liścik, 
wierszyk, rymowanka). 

Na pracy koniecznie należy napisać 
swoje imię i nazwisko, adres, wiek wyko-

nawcy. Każdy uczestnik może wykonać 
tylko jedną kartkę. Organizator zastrzega, 
że nie będzie oceniał prac wykonanych 
zbiorowo. Prace konkursowe będą oce-
niane i nagrodzone w trzech kategoriach 
wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-15 lat. 

Kartki świąteczne należy składać do 
15 grudnia 2007 roku w Oddziale dla 
dzieci w Bibliotece Publicznej w Kórniku. 
Organizator zapewnia oprócz nagród, po 
konkursową wystawę kartek. BM

andrzejki  
Burych miSiów

Wprawdzie do Andrzejek pozostało 
jeszcze trochę czasu, ale Bure misie 
już teraz, a dokładnie 17 listopada w 
Kamionkach bawiły się w andrzejkowym 
nastroju. 

Na zabawę przy-
było około 60 osób. 
Wśród nich była 
II grupa z liderką 
Agnieszką Nowak 
oraz IV grupa, której 
liderką jest Edyta 
Oruba. Spotkanie 
miało służyć inte-
gracji obu grup. 

W zorganizowa-
nie imprezy trady-
cyjnie zaangażowa-
ła się Rada Sołecka 
i Zarząd OSP w Ka-
mionkach. Przygo-
towały ją też Bure 
Niedźwiedzie, czyli 
opiekunowie Burych 
Misiów. 

Gości powitała 
Justyna Walkowiak 
i zaprosiła na kawę, herbatę i ciasteczka. 
Część ciasta przygotowały same Bure 
Misie.

Uczestnicy Andrzejek chętnie tańczyli. 
Przeprowadzono konkurs tańca z udziałem 

siedmiu par. Tancerze mogli znajdować 
się tylko na gazecie, a między nimi był 
balon. Komisja konkursowa wyłoniła trzy 
najlepsze pary, które nagrodzono. Podczas 
zabawy Bure Misia obdarowano upomin-
kami, które Bure Niedźwiedzie zdobyły od 
sponsorów.

Przez cały czas również wróżono. W 
rolę wróżek wcieliły się Bure Niedźwiedzie. 
Oczywiście nie zabrakło lania wosku, czym 

zajął się „wróżbita” 
Kajtek. Wróżono 
też z butów. Mia-
ła ona wykazać, 
która dziewczyna 
pierwsza wyjdzie za 
mąż, a chłopak oże-
ni się. Wygrali w niej 
Marta i Tomek, któ-
rych buty pierwsze 
„dotarły” do progu. 
Zwycięzcy zatań-
czyli wspólnie. 

Potem były ko-
lejne wróżby. Od-
g a d y w a n o  i m i ę 
przyszłej wybranki 
czy wybranka. Z ba-
lonów wyjmowano 
kartki z zapisaną na 
nich przyszłością.

Bure Misie nie 
tylko słuchały mu-
zyki, tańczyły przy 

niej, ale też same śpiewały. Na końcu wyko-
nały piosenkę, która zawierała słowa: „Jak 
wspaniałe są Kamionki”. Jednym słowem 
wszyscy wspaniale bawili się. 

Robert Wrzesiński

PrzYjMĘ DO PraCY
w szklarni 

na maszynach rolniczych
Dachowa, Gądki

tel. 0502 330 352, 0502 288 333
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Z cyklu ciekawych ludzi pochodzą-
cych z Kórnika przedstawiamy Stefana 
Doerffera - doktora nauk technicznych, 
eksperta w dziedzinie bezpiecznego 
wykorzystania energii jądrowej, szcze-
gólnie w zakresie zagadnień termo-hy-
draulicznych zachodzących w rdzeniu 
reaktora jądrowego. 

Stefan Doerffer to absolwent Liceum 
Ogólnokształcącego w Kórniku (matura 
w 1963 roku). Z wyróżnieniem ukończył 
Politechnikę Gdańską, Wydział Budowy 
Okrętów (w 1969 roku), a także z wyróżnie-
niem otrzymał tytuł doktora nauk technicz-
nych (w1983 roku). Jego pracę doktorską 
nagrodził Sekretarz Wydziału IV Nauk 
Technicznych PAN w Warszawie.

W latach 1970-1988 pracował w Stoczni 
im. Komuny Paryskiej w Gdyni, w Biurze 
Projektowo – Konstrukcyjnym. Był m. in. 
konstruktorem, analitykiem komputerowym, 
głównym specjalistą w dziedzinie systemów 
okrętowych. Wykładał zagadnienia teore-
tyczne i praktyczne z dziedziny budownic-
twa okrętowego w Wyższej Szkole Ekono-
micznej w Sopocie (1983-1986).Od 1984 
roku pracował w Zakładzie Termodynamiki i 
Wymiany Ciepła IMP PAN. Badał niestacjo-
narną wymianę ciepła oraz wykorzystanie 
energii słonecznej, bezpieczeństwo reakto-
rów atomowych, a szczególnie zagadnienia 
cieplno - przepływowe w rdzeniu. W roku 
1988 wyjechał na pięciomiesięczne stypen-
dium naukowe PAN do Szkocji na Uniwer-
sytet Stratheclyde w Glasgow. Przez rok 
pracował na Uniwersytecie Manschester 
w Anglii jako wizytujący profesor, a w1990 
roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie 
Ottawa w Kanadzie, gdzie zajmował się 
kryzysami wrzenia w rdzeniu reaktora jądro-
wego. W 1993 roku został zatrudniony na 
stałe na stanowisku naukowo - badawczym 
CRNL (Chalk River Nuclear Laboratories). 
Był liderem wielu projektów badawczych w 
zakresie termo-hydraulicznych reaktorów 
kanadyjskiej konstrukcji .

Wyróżniono go za wkład pracy w rozwój 
nowego typu paliwa dla nowej generacji 
reaktorów typu CANDU. W 2000 roku 
objął pozycję szefa grupy w Zheridan Park 
w Misissange, gdzie znajduje się główne 

kierownictwo Atonic Energy of Canada 
Limited (AECL) i działy projektowania 
reaktorów CANDU. Rozwijał i weryfikował 
kod komputerowy AECL a jego wyniki za-
stosował w projekcie nowych reaktorów. W 
2002 roku został liderem zespołu w nowo 
utworzonym dziale projektującym reaktor 
CANDU nowej generacji i otrzymał licencje 
profesjonalnego inżyniera prowincji Ontario. 
W Kanadzie prowadził wykłady i seminaria 
dla pracowników AECL, studentów i kadry 
naukowej Uniwersytetu w McMasters w 
Hamilton. Jako wysokiej klasy specjalista z 
dziedziny energii jądrowej jeździ po świecie, 

także po Europie. Wielokrotnie prezentował 
zagadnienia pokojowego wykorzystania 
energii jądrowej w Polsce. Również w grud-
niu bieżącego roku został zaproszony do 
Warszawy, gdzie wygłosi referat na temat 
energii jądrowej. 

Stefan Doerffer opublikował ponad 
100 prac badawczo - naukowych, wygłosił 
kilkadziesiąt referatów na konferencjach 
międzynarodowych, recenzował prace kon-
ferencyjne i do czasopism technicznych. 

Otrzymał szereg wyróżnień i nagród w 

kraju i zagranicą. Posiada również odzna-
czenia państwowe m. in. Srebrny i Złoty 
Krzyż Zasługi oraz AECL.

Często przyjeżdża do Kórnika, gdzie 
mieszka jego mama Maria Doerffer. Kilka 
lat temu odwiedził kórnickie liceum, spotkał 
się z młodzieżą, wygłosił prelekcję na temat 
energii jądrowej, wspominał lata spędzone 
w szkole a zarazem spotkał się z koleżan-
kami z lat licealnych (1959-1963).

Wiadomości o koledze Stefanie za-
czerpnęłam od jego mamy oraz z książki, 
która ukazała się w języku polskim i angiel-
skim. Wiadomości o polskich naukowcach 
przebywających za granicą zebrał i opisał 
prof. Zbigniew Pasek z Politechniki Kra-
kowskiej.

W „Encyklopedii Światowego Dzie-
dzictwa Naukowo - Technicznego Polonii 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Ka-
nadzie, Europie, Argentynie i Singapurze” 
autor przedstawia osiągnięcia techniczne 
Polaków żyjących i zamieszkałych poza 
granicami kraju. 

Profesorowie, doktorzy, inżynierowie z 
różnych przyczyn wyemigrowali z Polski i 
osiągają sukcesy techniczne o znaczeniu 
międzynarodowym. Ich osiągnięcia są wi-
zytówką Polski w świecie. Powinniśmy być 
dumni, że wśród nich jest także absolwent 
naszego skromnego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kórniku -Stefan Doerffer.

PS. W Kanadzie mieszka także siostra 
Stefana – Teresa, również absolwentka 
kórnickiego licem (matura w 1975 roku). 
Jest jedną z pierwszych kobiet pracu-
jących w Medycznej Straży Pożarnej 
w Kanadzie. Obecnie posiada stopień 
kapitana i piastuje stanowisko zastępcy 
komendanta w stanie Alberta w Edmon-
ton. Dotychczas wyszkoliła już wiele 
kobiet i nie jest obecnie osamotniona w 
swej działalności. Jej zakres prac to m.in. 
pożary, katastrofy drogowe, ekologiczne, 
a nawet odbieranie nagłych porodów. W 
marcu 2007 roku otrzymała od Ministra 
Zdrowia Edmontu w stanie Alberta w 
Kanadzie „Medal za ofiarną pracę w Me-
dycznej Straży Pożarnej”.

ARA

akcenty kórnickie w Świecie Siatkarze z liceum  
wywalczyli rejon

W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Mosinie odbyły się finały Mistrzostw Powiatu 
Poznańskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Siatkówce chłopców. Wśród siedmiu szkół 
startowała reprezentacja z Liceum Ogólno-
kształcącego w Kórniku. Chłopcy wygrali 
w swojej grupie eliminacyjnej w meczach z 
ZS z Mosiny 2:0 ( 15:11, 15:8), z ZS nr2 ze 
Swarzędza 2:0 ( 15:10, 15:4) i w półfinale 
spotkali się z ZS z Bolechowa. Ubiegłoroczni 
mistrzowie powiatu zostali pokonani przez 
kórniczan  2:0  ( 15:11, !5:12 ). 

W meczu finałowym o pierwsze miejsce 
LO Kórnik spotkało się z LO Puszczykowo 
i po niezwykle zaciętym meczu przegrało 
2:0 ( 27:25, 25:22 ) i zajmując w ten sposób 
drugie miejsce. Kórniccy licealiści otrzymali 
srebrne medale i tytuł wicemistrza powiatu. 
Do półfinałów mistrzostw Wielkopolski za-
kwalifikowały się dwa pierwsze zespoły: LO 
Puszczykowo i LO Kórnik. Trzecie miejsce 
wywalczyli chłopcy  ZS z Mosiny.

chłopcy z kórnickiej 
„jedynki” Będą pływać 

dalej

Po raz pierwszy na basenie w Swarzę-
dzu odbyły się Mistrzostwa Szkół Powiatu 
Poznańskiego w Sztafetach Pływackich. 
Był to organizacyjny „chrzest bojowy” 
dla organizatorów, bowiem jednocześnie 
na tej imprezie startowało 528 młodych 
pływaków.

Wśród nich znalazły się także repre-
zentacje szkół z naszej gminy. W ramach 
tej imprezy odbyły się mistrzostwa naszej 
gminy w pływaniu. Oto wyniki: 

Szkoły Podstawowe- sztafeta 8 x 25 m

Dziewczęta
 1. SP 1 Kórnik – 3:24,39   
 2. SP Szczodrzykowo – 3:57,69
 3. SP Kórnik - Bnin- 4:02,62   
 4. SP Radzewo - 4:53,68

Chłopcy 
1. SP 1 Kórnik – 2:44,41             
2. SP Szczodrzykowo- 3:05,53
3. SP Kórnik-Bnin – 3:12,75      
4. SP Radzewo- 4:05,22

Gimnazja- sztafeta 10 x 25 m

Dziewczęta z Kórnika uzyskały czas 
3:53,40, Robakowo nie miało pełnego skła-
du i startowało poza konkursem. Chłopcy 
z Robakowa ukończyli sztafetę w czasie 
3:09,50 a z Kórnika 3:11,17. 

W rywalizacji szkół w powiecie najwyż-
sze miejsce zanotowała sztafeta chłopców 
z Szkoły Podstawowej w Kórniku. Młodzi 
kórniccy pływacy zajęli czwarte miejsce 
i jako jedyna sztafeta z naszej gminy za-
kwalifikowała się do Półfinałów Mistrzostw 

Wielkopolski. Kórnicka „jedynka” była 
jedyną szkołą, która awansowała z miejsco-
wości, gdzie nie ma basenu kąpielowego. 
Poza awansem znalazły się pozostałe 
nasze sztafety. Dziewczęta z Gimnazjum 
w Kórniku zajęły 5 miejsce, chłopcy z Gim-
nazjum w Robakowie ukończyli pływanie 
na 6 miejscu, a z Kórnika na 7 miejscu. Z 
pozostałych naszych szkół podstawowych 
chłopcy z Szczodrzykowa i dziewczęta z 
Kórnika zajęły 12 miejsce, dziewczęta i 
chłopcy z Bnina przypłynęli na 14 miejscu, 
a dziewczęta z SP z Radzewa były 15 i 
chłopcy 16 m. 

awanS  
oŚmiu SzachiStów  

do miStrzoStw  
województwa

Gmina Kórnik nadal liczy się w szachach 
w powiecie poznańskim. W Mistrzostwach 
Szkół Powiatu Poznańskiego, które odbyły 
się w udostępnionej przez pp. Walczaków  
restauracji „Tawerna” na Błoniach w Kórniku 
startowało 66 szachistów i  39 szachistek. 

Z gminy Kórnik z rozegranych mistrzostw 
na zawody wojewódzkie ( 8.12.2007) za-
kwalifikowało się ośmiu szachistów: Eweli-
na i Paulina Staniszewskie z SP Radzewo, 
Zuzanna Zięta, Wiktor Ptak, Stanisław Pie-
trowski z SP 1 Kórnik, Karolina Piechowiak 
z Gimnazjum Kórnik oraz Dominik Płończak 
i Hubert Górka z LO Kórnik. 

W punktacji drużynowej szkół podsta-
wowych w kategorii dziewcząt pierwsze 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Ra-
dzewie (dziewczęta prowadzone przez Mar-
ka Serwatkiewicza) z Rydzewa, a Szkoła 
Podstawowa z Kórnika prowadzona przez 
Małgorzatę Achtabowską była trzecia. 

Indywidualnie pierwsze miejsce zajęła 
Ewelina Staniszewska z Radzewa, drugie 
Zuzanna Zięta z Kórnika, trzecie Paulina 
Staniszewska z Radzewa i one awanso-
wały do zawodów wojewódzkich. Ponadto 
punkty dla Radzewa zdobyła Agata Nie-
mier, która była szósta. Z kolei chłopcy z 
grupy Małgorzaty Achtabowskiej ze Szkoły 
Podstawowej w Kórniku zespołowo zajęli 
drugie miejsce. Do zawodów wojewódzkich 
indywidualnie zakwalifikował się Wiktor 
Ptak z Kórnika, który zajął drugie miejsce 
oraz Stanisław Pietrowski także z Kórnika, 
który był trzeci. Oprócz w/w na punktację 
drużynową Kórnika zapracowali jeszcze 
Wojciech Duszczak – ósme miejsce i Piotr 
Miara, który był jedenasty.

Gimnazjalistki z Kórnika: Karolina Pie-
chowiak (2 miejsce), Kinga Wrzesińska (6 
miejsce), Paulina Wolska (3 miejsce) wy-
grały punktację zespołową szkół w powiecie 
a chłopcy z Gimnazjum w Kórniku druży-
nowo zajęli miejsce piąte. Indywidualnie 
najlepszą kórnicką szachistką była srebrna 
medalistka Karolina Piechowiak a szachistą 
Krzysztof Jeńczak, który był siódmy.

Gimnazjum z Robakowa  drużynowo 
było szóste zarówno w kategorii dziewcząt 
jak i chłopców. Również dobrze wypadła re-
prezentacja kórnickiego liceum w szachach. 

Chłopcy drużynowo zajęli pierwsze miejsce 
a dziewczęta drugie. Awans do zawodów 
wojewódzkich wywalczył niezawodny Domi-
nik Płończak, który wygrał wszystkie partie 
i Hubert Górka, który zajął trzecie miejsce. 
Ponadto na zwycięstwo w punktacji szkół 
zapracowali : Przemysław Walaszczyk – 6 
miejsce i Tomasz Sowiński – 10 miejsce.

Drugie miejsce dla liceum wśród dziew-
cząt wypracowały: Anna Pawłowska- 6 
miejsce, Małgorzata Rozmiarek – 7 miejsce 
i  Aleksandra Leporowska - 9 miejsce.

Wszystkie imprezy przeprowadził 
sprawnie p. Ryszard Bartkowiak - MUKS 
„Wieża Kórnicka” a medale zakupione 
ze środków Starostwa Powiatu Poznań-
skiego wręczali: prezes SZS PP  Tadeusz 
Rauk i wiceprezes Jarosław Jagaciak oraz 
członkowie Zarządu: Jerzy Cepka i Marek 
Serwatkiewicz.

w powiatowych  
warcaBach górą  

radzewo  
i Szczodrzykowo

Tylko dwójce reprezentantów spoza 
gminy Kórnik udało się zakwalifikować do 
mistrzostw wojewódzkich w warcabach. 
W Powiatowych Mistrzostwach Szkół 
Podstawowych w Warcabach prym wiedli 
uczniowie szkół gminy Kórnik.

Dziewczęta     
1. Aneta  Stróżyńska - SP Szczodrzykowo
2. Ewelina Staniszewska - SP Radzewo
3. Paulina Staniszewska - SP Radzewo

One awansowały do zawodów woje-
wódzkich. Ponadto Wiktoria Źegleń ze 
Szczodrzykowa była piąta. Drużynowo SP 
Radzewo było drugie a SP Szczodrzykowo 
zajęło trzecie miejsce.

Chłopcy  
1. Maciej Sznura – SP Radzewo
3. Konstanty Kalisz- SP Radzewo
4. Bartosz Baran – SP Szczodrzykowo

Wymienieni wywalczyli udział w zawo-
dach wojewódzkich. Piąte miejsce zajął 
Wiktor Ptak z SP 1 Kórnik. W rywalizacji 
zespołowej szkół chłopcy z Radzewa zajęli 
pierwsze miejsce, 

SP Szczodrzykowo siódme a SP 1 
Kórnik miejsce ósme. 

Gratulacje dla nauczycieli: Marka 
Serwatkiewicza i Dariusza Śmigielskiego, 
których wychowankowie wywalczyli start w 
finałach Mistrzostw Wielkopolski.

kolekcja medali dla 
gimnazjaliStów  

z roBakowa

Uczniowie Pawła Pawlaczyka z Gimna-
zjum w Robakowie zdobyli trzy medale i wy-
walczyli awans do zawodów wojewódzkich w 
warcabach.         (dokończenie na str.32) 

Biegania  
nigdy doSyć
Jesień zagościła już na dobre w 

polskim krajobrazie i mimo chłodnej  
nieprzyjaznej aury biegacze z  Klubu 
Biegacza „Brylant-Kórnik” wciąż trenują 
i pokazują się na licznych o tej porze 
imprezach biegowych w całej Polsce. 
Obfitujący we wszelkie imprezy towarzy-
szące Dzień Niepodległości 11 Listopada 
ma co roku wiele do zaoferowania, by nie 
zapominać o tak ważnym święcie. W tym 
dniu zorganizowano kilkadziesiąt biegów 

na terenie całego kraju z myślą o tym 
ważnym fakcie historycznym. Niedaleko 
Torunia, w Łubiance, odbył się z tej okazji 
11- kilometrowy bieg przełajowy, w którym 
wzięła udział 3- osobowa grupa biegaczy 
naszego klubu: Joanna Olejnik(czas 
53:20), Izabella Moskal (56:40) oraz Ma-
ciej Potocki (55:11).

Najliczniejsza, bo 5-osobowa grupa 
biegaczy, prezentująca barwy klubu, wzię-
ła udział w III Półmaratonie Kościańskim 
5 listopada. Najlepszy na tym dystansie 
okazał się Zbigniew Jędrzejczak z Kórni-
ka, który ukończył bieg w czasie 1:26:00 
i uplasował się na 6 pozycji w kategorii 
wiekowej 40-latków. Świetnie spisał się 
także Andrzej Lewandowski (1:32:34), 

Mirosław Wziątek (1:38:58) oraz Krzysz-
tof Buszkiewicz (1:57:12) i Jacek Kowal 
(2:15:16). 

Godnym podziwu wyczynem wyżej 
wspomnianego biegacza Zbigniewa Ję-
drzejczaka, okazał się bieg maratoński 
w mundurze i butach wojskowych z 10-
kilogramowym plecakiem w IV Maratonie 
Komandosa, uważanego za jeden z 
trudniejszych biegów organizowanych w 
Polsce. Pan Zbigniew pokonał dystans 
w 4 godziny i 24 minuty osiągając na 
mecie 21 pozycję! Wszystkim naszym 
sportowcom należą się wielkie gratulacje 
i życzenia dalszych sukcesów! 

Izabella Moskal
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(dokończenie ze str. 31)
Daniel Kucharczyk za pierwsze miejsce 
zdobył złoty medal, Mateusz Sikorski był 
drugi i otrzymał medal srebrny a Agnieszka 
Stróżyńska wśród dziewcząt zajęła trzecie 
miejsce - medal brązowy.

Ponadto także brązowy medal i udział 
w zawodach wojewódzkich wywalczył 
Krzysztof Jeńczak z Gimnazjum w Kórniku. 

W punktacji zespołowej chłopców Gimna-
zjum z Robakowa zajęło pierwsze miejsce 
a Gimnazjum Kórnik piąte miejsce.

W kategorii dziewcząt Gimnazjum Kór-
nik w punktacji drużynowej zajęło trzecie 
miejsce a punkty dla szkoły wywalczyły: 
Wolska Paulina (8 miejsce) i Kinga Sznura 
(9 miejsce), a Gimnazjum Robakowo było 
czwarte. Zawody wojewódzkie dla szkół 

podstawowych i gimnazjów w warcabach 
odbędą się w marcu 2008 roku.

Powiatowe imprezy warcabowe od-
bywały się w restauracji „Tawerna” na 
Błoniach a przeprowadził je Ryszard Bart-
kowiak z MUKS „Wieża Kórnicka”.

Medale i puchary zapewniło Starostwo 
Powiatu Poznańskiego a wręczał prezes 
SZS PP Tadeusz Rauk. ARA

memoriał 20 X 1939

W Szkole Podstawowej im. Jana Wój-
kiewicza w Radzewie 28 października 
2007r. rozegrano turnieje memoriałowe w 
ramach Kórnickich Rozgrywek Ligowych.

Z wydarzeniami sprzed 68 lat zapoznał 
uczestników turnieju Dyrektor Szkoły. Minu-
tą ciszy uczczono pamięć pomordowanych 
na Rynku w Kórniku mieszkańców Ziemi 
Kórnickiej.

Zawody zorganizowały: Uczniowski 
Klub Sportowy „Jedynka Kórnik”, Sekcja 
Tenisa Stołowego SKS ‘Sokół” w Radzewie, 
Szkolne Koło Ligi Obrony Kraju, Szkoła 
Podstawowa w Radzewie, Spółdzielnia 
Uczniowska „Dorotka” w Radzewie. W 
turniejach wystartowało 228 zawodników. 
Wyniki końcowe turniejów przedstawiają 
się następująco:

VII KÓRNICKA LIGA  
TENISA STOŁOWEGO

Zawody przeprowadzili: Eugeniusz 
Rybak, Mirosław Grzybek i Marek Serwat-
kiewicz. 

W turnieju brało udział 53 startują-
cych.

Kobiety
Szkoły podstawowe
1. Klaudia Nowak – Radzewo
2. Agata Niemier – Radzewo
3. Paulina Staniszewska – Konarskie
Do lat 18
1. Agnieszka Staniszewska
Powyżej 18 lat
1. Agnieszka Toboła – Prusinowo
2. Barbara Radziejewska – Kórnik
3. Małgorzata Iszkuło – Kórnik

mężczyźni
Szkoły podstawowe
1. Jarosław Stachowiak – Konarskie
2. Mateusz Wójkiewicz – Radzewo
3. Konstanty Kalisz – Konarskie
Gimnazja
1. Krzysztof Rumiński – Czmoń
2. Krzysztof Frąckowiak – Radzewo

3. Przemysław Janasik – Radzewo
Szkoły ponadgimnazjalne
1. Jacek Grzybek – Radzewo
2. Hubert Pyrzak – Konarskie
Do 45 lat
1. Maciej Grzybek – Radzewo
2. Karol Rybak – Konarskie
3. Marek Bartkowiak – Dębiec
Powyżej 45 lat
1. Paweł Rybak – Konarskie
2. Eugeniusz Staniszewski – Konarskie
3. Jerzy Rozmiarek – Radzewo
Puchary memoriałowe zdobyli Agniesz-

ka Toboła i Maciej Grzybek

 VI KÓRNICKA LIGA STRZELECKA

Turniej przeprowadzili: Lech Stencel 
i Waldemar Wlazły. Na strzelnicy stanęło 
58 zawodników
Kobiety

Do lat 18
1. Ewelina Staniszewska – Konarskie
2. Paulina Dryer – Radzewo
3. Natalia Janasik – Radzewo
Powyżej 18 lat
1. Barbara Radziejewska – Kórnik
2. Olga Stelmach – Kórnik
3. Rita Zięta – Mościenica

mężczyźni
Do 18 lat
1. Krzysztof Frąckowiak – Radzewo
2. Piotr Jeziorski – Czmoniec
3. Adrian Dryer – Rydzewo
Powyżej 18 lat
1. Albin Nowak – Bnin
2. Marcin Litka – Bnin
3.Lech Stencel – Kórnik

Najcelniejszymi strzałami popisali się 
zdobywając puchary Ewelina Staniszewska 
i Krzysztof Frąckowiak.

VI KóRNICKA LIGA RZUTU LOTKą

Rozgrywki przeprowadziły: Elżbieta 
Gajewska i siostra Renata Gruszka. Wy-
startowało 78 zawodników.

Kobiety
Do 18 lat
1. Agata Niemier – Radzewo
2. Klaudia Nowak – Radzewo
3. Paulina Dryer – Radzewo
Powyżej 18 lat
1. Mariola Tomaszewska – Czmoniec
2. Olga Stelmach – Kórnik
3. Beata Duszczak – Kórnik

mężczyźni
Do 18 lat
1. Arkadiusz Matuszewski – Radzewo
2. Jacek Grzybek – Radzewo
3. Hubert Joachimiak – Bnin

Powyżej 18 lat
1. Jerzy Rozmiarek – Radzewo
2. Mirosław Piasecki – Czmoń
3. Marek Serwatkiewicz – Dziećmie-

rowo

Najcelniejszą ręką wykazali się zdoby-
wając memoriałowe trofea Mariola Toma-
szewska i Jerzy Rozmiarek.

***
W sobotę i w niedzielę przeprowadzono 

turnieje kwalifikacyjne do Mistrzostw Gmi-
ny Kórnik SZS w Szachach i Warcabach 
Dziewcząt i Chłopców. W rywalizacji brało 
udział 39 zawodników, wyłonionych w roz-
grywkach klasowych. 

Awans do reprezentacji szkoły uzy-
skali:

Szachy
Dziewczęta

1. Ewelina Staniszewska
2. Paulina Staniszewska
3. Małgorzata Niemier
4. Agata Niemier

Chłopcy
1. Mateusz Cychnerski
2. Paweł Radziejewski
3. Mikołaj Wójkiewicz
4. Maciej Sznura

Warcaby
Dziewczęta

1. Ewelina Staniszewska
2. Paulina Staniszewska
3. Alicja Kowalska
4. Aneta Antoniewicz

Chłopcy
1. Maciej Sznura
2. Konstanty Kalisz
3. Paweł Radziejewski
4. Mikołaj Wójkiewicz

Na kolejne zawody -  Turnieje Niepod-
ległościowe zapraszamy do Rydzewa 18 
listopada 2007r. w ramach powiatowych 
rozgrywek ligowych w tenisie stołowym, 
strzelectwie i rzucie lotką. W dniu tym wy-
łonimy szesnastu indywidualnych Mistrzów 
Powiatu Poznańskiego.

Mieszkańców Gminy Kórnik zaprasza-
my także na Turnieje Mikołajkowe 2 grudnia 
2007r. w ramach Kórnickich rozgrywek 
ligowych.

Mistrzostwa Gminy Kórnik w Deblach 
i Mikście Tenisa Stołowego odbędą się 9 
grudnia 2007r. Szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu 602 77 22 70.

Za Organizatorów
Marek Serwatkiewicz

wyŚcig  
niepodległoŚciowy  

o puchar j.m. SteFko  
w kolarStwie  
przełajowym

W tegoroczne święto Niepodległości na 
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kór-
niku odbył się Przełajowy Wyścig Kolarski 
o Puchar Firmy JM Stefko dla wszystkich 

kategorii wiekowych oraz kolejna seria 
Wielkopolskiej Próby Kolarskiej dla mło-
dzieży szkół podstawowych i gimnazjów. 

Pomimo fatalnej aury ogółem udział 
wzięło ponad pięćdziesięciu zawodników z 
całej Wielkopolski. Do najciekawszych nale-
żał wyścig juniorów i juniorów młodszych, w 
których dominowali zawodnicy UKS Jedynka 
Limaro Kórnik. Wśród juniorów zwyciężył 
Bartosz Rajkowski przed Michałem Ko-
ściuszko, natomiast w wyścigu juniorów 
młodszych najlepszy okazał się Kacper 
Rajkowski wyprzedzając kolegów klubowych 

Daniela Adamskiego i Adama Piaseckiego. 
Bardzo ciekawy był również wyścig Open 
dla kobiet, w którym zwyciężyła aktualna Mi-
strzyni Polski w tej specjalności Magdalena 
Wójkiewicz przed Moniką Adamską - obie 
Limaro Kórnik i Sabiną Napieralską Burghart 
-Antonin. W wyścigu młodziczek zwyciężyła 
Magdalena Pogorzelak Burghart - Antonin, 
wśród Młodzików Piotr Komorowicz -  
Limaro Kórnik, natomiast wśród żaków Alicja 
Ratajczak przed Wiktorią Żegleń I Patryk 
Rajkowski przed Wojciechem Kościuszko - 
wszyscy UKS Jedynka Kórnik. HS

turniej  
niepodległoŚciowy 

kórnicko-BniŃSkiego 
Bractwa kurkowego
 
Już po raz piętnasty Kórnicko-

Bnińskie Bractwo Kurkowe zorgani-
zowało 11 listopada  strzelecki Turniej 
Niepodległościowy. 

Turniej ten jest również hołdem Bractwa 
Kurkowego dla patrona - ks. Szczepana 
Janasika, jego walki o niepodległość Pol-
ski, za udział w Powstaniu Wielkopolskim, 
gdzie pełnił funkcję kapelana, a po jego 
zakończeniu był proboszczem parafii 
garnizonowej w Poznaniu i kapelanem 
Stowarzyszenia Powstańców i Wojaków. 
W 1992 roku Bractwo obchodziło 

100-lecie jego urodzin.
Warto przypomnieć, dlaczego 11 listo-

pada jest tak ważnym dniem dla Polaków. 
Październik 1918 roku w historii Europy 

był miesiącem niezwykłym. Unosząca się 
w powietrzu „woń pokoju” przyczyniła się 
do upadku państw centralnych bardziej 
niż cztery lata wojny. 20 października w 
Wiedniu zebrało się niemiecko-austriackie 
Zgromadzenie aby ogłosić Republikę Au-
striacką, detronizację cesarza Franciszka 
Józefa, czyli kres 500-letniego panowania 
Habsburgów. Deklarację niepodległości 
ogłosiły: Czechosłowacja (28 X), Jugosła-
wia (29 X), Węgry i Zachodnio-Ukraińska 
Republika Ludowa (1 XI). Rewolucja w 
Niemczech wybuchła w Monachium (7 
XI) a w Berlinie (9 XI). Dnia 10 listopada 
niemiecki wywiad wojskowy uwolnił Jó-
zefa Piłsudskiego, którego wsadzono do 
pociągu jadącego do Warszawy. Dotarł 
on na miejsce o 9 rano. Tymczasem po-
rozumienie pokojowe na podstawie „14 
punktów” Woodrowa Wilsona, prezydenta 
USA, przyjaciela Ignacego Paderewskiego 
w punkcie 13. przewidywało powstanie nie-

podległej Polski. Układ pokojowy podpisano 
we francuskiej miejscowości Compiegne, 
na północny wschód od Paryża w stojącym 
na bocznicy kolejowej wagonie kolejowym 
(na dworcu w Rethondes-sur-Aisne w 
pobliżu Soissons) o trzeciej nad ranem 
11 listopada, tak aby mógł wejść w życie 
o godzinie jedenastej, jedenastego dnia, 
jedenastego miesiąca. Datę 11 listopada 
jako „Dzień Niepodległości” obchodzono w 
Polsce po ustawie sejmowej RP, w kwietniu 
1937 roku. 

 Uroczystości, w których uczestni-
czyło Bractwo Kurkowe rozpoczęły się Mszą 
Świętą Niepodległościową w Robakowie z 
udziałem władz, pocztów sztandarowych 
delegacji kombatantów, młodzieży szkolnej 
i licznie zebranych mieszkańców. Odprawił 
ją ks. Eugeniusz Leosz, proboszcz parafii 
pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika. 
Na końcu liturgii odczytano akt mianowa-
nia ks. Eugeniusza - kapelanem Bractwa 
Kurkowego. 

 Po Mszy Świętej w zimowej opra-
wie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem zwanym „Aniołem Wolności” 
na cmentarzu w Robakowie, a także w 
16 miejscach upamiętniających walkę o 
niepodległość mieszkańców Ziemi Kórnic-
ko-Bnińskiej.

Delegacja Bractwa Kurkowego złożyła 
wiązanki kwiatów na grobie patrona ks. 
Szczepana Janasika w Bninie. 

Turniej strzelecki tradycyjnie odbył się 
na strzelnicy Bractwa Kurkowego. Jego 
zwycięzcą został Wojciech Antczak, który 
otrzymał okolicznościowy medal, tarczę 
ufundowaną przez ubiegłorocznego zwy-
cięzcę turnieju Macieja Olejnika oraz pu-
char ufundowany przez Irenę Kaczmarek, 
przewodniczącą Rady Miejskiej. 

Z okazji Święta Niepodległości Stanisław 
Szczęsny podarował Bractwu Kurkowemu 
artystycznie wykonaną w blasze miedzianej 
plakietę Godła Państwowego.   

Kazimierz Krawiarz

zawody taekwondo

W dniu 4 listopada w Kleszczewie 
Uczniowski Klub Sportowy „TKD-Kórnik”, 
przy wsparciu Urzędu Gminy w Kórniku 
i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Kleszczowie, zorganizował III turniej VII 
edycji Zawodów Wesołek CUP w olimpijskim 
taekwondo. Uroczyste otwarcie zawodów 
uświetnili Burmistrz Kórnika Jerzy Lechne-
rowski i radny Rady Powiatowej Marek Ser-
watkiewicz. Zawody rozegrano w czterech 
kategoriach: układów formalnych (poomse), 
wyskoku dosiężnym (twio olgul ap-chagi), 
wielokrotnych kopnięciach naprzemiennych 
na tarcze (nare-chagi) oraz walki pokazowej 
(kyorugi). Klasyfikacja drużynowa podzielo-
na została na konkurencje sprawnościowe 
i walki, a w klasyfikacji indywidualnej brano 
pod uwagę wyniki ze wszystkich kategorii. 
Nasz Klub po trzech turniejach zajmuje 
czwarte miejsce w konkurencjach spraw-
nościowych i drugie miejsce w konkurencji 
walki. W klasyfikacji indywidualnej najwyżej 
uplasowali się Dąbrówka Graczyk (trzecie 
miejsce; na zawodach trzy złote medale), 
Jakub Posadzy (szóste miejsce; na za-
wodach dwa medale złote i dwa srebrne) 
i Piotr Mikołajczak (dwunaste miejsce; na 
zawodach medale srebrny i brązowy).

Bardzo dobrze spisali się nasi najmłodsi 
zawodnicy. Wykazując ogromną determi-
nację na zawodach, dwoje z nich po raz 
pierwszy stanęło na podium. Celestynka 
Siejak zajęła trzecie miejsce w nare-chagi, a 
Dawid Górka pierwsze w twio olgul ap-chagi. 
Nie zawiedli także starsi zawodnicy. Dominik 
Nawrocki zdobył dwa złote i jeden srebrny 
medal, Jan Gulczyński srebrny i brązowy, 
Jakub Jańczyk srebrny, a Krzysztof Starosta 
i Krzysztof Poprawski medale brązowe. 

Oprócz wymienionych zawodników, 
tym razem bez medali, w zawodach wzięli 
również udział: Piotr Bachór, Piotr Borow-
czyk, Jan Frąckowiak, Oskar Godzieba, 
Wiktor Grocholewski, Wojtek Król, Mateusz 
Kuligowski, Norbert Lacherski, Mateusz 
Marciniak, Borys Michałowski, Maciej Ro-
galka i Krzyś Wesołowski.

PP

Wszystkich zainteresowanych uprawia-
niem taekwondo zapraszamy na treningi 
do sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Kórniku we czwartki od 
18.00 do 20.00 i soboty od 11.00 do 13.00, 
oraz na stronę internetową klubu: www.
tkdkornik.prv.pl

doBry Start  
w pucharze polSki

W Zielonej Górze odbyła się już ósma 
seria Pucharu Polski w Kolarstwie Przełajo-
wym, gdzie po raz pierwszy w tym sezonie 
wystartowali zawodnicy UKS Jedynka Limaro 
Kórnik. Jak na pierwszy kontrolny start wynik 
był imponujący, w kategorii juniorów zwycię-
żył szósty zawodnik niedawno rozegranych 

Mistrzostw Europy Marek Konwa a czwarte 
miejsce zajął Bartosz Rajkowski. Jeszcze 
lepiej w wyścigu juniorów młodszych wypadł 
młodszy brat Bartka, Kacper który mimo 
perypetii przed startem z uszkodzonym 
obuwiem (jechał w za dużych butach brata), 
zajął doskonałe trzecie miejsce. W tym sa-
mym wyścigu inny zawodnik Limaro, Adam 
Piasecki był dziewiąty. W wyścigu seniorów 
startował jeszcze Tadeusz Korzeniewski 
zajmując również trzecie miejsce. HS
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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 20/2007:  
„CO SZPETNE TO I ZŁE”.  

Na gro dę książ ko wą otrzy ma p. Maria Menes z Bnina.  
GRA TU LU JE MY! Na gro dę prze śle my pocz tą. 

Następny numer Kórniczanina ukaże się
7-go grudnia 2007 r.  

materiały prosimy dostarczać do 30-go listopada 2007 r.

Poziomo: 1) wieś w naszej gminie, w 
sierpniu br. miały tam miejsce obchody 
Święta Wojska Polskiego, 7) … Spółdziel-
czy znajduje się w Kórniku przy placu Nie-
podległości 31, 8) prezes spółki Wodociągi 
Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM w 
Kórniku, tak samo ma na imię i tak samo się 
nazywa aktor odtwarzający rolę proboszcza 
w serialu „Plebania”, 9) biała w Kórniku, 
11) firma niegdyś sponsorująca żużlowy 
klub KS Toruń, 15) krótkie włoski na brzegu 
powieki, 16) I wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Kórniku, 18) Monika, zawod-
niczka w kolarstwie UKS „Jedynka-Limaro” 
Kórnik, 19) bazar, 20) bo w tym cały jest…, 
żeby dwoje chciało naraz, 24) dowcip, 26) 
Andrzej, radny Rady Miejskiej w Kórniku, 
27) nawierzchnia drogowa z kamienia, 28) 
ludzie i wielbłądy na pustyni.
Pionowo: 1) wypełniona materiałem wybu-
chowym, 2) krasomówca, 3) teren otoczony 

wodą, 4) tkanina na garnitur, 5) naczynie z 
zupą, 6) rybie jaja, 9) krótki sen, 10) rzeź, 
12) lekki pojazd szynowy o napędzie ręcz-
nym lub mechanicznym, 13) płytka skrzy-
nia bez dna, służy do uprawy roślin poza 
normalnym okresem wegetacji, 14) pole, 
łan, 17) imię radnego Lewandowskiego, 
wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i 
Finansów w Radzie Miejskiej w Kórniku, 
20) scena cyrkowa, 21) górna część ubioru 
sportowego lub roboczego, 22) państwo 
z Syberią, 23) wąski pas gleby odcinany 
przez pług, 24) zwierzę z Białowieży, 25) 
nauczycielka wychowania fizycznego, au-
torka książki „Historia sportu w kórnickim 
liceum”.

  Litery w polach z dodatkową numeracją 
(w prawym dolnym rogu), uszeregowane w 
kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie 
– przysłowie.




