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PODWYŻKI CEN

KÓRNICKI OŚRODEK
KULTURY

ROK SUKCESÓW

Zapłacimy więcej za wodę i śmieci

Konkurs na dyrektora nowej instytucji kultury
w Kórniku

Kolarze podsumowali sezon
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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

PROSTO  Z  RATUSZA

Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

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

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

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

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

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

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

+48(...)61 8 170 595

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

TARTAK W BNINIE OFERUJE
WIĘŹBE DACHOWĄ I DREWNO KONSTRUKCYJNE

PODŁOGI I PARKIETY • DREWNO OPAŁOWE

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

Do wynajęcia pomieszczenia magazynowe 300 m2

Poszukujemy pracowników

angielski
Korepetycje z języka angielskiego 
dla uczniów szkoły podstawowej  

i gimnazjum  
(poziom podstawowy, średnio  

zaawansowany, przygotowania do FCE). 
PiErwsza lEKCja GraTis!

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

Kórnik 
ul. Średzka 17

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

AUTO-MERC

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

OŚWIATA W POWIECIE

W Zespole Szkół Zawodowych w Swa-
rzędzu odbyła się 15 listopada  zorganizo-
wana przez Jana Grabkowskiego, starostę 
poznańskiego konferencja na temat polityki 
oświatowej w powiecie. Omówiono metody 
dokształcania nauczycieli. Udział w konferen-
cji wzięli między innymi dyrektorzy kórnickich 
szkół oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski.

W SPRAWIE ODPADÓW

20 listopada burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski oraz Antoni Kalisz, kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa spotkali 
się w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielko-
polskiej z wiceburmistrzem Rafałem Piecho-
wiakiem oraz Tomaszem Szcześniakiem, 
kierownikiem Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, w sprawie korzystania przez 
spółkę gminną WODKOM z wysypiska w 
Nadziejewie. Gmina Kórnik zamierza współ-
pracować z gminą Środa Wielkopolska w 
zakresie gospodarki odpadami.

Kolejną turę rozmów w tej sprawie 
przeprowadzono 3 grudnia. Burmistrz oraz  
Antoni Kalisz byli gośćmi w Urzędzie Miej-
skim w Jarocinie, gdzie rozmawiali z wice-
burmistrzem Witosławem Gibasiewiczem. 
Omówiono możliwości współpracy z Zakła-
dem Gospodarki Komunalnej w Jarocinie. 
Obie strony uznały współpracę za możliwą 
(wspólnie ze Środą Wlkp.); wymagane jest 
jednak podjęcie odpowiednich uchwał przez 
rady miejskie obu gmin. Potrzebne będą 
także zmiany w projekcie Wojewódzkiego 
Programu Gospodarki Odpadami, w którym 
dotychczas Gmina Kórnik przypisana była 
do Zakładu Utylizacji Odpadów w Tarnowie 
Podgórnym.

PROGRAM WSPÓŁPRACY

23 listopada odbyło się spotkanie Anny 
Liebert, kierownika Referatu Promocji Gminy, 
Kultury, Sportu i Pozyskiwania Funduszy Po-
zabudżetowych, z przedstawicielami organi-
zacji pozarządowych działających na terenie 
gminy Kórnik. Na spotkaniu przedstawiono 
program współpracy z tymi organizacjami na 
rok 2008 oraz zasady ubiegania się o dota-

cje z budżetu gminy na zadania publiczne 
Gminy zlecane organizacjom pozarządowym 
(szczegóły w tym numerze). 

DROGI W GąDKACH

Problem złego stanu dróg w Gądkach 
(ulice Brzozowa, Akacjowa, Kwiatowa) sta-
rano się rozwiązać podczas spotkania, jakie 
odbyło się w Urzędzie Miejskim  26 listopada. 
Na spotkaniu obecny był  dyrektor Sarnow-
ski, kierownik budowy z firmy Skanska oraz 
inspektor nadzoru budowy „węzła Gądki”. 
Przedstawiono sytuację dotyczącą inwestycji 
oraz sytuację komunikacyjną, z której w dużej 
części wynika zły stan wymienionych dróg. 

Ustalono, że objazd w tym rejonie utrzy-
many będzie do końca pierwszego kwartału 
2008 roku. Przedstawiciele firmy Skanska 
zobowiązali się do stałego utrzymywania 
wymienionych ulic w stanie pozwalającym 

na przejazd wszelkich pojazdów, nie odma-
wiając jednocześnie innej formy pomocy w 
tej miejscowości.   

AqUANET

W dniu 26 listopada odbyło się Zgroma-
dzenie Nadzwyczajne Spółki Aquanet, na 
którym przedstawiciele gmin oświadczyli, 
że nie zaakceptują planu działania Spółki na 
2008 rok. Domagano się ustalenia jasnych 
kryteriów wyboru do realizacji i kolejności 
wykonania inwestycji w gminach powiatu 
poznańskiego i samym Poznaniu. Rozmowy 
mają być kontynuowane 14 grudnia. Udział 

w Zgromadzeniu brał burmistrz Jerzy Lech-
nerowski. 

Dzień później wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek uczestniczył w spotkaniu udzia-
łowców spółki Aquanet, podczas którego 
omówiono problem związany z odpłatnością 
za użytkowanie hydrantów na terenie gmin. 
Nie wyrażono zgody na ponoszenie kosztów 
w wymiarze zaproponowanym przez spółkę. 
Ustalono natomiast, że udziałowcy wytypują 
grupę radców prawnych, która wspólnie 
z przedstawicielami Aquanetu wypracuje 
ostateczne stanowisko w sprawie klasyfikacji 
taryfowej opłat za hydranty.

INSTALACJA PIĘTRZąCA

W dniu 27 listopada wiceburmistrz Hie-
ronim Urbanek wraz z przedstawicielami 
Referatu Eksploatacji Infrastruktury Tech-
nicznej Elżbietą Krakowską i Mirosławem 
Stachowiakiem wzięli udział w odbiorze 
progu piętrzącego wodę między jeziorami 
Skrzyneckim Dużym a Skrzyneckim Małym. 

Ukończenie tej inwestycji stanowi uzupełnie-
nie techniczne wybudowanego przepustu 
pod obwodnicą Kórnika pomiędzy jeziorami 
Kórnickim a Skrzyneckim Dużym. 

RONDO W BORÓWCU

27 listopada wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek wziął udział w odbiorze technicznym 
ronda w Borówcu. Obecny był także dyrektor 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad Marek Napierała oraz dyrektor Marek 
Bereżecki odpowiedzialny za realizację 
ronda, a także przedstawiciel wykonawcy 
(firmy Colas),  podwykonawców i inspektorzy 
nadzoru. Zrealizowany odcinek drogi od „tra-
sy katowickiej” do drogi powiatowej poprawił 
warunki komunikacyjne i bezpieczeństwo 
dojazdu do Borówca.

WRPO W PIERWSZYM KWARTALE?

30 listopada burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski spotkał się z dyrektorem Departamentu 
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkow-
skiego, Grzegorzem Potrzebowskim. Po 
raz kolejny omawiano tematykę związaną 
z możliwościami pozyskania środków z 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Z informacji uzyskanych w 
departamencie wynika, że wnioski będzie 
można składać w I kwartale 2008 roku. ŁG

Producent 
altan, huśtawek, 

wiatraków,
bud dla psa

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

Nowe rondo w Borówcu

Instalacja piętrząca
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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

W programie listopadowej sesji RM 
w Kórniku, po raz kolejny już w tym roku 
znalazł się punkt dotyczący zmiany bu-
dżetu gminy na rok bieżący. Wpływy do 
budżetu z tytułu podatków i opłat są uwa-
runkowane wieloma czynnikami i bardzo 
trudno jest przewidzieć ich wykonanie. 
Cieszyć może fakt, że co roku wpływy te 
są coraz większe. Tym razem dochody 
gminy z tytułu podatków od czynności 
cywilnoprawnych zwiększono o ponad 
870 tys. zł. Dużą cześć z tej sumy prze-
znaczy się na wykonanie robót interwen-
cyjnych związanych z utrzymaniem dróg 
gruntowych oraz na utrzymanie dróg bi-
tumicznych i chodników na terenie gminy. 
Zarezerwowano także 60 tys. zł na utwo-
rzenie projektu rekultywacji składowiska 
odpadów komunalnych w Czmoniu (który 
będzie realizowany przez firmę Arcadis). 
Kwotę 35 tys. zł przeznaczono na pomoc 
finansową Gminie Środa Wielkopolska z 
przeznaczeniem na zakup prasy do folii 
i makulatury oraz plastikowych butelek. 
Wydatek ten wynika z faktu, że śmieci z 
naszej gminy trafiają ostatnio do sąsiadów 
z gminy Środa. 

W związku z ogłoszeniem procedury 
konkursowej na stanowisko pozaetato-
wego członka Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu Rada Miejska 
w Kórniku zgłosiła kandydaturę Hanny 
Kmieciak, kierownika Referatu Podatków 
i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w 
Kórniku na powyższe stanowisko.

Kolejna podjęta uchwała decyduje o 
tym, że z dniem 1 stycznia 2008 roku 
zostanie utworzona  gminna jednostka 
organizacyjna, działająca w formie sa-
morządowej instytucji kultury pod nazwą: 
Kórnicki Ośrodek Kultury w Kórniku. Do 
zadań Ośrodka, którego siedzibą będą 
niedawno wyremontowane pomieszcze-
nia na Prowencie, należeć będzie wyko-
nywanie zadań własnych Gminy Kórnik w 
zakresie organizowania działalności kul-
turalnej. Szczegółowy zakres działalności 
określi statut nadany odrębną uchwałą. 
Działalność Ośrodka będzie finansowana 

z dotacji udzielanej corocznie z budżetu 
Gminy. Ponadto Ośrodek może uzyskiwać 
środki finansowe i składniki majątkowe z: 
wpływów z własnej działalności, dotacji 
z budżetu państwa, wpływów z najmu i 
dzierżawy składników majątku, darowizn 
od osób fizycznych i prawnych oraz in-
nych źródeł. 

Już w tym numerze Kórniczanina 
ogłoszony jest konkurs na stanowisko 
kierownika Kórnickiego Ośrodka Kultury 
w Kórniku.

W kolejnym punkcie ustalono „górne 
stawki opłat ponoszonych przez właści-
cieli nieruchomości za usługi odbierania 
odpadów komunalnych stałych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych” w na-
stępujących wysokościach :

1) za odbiór odpadów komunalnych 
-  w budynkach mieszkalnych – 18 zł 

od 1 mieszkańca na miesiąc 
-  w pozostałych obiektach – 200 zł za 

1m3  odpadów
2) za opróżnianie zbiorników bez-

odpływowych i transport nieczystości 
ciekłych – 16 zł za 1m3 .

2) Jeżeli odpady komunalne są zbie-
rane i odbierane w sposób selektywny, 
stosuje się stawki określone w pkt.1 i 2 
niższe o 30%.

3) Do stawek określonych w ust. 1 
dolicza się podatek VAT, określony na 
podstawie   odrębnych przepisów.

4) Selektywne  zbieranie odpadów ko-
munalnych jest to ich zbieranie w sposób i 
na zasadach określonych  w  uchwale  Nr 
LVI/593/2006  Rady  Miejskiej  w  Kórniku  
z  dnia  31 maja 2006 roku w sprawie: „Re-
gulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie  gminy  Kórnik”.

W kolejnej części sesji rozpatrzono 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla działki nr ewid. 
492/4 w Kórniku, rejon ulicy Krasickiego, 
sprawę zmiany uchwały o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w rejonie ulic: Poznańskiej i Woź-

niaka w Kórniku, kwestię przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania  przestrzennego terenu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w miejscowości Biernatki dz. Nr 56/1 oraz  
zmieniono uchwałę w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi 
Kamionki – działka nr ewid. 141, a także 
dokonano przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w Szczyt-
nikach dz. Nr 286.

Nadano nazwę ulicy biegnącej w Kór-
niku od ulicy 20 Października obok domu 
Sióstr Miłosierdzia. Ulica ta nazywać się 
będzie  Jadwigi Zamoyskiej. 

Zmieniono uchwałę Nr XLII/536/2002 
z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie 
nadania nazw ulic i skwerów we wsi 
Borówiec, w części nadania nazwy ulicy 
Borowikowej. Uica Borowikowa ma teraz 
swój początek od ulicy Prawdziwkowej i 
biegnie do ulicy Maślakowej, przecinając 
tę ulicę i po zatoczeniu łuku kończy się 
także na Maślakowej. Podstawę jej sta-
nowi droga oznaczona działkami nr cz. 
350/18, cz. 350/51 i 350/89.

Nowo nazwana ulica Prawdziwkowa 
ma swój początek od ulicy Grzybobranie 
i biegnie do ulicy Borowikowej, natomiast 
ulica Buczynowa ma swój początek przy 
ulicy Spółdzielczej i biegnie do działki 
oznaczonej nr 371, a jej podstawę stanowi 
droga oznaczona działkami nr 315/4, 316 
i 315/15.

W ostatniej części sesji radni zgła-
szali zapytania i interpelacje. Interpelacja 
Małgorzaty Walkowiak dotyczyła budowy 
chodnika wzdłuż drogi powiatowej w 
Kamionkach, Janusz Wojtuś zwrócił się 
prośbą do burmistrza o zerwanie umo-
wy z firmą „SPEC” pana Nowackiego, 
ze względu na złą jakość jego usług, 
Michał Stecki oczekiwał odpowiedzi na 
prośbę stworzenia możliwości postoju 
samochodów przy przystanku autobu-
sowym w Gądkach (okazuje się, że jest 
to niemożliwe) oraz Roman Genstwa 
zgłosił interpelację w sprawie wodociągu 
w Pierzchnie. 

ŁG i BM

Przedostatnia sesja  
w tym roku

Z końcem października zakończyła 
swoją działalność Komisja Doraźna 
do Spraw Przebiegu Linii Wysokiego 
Napięcia.

O podsumowanie działalności Ko-
misji poprosiliśmy dwoje jej członków 
– Michała Steckiego (MS) i Magdalenę 
Kosakowską (MK).

W jakim stopniu udało się zrealizo-
wać postawione przed komisją zadanie 
(wyznaczenie optymalnego przebie-
gu)?  Czy „Oświadczenie”  z 11 lipca 
w pełni nakreśla kryteria optymalnego 
przebiegu?

MS. Gdybyśmy od początku mogli 
zaplanować przebieg tej  inwestycji za 
optymalną uznałbym trasę wzdłuż au-
tostrady A2. Jednak przy tym stopniu 
zaawansowania inwestycji rozmowę o 
takim wariancie uznaliśmy za bezprzed-
miotową. Dlatego nasze prace skoncen-
trowały się na istniejącym przebiegu i jego 
modyfikacjach.

Jednym z głównych  zadań jakie przed 
nami postawiono było przeprowadzenie 
konsultacji z mieszkańcami w celu zmi-
nimalizowania konfliktu wewnątrz gminy, 
tak aby proponowany przebieg budził jak 
najmniejsze emocje i był wykonalny. W 
ich  trakcie okazało się że tzw. wariant „C” 
który mógł się wydawać z punktu widzenia 
gminy najbardziej korzystny jest nie do 
przeprowadzenia ze względu na bardzo 
silny opór mieszkańców wsi Mościenica. 
W tej sytuacji jedynym możliwym roz-
wiązaniem byłoby przeprowadzenie linii 
kablem podziemnym na odcinku wsi. Roz-
wiązanie to budzi jednak wielkie emocje 
po stronie PSE, które wskazuje na ponad 
20 krotnie wyższe koszty i nieobojętny 
efekt dla środowiska. Z dostępnych nam 
materiałów (głównie źródła zagraniczne) 
wynika, że szacunki inwestora i oddziały-
wanie inwestycji na środowisko są mocno 
przesadzone, niemniej jednak ich wery-
fikacja może odbyć się jedynie poprzez 
zamówienie precyzyjnej wyceny. 

MK: Przebieg linii w Kamionkach 
polegający na schowaniu linii w lesie i po-
prowadzeniu jej na całej długości duktami 
leśnymi, zyskał w trakcie naszych prac 

ogromne społeczne poparcie – wszyst-
kie tzw. grupy interesu, które ujawniły 
się w trakcie prac komisji poparły nasze 
oświadczenie.

Jeśli chodzi o Skrzynki to z oczy-
wistych względów nie ma mowy o 
zmianie przebiegu - pozostaje jedynie 
samorządowi wspierać mieszkańców 
w dochodzeniu ich praw do uzyskania 
odpowiednich rekompensat.

MS: Chciałbym wyraźnie podkre-
ślić, że w lipcowym oświadczeniu 
ujęliśmy to, co z punktu widzenia 
samorządu jest w obecnej sytuacji 
społecznej najkorzystniejsze. Teraz 
nadchodzi czas aby nasze założenia 
zderzyć z  rzeczywistością. 

Liczymy na konstruktywne działa-
nia inwestora, zależy nam na pogodzeniu 
obu racji i – jak deklarowaliśmy podczas 
spotkania z PSE - realizacji inwestycji w 
kształcie, który pogodzi interes społecz-
ności z interesem inwestora. 

Czy uchwalone 11 lipca „Oświad-
czenie” udało się poprzeć argumenta-
mi innymi niż zgoda mieszkańców? 

MK: Poparcie mieszkańców tak roz-
ległego terenu i znalezienie rozwiązania 
akceptowanego przez wszystkie grupy to 
naszym zdaniem duży sukces. Na spotka-
niu z PSE podkreślaliśmy, że poparcie, 
które komisja uzyskała ma charakter bez-
precedensowy i trwały. Teraz wiele zależy 
od inwestora. Ale oczywiście zajmowali-
śmy się także innymi aspektami. 

MS: Kluczowym naszym argumentem 
przemawiającym za modyfikacją starego 
przebiegu jest - oprócz aspektu społecz-
nego - aspekt ekonomiczny. Dzięki zmia-
nie gmina odzyska cenne tereny, które 
po racjonalnym przekształceniu będą 
źródłem  jej stałych dochodów.

Z jakimi ekspertami współpracowa-
liście w toku prac komisji?

MK: Założyliśmy, że aby efekty naszej 
pracy były mierzalne i możliwe do reali-
zacji, będziemy potrzebować wsparcia 
eksperckiego. Określiliśmy wspólnie z 
urbanistami obszar oddziaływania linii, 
zwróciliśmy się do  Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu o ocenę skutków 
finansowych przeprowadzenia inwestycji 
w sposób proponowany przez inwestora, 
dzięki której przekonaliśmy się dobitnie 
o tym, że do tej pory nie brano pod uwa-
gę utraconych korzyści wynikających 
z posiadania cennych urbanistycznie 
terenów. Współpracowaliśmy z prawni-
kami i oczywiście – pracownikami Urzędu 
Miejskiego.

Warto dodać, że również mieszkańcy 
dostarczali nam na bieżąco informacje o 
technicznych możliwościach przeprowa-
dzania takich inwestycji w Europie i na 
świecie, o trendach i inicjatywach ustawo-
dawczych, które zmierzają do odsuwania 
linii wysokich napięć od terenów mieszkal-
nych, służyli pomocą i wsparciem. 

Na jakie przeszkody natrafiliście 
podczas działania?

MS: Przede wszystkim musieliśmy 
przekonać radnych ale też i społeczność, 
że działamy w interesie całej wspólnoty 
gminnej a nie partykularnym interesie 
poszczególnych członków komisji. Dzięki 
analizie skutków finansowych wykazali-
śmy, że forsowany przez PSE przebieg 
linii  będzie miał istotny, negatywny wpływ 
na dochody gminy przez cały czas istnie-
nia linii a nie tylko na wycenę tej czy innej 
nieruchomości. 

MK: Niestety, na spotkaniu samo-
rządowców z PSE, inwestor nie chciał 
– pomimo naszej argumentacji – podjąć 
rozmów o alternatywnym przebiegu. W 
opinii przedstawicieli PSE najlepszym 
rozwiązaniem jest poprowadzenie linii 
energetycznej przez środek gęsto zalud-
nionych i przeznaczonych pod zabudowę 
terenów, na co od paru już lat nie ma 
zgody społeczności lokalnej. Jednak 
pomimo tak diametralnie różnej oceny sy-
tuacji wierzymy, że inwestor będzie chciał 
współpracować z samorządem.

Problemy, które towarzyszyły naszej 
działalności były też związane z przeszłą 
działalnością  samorządu i inwestora – 
błędami proceduralnymi, uchybieniami, 
sprawami sądowymi itd. Nasza komisja 
musiała dla własnej wiedzy odnaleźć się 
w konkretnej sytuacji prawnej, ocenić 
dokumenty historyczne i wyciągnąć z 
nich wnioski. 

Co dalej z problemem linii?

MS: Leży nam na sercu aby mimo 
wszystko Kórnik nie stał się „wielkim ha-
mulcowym” istotnego dla regionu przed-
sięwzięcia. Pamiętać jednak należy że 
nie tylko nasza gmina jest problemem dla 
PSE. Również w gminie Mosina kwestia 
linii jest nadal otwarta. 

Aby cała inwestycja mogła dojść 
do skutku gmina musi doprowadzić do 
uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania. W ramach procedury 
planistycznej  mamy nadzieje, że oba 
samorządy uzgodnią dogodne połącze-
nie swoich odcinków  a wnioski  i uwagi  
jakie się na pewno jeszcze pojawią, 
dzięki posiadanej dzisiaj wiedzy uda się  
burmistrzowi i radnym łatwo rozstrzygnąć 
i doprowadzić do wyznaczenia ostatecz-
nego przebiegu.

MK: Oddajemy teraz pałeczkę panu 
Burmistrzowi i jego urzędnikom, których 
zadaniem będzie opracowanie meryto-
ryczne planu zagospodarowania, i ważna 
współpraca z urzędem mosińskim. Mam 
nadzieję, że również inwestor przyłączy 
się do tego działania i za rok nie trzeba 
będzie zajmować się tym problemem, bo 
już będzie z korzyścią dla naszej wspól-
noty załatwiony. 

Rozmawiał Łukasz Grzegorowski

Pięć Pytań 
do ...



6 nr 23/2007 nr 23/2007 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

R
EK

LA
M

Y

M
AT

ER
IA

Ł 
SP

O
N

SO
R

O
W

A
N

Y

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
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sOBOTa  9.00-16.00
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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

Obszerne fragmenty wywiadu, 
którego udzielił dr M. Repacholi, po-
przedni szef projektu Electromagnetic 
Fields w Światowej Organizacji Zdro-
wia, przedstawicielowi organizacji 
o nazwie. RF Gateway. Cały wywiad 
zamieszczony jest na stronie http://
www.next-up.org/Newsoftheworld/
WHO_OMS.php

Pytanie: Krytykuje się, że wyniki 
niektórych badań, dotyczących skut-
ków zdrowotnych spowodowanych 
ekspozycją na pola elektromagnetycz-
ne (EMF) nie są akceptowane przez 
ekspertów Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) lub są dyskrymino-
wane, a nawet ukrywane. Dlaczego 
tak się dzieje?

Wyniki niektórych badań nie są niedo-
ceniane czy dyskryminowane ze względu 
na fakt, że uzyskano w nich potwierdzenie 
istnienia związku pomiędzy ekspozycją  
w polach elektromagnetycznych a ob-
serwowanymi efektami biologicznymi, 
czy – w niektórych przypadkach – scho-
rzeniami. Wyniki tych badań uznaje się 
za co najmniej niepewne ze względu na 
brak ich powtarzalności lub poważne 
błędy metodologiczne. Zasadą jest, że 
aby wyniki badań – szczególnie labora-
toryjnych – uznać za w pełni wiarygodne, 
konieczne jest ich potwierdzenie w od-
rębnych badaniach przeprowadzonych 
w innej placówce badawczej. Teza o 
ukrywaniu jakichkolwiek wyników jest 
oczywiście nieprawdziwa.

Pytanie: Uciążliwości wynikające z 
ekspozycji człowieka w polach elek-
tromagnetycznych są często podda-
wane przez WHO wątpliwości. Głosy 
niektórych grup aktywistów wskazują, 
że badania dotyczące  oddziaływania 
pól elektromagnetycznych na zdrowie 
człowieka przeprowadzane dla (pod 
auspicjami) WHO są zrobione na 
potrzeby przemysłu, który oczekuje 
określonego wyniku tych badań. W 
związku z tym niekiedy krytykowana 
jest też Pana osoba. Jak Pan się usto-
sunkuje do tej kwestii?

„Nadgorliwi albo krzykacze” atakowali 
WHO i moją osobę odkąd rozpoczęto 
projekt Electromagnetic Field. Pewna 
grupa „krzykaczy” jest święcie przeko-
nana o słuszności swoich przekonań i 
nie przyjmuje do wiadomości oczywi-
stych dowodów naukowych. Nie jest to 
jednak nic specjalnie zaskakującego. 
Szereg Grup Ekspertów WHO, pracując 
w innej niż EMF, tematyce, także była 
atakowana w podobny sposób. Liczne 
grupy aktywistów odczuwają swoistą 
fascynację swoją wiedzą w temacie ELF 
i nie przyjmują do wiadomości faktu, że 

wiedza naukowa nie jest zgodna z ich 
pojmowaniem świata. Używają przy tym 
niekonwencjonalnych metod krytyki: od 
krytyki pojedynczych członków Grup 
Ekspertów do stwierdzeń, że WHO „jest 
w kieszeni” przemysłu. W czasie mojej 
pracy na stanowisku szefa EMF Project 
zawsze stosowałem zasadę, że wszyst-
kie istotne merytorycznie decyzje oparte 
były o fakty naukowe podawane przez 
zespoły eksperckie.

Pytanie: Szczególnie Panowie: Ser-
ge Sargentini z Next-up oraz Jean-Luc 
Guilmot z Teslabel Belgium stwierdzi-
li, że „medycznym skandalem” jest 
fakt, że WHO nie zrobił niczego by 
chronić ludzi nadwrażliwych na pola 
elektromagnetyczne.

Electromagnetic Field Project po-
święcił wiele lat próbując zrozumieć 
zjawisko nadwrażliwości na działanie pól 
elektromagnetycznych (electromagnetic 
hypersensitivity – EHS). W projekt zaan-
gażowani zostali specjaliści ze wszyst-
kich dziedzin nauki. WHO zorganizowała 
specjalne sympozjum w Pradze, które 
poświęcone było wyłącznie kwestii EHS. 
Nauka nie potwierdziła jednak tezy o tym, 
że pole elektromagnetyczne jest przyczy-
ną EHS. Istnieją jednak podejrzenia o 
pośrednich skutkach ekspozycji na pola 
EMF a EHS. Kwestia ta będzie poddana 
dalszym badaniom.

Pytanie: Aktywni oponenci sta-
nowiska WHO wskazują na ostatnie 
badania przeprowadzone przez grupę 
Andrew Oxmana z Norwegian Know-
ledge Center for the Health Services, 
opublikowane w The Lancet, które 
WHO uznała za niepełne i nie zawie-
rające wystarczających dowodów 
upoważniających do zmiany obowią-
zujących przepisów. Czy mógłby Pan 
skomentować wyniki tych badań i 
porównać je z rezultatami uzyskanymi 
w czasie realizacji projektu EMF  pro-
wadzonego przez WHO?

Jest to przykre, że niektóre programy 
WHO są realizowane pod presją, by 
przedstawić konkretne dowody, kiedy – 
jak wynika z rezultatów badań - są one 
niewystarczające. Wiele programów 
opiera się tylko na kilku testach, co jest 
zupełnie niewystarczające do wyciągania 
bardziej ogólnych wniosków. Wspomnia-
ny projekt A. Oxmana nie odnosi się do 
wszystkich programów realizowanych 
we współpracy i pod auspicjami WHO, 
a już  na pewno nie odnosi się do Pro-
jektu EMF.

Pytanie: Czy myśli Pan, że w chwili 
obecnej ludzie ufają rekomendacjom 
WHO w takim samym stopniu, jak ufali 

w przeszłości?. Mają przecież świado-
mość, że zalecenia WHO zostały wyda-
ne wiele lat temu? Czy nie wydaje się 
celowe, by dostosować rekomendacje 
WHO lub ICNIRP do nowej rzeczywi-
stości w polityce zdrowotnej?

Wydaje się, że opinia publiczna traci 
zaufanie do autorytetów i opinii nauko-
wych, co może być spowodowane bra-
kiem otwartej dyskusji o zagadnieniach 
naukowych. Ludzie chcą wiedzieć co jest 
bezpieczne, a co nie. Przyczyną takiego 
stanu może być też działalność aktywi-
stów – przeciwników obiektywnych analiz 
naukowych. Nie wierzę jednak, że WHO 
traci zaufanie u zwykłych ludzi.

Ponadto, nie sądzę aby ICNIRP czy 
EMF Project powinny zmieniać swoje 
nastawienie w odniesieniu do zaufania 
publicznego. Każda organizacja jest pod-
dana wpływom lobby przemysłowego, ale 
też każda z nich musi prowadzić otwartą 
politykę i być transparentna dla decyden-
tów. Wprowadzone zostały precyzyjne 
kryteria dla decydentów i ich stosowanie 
powinno doprowadzić do identycznych 
konkluzji. W tym sensie obie organizacje 
powinny dbać o zaufanie, a nie prowa-
dzić do jego naruszania.

Pytanie: Jak można rozdzielić kon-
flikt interesu między społecznością a 
przemysłem, skoro wiadomo, że prze-
mysł finansuje badania nad EMF?

Przed moim odejściem z WHO prze-
prowadzono analizę sposobów finanso-
wania badań nad oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych (EMF Project). 
Wykazała ona, że udział przemysłu w 
finansowaniu tych badań był mniejszy 
niż 50%. Nie jest możliwe, aby przemysł 
wpływał na wyniki badań prowadzonych 
pod auspicjami WHO, ponieważ zależy 
mu na pozyskaniu bardziej dokładnych 
informacji o ryzyku zdrowotnym. Trzeba 
raz jeszcze podkreślić, że badaniami 
prowadzonymi pod egidą WHO kierują 
wieloosobowe Grupy Robocze nadzoro-
wane przez niezależne komitety i agen-
cje. Gdyby WHO ulegał naciskom jakieś 
grupy lobbystycznej, organizacja ta nie 
miałaby tak dobrej reputacji. ■

zwykLi Ludzie nadaL uFajĄ 
wHo w sPrawaCH zdrowia...

Światowa Organizacja Zdrowia, WHO 
(ang. World Health Organization) to jedna 
z organizacji działających w ramach ONZ. 
Została utworzona w roku 1946, lecz działal-
ność rozpoczęła w 1948. Siedzibą WHO jest 
Genewa.

Zadaniem WHO jest działanie na 
rzecz zwiększenia współpracy między 
państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i 
zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a 
także ustalanie norm dotyczących składu 
lekarstw i jakości żywności.
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III.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w 

ciągu 14 dni od upływu terminu ich skła-
dania.

2. Wszystkie oferty spełniające kryteria 
formalne zostaną ocenione przez Komisje 
Konkursowe powołane przez Burmistrza 
Gminy Kórnik.

3. Przy ocenie ofert Komisje będą brały 
pod uwagę następujące kryteria:

- wartość merytoryczna (celowość, za-
kres rzeczowy, zgodność z ogłoszeniem) 
– 0-20 pkt.

- koszt realizacji, w tym celowość pla-
nowanych wydatków – 0-10 pkt.

- kwota środków Gminy Kórnik wniosko-
wana na dofinansowanie zadania – 0-10 
pkt;

- możliwość realizacji zadania przez ofe-
renta, doświadczenie oferenta – 0-10 pkt.

- ilość mieszkańców Gminy Kórnik, 
którzy mają skorzystać z realizowanego 
zadania – 0-20 pkt.

4. Z wnioskodawcami Komisje Kon-
kursowe lub Burmistrz Gminy Kórnik 
może prowadzić negocjacje w zakresie 
dotyczącym:

1) zmiany terminu i harmonogramu 
realizacji zadania wynikających ze złożonej 
oferty;

2) zmniejszenia łącznej kwoty zapropo-
nowanej w kosztorysie oferty do dofinanso-
wania dotacją;

3) przesunięć (zwiększeń i zmniejszeń) 
między pozycjami kosztorysu proponowa-
nymi do finansowania;

4) zmniejszenia, albo wykluczenia fi-
nansowania określonej pozycji kosztorysu 
dotacją z budżetu Gminy Kórnik.

5. Oferta zmieniona przez wnioskodaw-
cę w wyniku negocjacji jest traktowana jako 
oferta ostateczna.

6. Komisje Konkursowe przedstawiają 
propozycję wysokości dotacji na realizację 
poszczególnych zadań Burmistrzowi Gminy 
Kórnik, który podejmuje ostateczną decyzję 
wraz z propozycją wysokości dotacji.

7. Formą finansowania zleconego zada-
nia będzie dotacja celowa przekazywana z 
budżetu Gminy Kórnik na rzecz wykonawcy 
na podstawie umowy określonej w art. 16 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji 
zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego 
i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania.

8. Poprzez udzielaną dotację celową 
Gmina Kórnik będzie wspierać zadanie 
zlecone wykonawcy – w rozumieniu art. 
5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy. 
Pozostałe koszty realizacji zadania będą 
finansowane z pozyskiwanych przez wyko-
nawcę środków własnych i innych.

9. Z podmiotami, których oferty zostaną 
wybrane do realizacji Burmistrz gminy w 
terminie umożliwiającym realizacje zadania 
zawrze stosowne umowy.

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

otwarte konkursy oFert na wsParCie reaLizaCji 
zadań PuBLiCznyCH Gminy kÓrnik w 2008 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz 
Uchwały Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok

I.
1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy 

Kórnik w roku 2008 w zakresie:

a) POMOCY SPOŁECZNEJ – na następujące zadania szczegółowe:

b) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – na następujące 
zadania szczegółowe:

c) DZIAŁALNOSCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH – na następujące zadania szczegółowe:

d) NAUKI, EDUKACJI , OSWIATY I WYCHOWANIA – na następujące zadania 
szczegółowe:

e) KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY – na nastę-
pujące zadania szczegółowe:

f) KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI – na następujące 
zadania szczegółowe:

g) UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – na następujące 
zadania szczegółowe:

2. Na realizację zadań z pkt. 1 w roku 
2008 planuje się przeznaczyć kwotę 
łączną w wysokości 376.500 zł.

3. Terminy i szczegółowe warunki 
realizacji zadań zostaną zawarte w 
umowach podpisanych z wybranymi 
oferentami.

II.
1. W otwartym konkursie mogą 

uczestniczyć organizacje pozarządowe, 
osoby prawne i jednostki organizacyjne 
działające na podstawie przepisów o sto-
sunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związ-
ków wyznaniowych oraz gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego, sto-
warzyszenia jednostek samorządu tery-
torialnego oraz jednostki organizacyjne 
podległe organom administracji publicz-
nej lub przez nie nadzorowane, oraz inne 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy, które prowadzą działalność sta-
tutową w dziedzinie objętej konkursem i 
zamierzają realizować zadanie na rzecz 
mieszkańców Gminy Kórnik.

2. Uczestnicy konkursu składają pi-
semne oferty realizacji zadania według 
wzoru określonego w załączniku nr 1 
do rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r. w 
sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o 
wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3. Oferta musi spełniać wszystkie 
wymogi formalne zgodne z ustawą z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.). 
Należy do niej dołączyć:

a. aktualny odpis z rejestru (ważny 
3 miesiące od daty wystawienia) lub 
inne dokumenty potwierdzające status 
prawny oferenta i umocowanie osób go 
reprezentujących,

b. aktualny statut lub inny dokument 
wskazujący na zakres działalności 
podmiotu,

c. sprawozdanie merytoryczne i 
finansowe za ostatni rok.

4. Oferty należy składać do dnia 
14 stycznia 2008 r. do godz. 15.30 w 
Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Miejskiego w Kórniku (osobiście lub 
drogą pocztową)

5. Druk oferty można pobrać ze 
strony internetowej Urzędu Miejskiego 
w Kórniku – http://bip.kornik.pl (dział 
ogłoszenia) lub otrzymać w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku w Referacie Pro-
mocji Gminy, Kultury, Sportu i Pozy-
skiwania Funduszy Pozabudżetowych 
(pok. 211).

6. Oferty złożone po upływie wyzna-
czonego terminu lub niekompletne zo-
staną odrzucone z przyczyn formalnych, 
o czym oferenci zostaną powiadomieni 
pisemnie.

Nazwa zadania Planowane wydatki w 
2008 roku

Wydatki w 2007 
roku

pomoc rodzinom ubogim, niepełnym, zagrożonym społecznie - 
marginalizacją;
zapobieganie ubożeniu oraz aktywizacja środowiska seniorów i - 
wsparcie działań samopomocowych;
organizacja spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich.- 

18.000 zł 16.000 zł

Nazwa zadania Planowane wydatki w 
2008 roku

Wydatki w 2007 
roku

prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych dla osób - 
niepełnosprawnych z terenu Gminy Kórnik,
organizacja spotkań integracyjnych niepełnosprawnych dzieci, - 
młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Kórnik.

18.000 zł 18.000 zł

Nazwa zadania Planowane wydatki w 
2008 roku

Wydatki w 2007 
roku

organizacja przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji - 
społeczności lokalnych. 8.000 zł 8.000 zł

Nazwa zadania Planowane wydatki w 
2008 roku

Wydatki w 2007 
roku

organizacja konkursów tematycznych i olimpiad przedmiotowych - 
oraz dla dzieci i młodzieży;
prowadzenie warsztatów i prelekcji zapobiegających patologiom - 
wśród młodzieży szkolnej.

2.500 zł 2.500 zł

Nazwa zadania Planowane wydatki w 
2008 roku

Wydatki w 2007 
roku

organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin - 
ubogich;
organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci - 
i młodzieży niepełnosprawnej;
organizacja jednodniowych imprez turystycznych i - 
wypoczynkowych (rajdy piesze, rowerowe, wycieczki 
autokarowe) dla dzieci i młodzieży;
organizacja wymiany zagranicznej młodzieży.- 

35.000 zł 40.000 zł

Nazwa zadania Planowane wydatki w 
2008 roku

Wydatki w 2007 
roku

organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego;- 
edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury ze szczegól-- 
nym nastawieniem na dzieci i młodzież;
organizacja imprez kulturalnych mających znaczenie dla rozwoju - 
kultury i integracji społeczności Gminy Kórnik;
promocja oraz wymiana kulturalna w kraju i zagranicą.- 

95.000 zł 106.000 zł

Nazwa zadania Planowane wydatki w 
2008 roku

Wydatki w 2007 
roku

prowadzenie dla dzieci i młodzieży szkolenia sportowego z - 
udziałem w rozgrywkach sportowych (piłka nożna, koszykówka, 
siatkówka, wioślarstwo, kolarstwo, tenis stołowy, szachy i war-
caby);
organizowanie amatorskich lig i rozgrywek w poszczególnych - 
dyscyplinach sportowych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, 
tenis stołowy);
organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gmin-- 
nym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim;
organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej - 
gminę w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.

200.000 zł 195.000 zł

konkurs na stanowi-
sko kierownika

kÓrniCkieGo oŚrodka 
kuLturaLneGo

Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie 
art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze 
zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) ogłasza 
konkurs na stanowisko kierownika Kórnic-
kiego Ośrodka Kultury w Kórniku.

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) posiada wykształcenie wyższe 

specjalistyczne związane z działalnością 
ośrodka kultury (lub wyższe i studia pody-
plomowe specjalistyczne),

2) posiada min. 5 letni staż pracy i do-
świadczenie w organizowaniu działalności 
kulturalnej, w tym co najmniej 2-letni staż 
pracy na stanowisku kierowniczym lub 
samodzielnym,

3) posiada znajomość przepisów prawa 
w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności kulturalnej,

4) ma pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzysta z pełni praw 
publicznych,

5) posiada stan zdrowia pozwalający 
na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6) nie był karany za przestępstwa po-
pełnione umyślnie,

7) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
8) jest obywatelem polskim.

II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1) umiejętność organizacji pracy i kie-

rowania zespołem pracowników,
2) kreatywność i komunikatywność,
3) dyspozycyjność z uwagi na spe-

cyfikę pracy w instytucjach kultury - czas 
pracy kierownika obejmuje również dni 
świąteczne i godziny popołudniowe,

4) mile widziane doświadczenie w 
prowadzeniu amatorskiego/zawodowego 
koła/zespołu artystycznego oraz przygo-
towanie pedagogiczne.

III. Zakres wykonywanych zadań na 
stanowisku:

1) kierowanie bieżącą działalnością 
Kórnickiego Ośrodka Kultury, a w szcze-
gólności ustalanie rocznego planu działal-
ności oraz rocznego planu finansowego i 
ich realizacja,

2) planowanie działalności kultural-
nej na terenie miasta i gminy Kórnik na 
kolejne lata i wdrażanie ciekawej oferty 
kulturalnej oraz jej szeroka i wielostronna 
popularyzacja,

3) organizowanie imprez dla mieszkań-
ców, w tym uroczystości miejskich i z okazji 
świąt państwowych; koordynacja działań 
organizacyjnych,

4) współpraca z instytucjami, organiza-

cjami i stowarzyszeniami działającymi na 
rzecz kultury, ustalanie gminnego kalenda-
rza imprez w zakresie kultury,

5) dbałość o mienie Kórnickiego 
Ośrodka Kultury i zapewnienie właściwej 
gospodarki środkami finansowymi - z 
uwzględnieniem zasady gospodarności i 
efektywności,

6) pozyskiwanie na działalność kul-
turalną środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych.

IV. Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:

1) życiorys z opisem przebiegu kariery 
zawodowej i innymi dokumentami mo-
gącymi określić przydatność kandydata 
do pełnienia funkcji kierownika ośrodka 
kultury,

2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających 

posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy lub zaświad-

czenie potwierdzające posiadany staż 
pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzają-
cych posiadanie dodatkowych kwalifikacji 
i umiejętności,

6) podpisane pisemne oświadczenie o 
pełnej zdolności do czynności prawnych, 
korzystaniu w pełni z praw publicznych i o 
niekaralności za przestępstwa popełnione 
umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o 
stanie zdrowia,

8) pisemna koncepcja funkcjonowania 
Kórnickiego Ośrodka Kultury. Kandydaci 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej będą 
zobowiązani do przedstawienia (i obrony) 
załączonej koncepcji.

9) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb 
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

Pisemne zgłoszenia kandydatów 
będą przyjmowane w terminie do dnia 21 
grudnia 2007 r, w Sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku (I piętro) do go-
dziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w 
zamkniętej kopercie z następującą adno-
tacją: „Konkurs na stanowisko kierownika 
Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku.” 
Postępowanie konkursowe obejmuje 
analizę wszystkich złożonych dokumen-
tów oraz rozmowy z kandydatami. O 
terminie i miejscu przeprowadzenia roz-
mowy kandydaci zostaną poinformowani 
indywidualnie. Nadesłanych dokumentów 
nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do 
Urzędu po wyżej określonym terminie, nie 
będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur 
nastąpi w dniu 27 grudnia 2007 r. Informa-
cja o wyniku naboru będzie umieszczona 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej (http://bip.kornik.pl) oraz na 
tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku.
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Tylko karta parkingowa uprawnia 
osoby niepełnosprawne do parkowania 
na „kopertach”. Naklejka z emblematem 
inwalidzkim nie daje takiej możliwości.

Karta parkingowa obowiązuje nie tyl-
ko na terenie Polski, ale we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu 
posiadacz takiej karty może korzystać ze 
specjalnych miejsc parkingowych w każdym 
kraju Unii bez względu na to czy jest jego 
obywatelem. 

Karta parkingowa to dokument, któ-
ry może otrzymać osoba posiadająca 
wydane przez zespół do 
spraw orzekania o niepeł-
nosprawności: orzeczenie 
o zaliczeniu do znaczne-
go, umiarkowanego lub 
lekkiego stopnia niepełno-
sprawności o przyczynie 
niepełnosprawności z kodu 
R lub N lub na podsta-
wie orzeczenia wydane-
go przez organy rentowe 
równoważnego na mocy 
przepisów szczególnych z orzeczeniami o 
niepełnosprawności. 

Dodatkowo w przypadku osób niepeł-
nosprawnych posiadających orzeczenia 
zaliczające do stopnia lekkiego kartę 
parkingową wydaje się na podstawie orze-
czenia wraz ze wskazaniem spełniania 
przez osobę niepełnosprawną przesłanek 
określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu dro-
gowym. W przypadku orzeczeń wydanych 
przez organy rentowe równoważnych z 
orzeczeniami o stopniu lekkim, w których 
nie określono przyczyny niepełnospraw-
ności, kartę parkingową wydaje się na pod-
stawie orzeczenia wraz z zaświadczeniem 
lekarskim potwierdzającym ograniczenie 
sprawności ruchowej. Kartę parkingową 
mogą również otrzymać placówki zajmu-
jące się opieką, rehabilitacją lub edukacją 
osób niepełnosprawnych uprawnionych do 
uzyskania karty parkingowej. 

Pamiętajmy, że karta parkingowa to nie 
tylko możliwość parkowania na „kopertach” 

ale również możliwość by nie stosować 
się do wymienionych poniżej znaków 
drogowych dotyczących zakazu ruchu lub 
postoju:

- zakaz ruchu w obu kierunkach,
- zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z 

wyjątkiem motocykli jednośladowych,
- zakaz wjazdu autobusów,
- zakaz wjazdu motocykli,
- zakaz wjazdu motorowerów,
- zakaz postoju,
- zakaz postoju w dni nieparzyste,
- zakaz postoju w dni parzyste, 
- strefa ograniczonego postoju.
Kartą parkingową może posłużyć się:

1) osoba o ograniczonej sprawności,
2) kierujący pojazdem przewożący oso-

bę o obniżonej sprawności ruchowej,
3) pracownik placówek zajmujących 

się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób 
niepełnosprawnych.

Karta parkingowa powinna być umiesz-
czona za przednią szybą pojazdu samo-
chodowego w sposób umożliwiający jej 
odczytanie. Kartę parkingową wydaje oso-
bie niepełnosprawnej i placówkom starosta. 
Wzór karty określa rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 roku w 
sprawie wzorów kart parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych i placówek zajmujących 
się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych 
osób (Dz. U. Nr 67, poz. 616).

Aby otrzymać kartę parkingową, należy 
zgłosić się do Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, pokój 23, 
parter) wraz z:

- kserokopią orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności (należy mieć ze sobą 

oryginał do potwierdzenia),
- kserokopią dowodu osobistego,
- fotografią (3,5 x 4,5 cm),
- wnioskiem na odpowiednim formularzu 

(można go pobrać ze strony internetowej: 
http://www.bip.powiat.poznan.pl/index.
php?strona=1001 lub osobiście biurze 
Gminnego Rzecznika Osób Niepełno-
sprawnych),

- trzeba także uiścić opłatę skarbową 
w wysokości 25 zł (przy składaniu wniosku 
podawany jest numer konta bankowego, na 
które należy wpłacić kwotę). 

Na wydanie karty parkingowej oczekuje 
się zwykle kilka dni.

Jeśli jesteś niepełnosprawnym kie-
rowcą:

1. Nie udostępniaj swojej karty innym 
(gdy nie jesteś podwożony). Ktoś nieupraw-

niony zajmie miejsce two-
jego niepełnosprawnego 
kolegi.

2. Nie kseruj karty, by 
wypożyczyć ją innym. Gdy-
by im przysługiwała dostali 
by ją bez problemu!

UWAGA!
Osoby parkujące swoje 

samochody na „kopertach” 
dla osób niepełnospraw-
nych muszą liczyć się z 

tym, że zabierają tym osobom możliwość 
swobodnego poruszania się. Trzeba też pa-
miętać o konsekwencjach takiego czynu:

- mandat w wysokości 100 zł, 
- punkt karny,
- blokada na kołach,
- odholowanie samochodu,
- skierowanie sprawy do sądu. 
 

JESTEŚ ŚWIADKIEM BEZPRAWNEGO 
PARKOWANIA 

SAMOCHODU – ZGŁOŚ TO!
DZWOŃ POD NUMER 997 LUB DO 

LOKALNEJ STRAŻY 
MIEJSKIEJ – 604 607 104

W następnym numerze kilka słów 
związanych z edukacją osób niepełno-
sprawnych.

Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik  

Osób Niepełnosprawnych
(tel. 61 8 190 219, tel. kom. 515 229 

671; e-mail: rzecznik.on@kornik.pl)
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Y 50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

RE ALI ZU JE MY WSZYST KIE RE CEP TY

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

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

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

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYKONUJą BADANIA USG:
* JAMY BRZUSZNEJ
* TARCzYCY
* JąDER
* PIERSI
* CIąŻY

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

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
Usg  W ŚREMIE 

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

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwar tek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTErOwE BaDaNiE wzrO KU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

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

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

inFormator dLa osoBy 
niePeŁnosPrawnej

sPrzĄtanie 
w aLejaCH

Od lata trwa akcja oczyszczania  ro-
wów śródpolnych i alej pomnikowych z 
nielegalnie wysypywanych tam śmieci. 
Dwóch bezrobotnych na zlecenie Urzędu 
Miejskiego porządkuje między innymi 
przyrodniczo cenne obiekty, takie jak 
Palestynka . To co można znaleźć w śród-
polnych rowach smuci i przeraża. Stare 
opony, zużyte sprzęty RTV i AGD, gruz, 
azbest ... wszystko to wystawia mieszkań-

com niepochlebną wizytówkę.
Jesień i opadające w tym okresie 

liście zmobilizowały do kolejnego dzia-
łania. Ta sama grupa, przy współpracy 
i wydatnej pomocy Zakładu Doświad-
czalnego PAN z Kórnika i Spółki WO-
ODKOM wygrabiła i wywiozła z pod 
kasztanowców liście zaatakowane przez 
szrotówka kasztanowcowiaczka. Pod 
kierunkiem dyrektora ZD PAN Henryka 
Grzeskowiaka dokonano podcięcia ga-
łęzi drzew. Dzięki inicjatywie Referatu 
Ochrony Środowiska UM w Kórniku przy 
pomnikowych alejach ustawiono także 
tablice informacyjne. 

Opr. ŁG

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.
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ProBLemy 
skrzynek okiem 

Pani soŁtys 
K i e d y  s o ł t y s 

Skrzynek Beata Bru-
czyńska została wy-
brana na tę funkcję, 
wieś nie miała jeszcze 
ustalonego budżetu. 
Jednak pani sołtys 
udało się nadrobić 
zaległości i pozyskała 
środki na zainstalo-
wanie dwóch lamp 
na ulicy Wiśniowej. 
Założono je na stoją-

cych już tam wcześniej słupach. Prace zostały 
wykonane do końca lipca. Dzięki temu oświe-
tleniu mieszkańcy Skrzynek mają jaśniejszą 
drogę do jeziora. Po korekcie budżetu gminy 
udało się także w listopadzie wyrównać tłucz-
niem drogi na ulicach: Kwiatowej, Wiśniowej, 
Łąkowej. Jednak nadal problemem wsi jest zły 
stan dróg oraz brak oświetlenia. Mieszkańcy 
borykają się też z problemem przechodzącej 
przez Skrzynki linii wysokiego napięcia. Nie 
wszyscy otrzymali odszkodowania. Czują się 
oszukani, bo przed laty mówiono, że będzie 
to modernizacja sieci. Mieszkańcy nie bronili 
swoich praw tak jak to czynią ludzie z Borówca, 
Kamionek. 

Pani sołtys stwierdza, że Skrzynki znajdują 
się blisko Kórnika, a wieś pomijana jest w 
przypadku inwestycji. Nie będzie wykonana 
kanalizacja, bo wieś nie spełnia wymogu 120 
mieszkańców na km bieżący sieci. Zdaniem 
Beaty Bruczyńskiej Aquanet powinien wziąć 
pod uwagę drugi czynnik, czyli to, że Skrzynki 
znajdują się w rynnie jezior.

Powstaje także przepust pomiędzy jeziora-
mi: Dużym Skrzyneckim i Małym Skrzyneckim. 
Na tym pierwszym woda będzie spiętrzona, 

na drugim poziom będzie niższy. Pani sołtys 
dodaje, że prowadzone są rozmowy z Gospo-
darstwem Rybackim w Miłosławiu, by choć raz 
na kilka lat linia brzegowa była oczyszczana 
z trzciny. W ten sposób mieszkańcy mieliby 
możliwość kąpieli latem w jeziorze.

Pani sołtys informuje, że na rok 2008 pla-
nowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej 
na ulicy Kwiatowej. Sołectwo chciałoby, aby 
dokończono oświetlenie w miejscach, gdzie 
jest to potrzebne. Sołectwo złożyło wnioski 
na prace oświetleniowe na ulicy Wiśniowej, 
Jeziornej, Łąkowej. Będą czynione starania o 
dalszą poprawę stanu dróg.

W działania na rzecz wsi zaangażowani są 
mieszkańcy. Głównie dzieci i młodzież licznie 
uczestniczyli w akcji sprzątania świata, która 
odbyła się w kwietniu i wrześniu. Pani sołtys 
liczy, że do tego przedsięwzięcia dołączą 
kolejne osoby. Ma też niestety powody do 
zmartwień, gdyż na terenie wsi działają wanda-
le. Podpalono pojemniki na śmieci i regularnie 
niszczona jest wiata przystankowa.

Beata Bruczyńska nie ukrywa, że jeszcze 
uczy być sołtysem. W tym roku wspólnie z 
innymi paniami sołtyskami z kórnickiej gminy 
uczestniczyła w szkoleniach w zarządzaniu 
wsią organizowanych w Poznaniu przez Eu-
ropejski Fundusz Społeczny. Wzięła też udział 
w II etapie zajęć Akademii Kobiet Aktywnych 
we Wronkach. Podkreśla, iż zdobywa umiejęt-
ność załatwiania różnych spraw np. jak pisać 
podania, gdy już w danej sprawie otrzymała 
odmowną odpowiedź. Zdaje sobie sprawę 
z tego, że mieszkańcy muszą nabrać do niej 
zaufania i nie wszyscy przychodzą ze swoimi 
problemami. Jednak część już to robi. Beta 
Bruczyńska powiedziała nam, że z zawodu jest 
technikiem fizjoterapeutą i pracuje w szpitalu 
ortopedycznym na Wildzie. Zaznacza, że w 
pracy sołtysa pomaga jej Rada Sołecka. 
Dobrze układa się też współpraca z Urzędem 
Miejskim w Kórniku. W przyszłości chciałaby 
załozyć stowarzyszenie, dzięki któremu moż-
naby pozyskać dla sołectwa środki unijne.

Robert Wrzesiński
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

Przyjmę do pracy  
w sklepie

spożywczym.
atrakcyjne

wynagrodzenie.

tel. 605 624 272

Profesjonalne
wykończenie  

wnętrz.
Szybko, fachowo

i czysto
tel. 691 291 313 

721 703 544

Zatrudnię do pracy w zawodzie
KELNERKA - KELNER

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

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

trzy PokoLenia 
soŁtysÓw

W Prusinowie swego rodzaju tra-
dycją stało się, że funkcja sołtysa jest 
sprawowana z pokolenia na pokolenie. 
W tej kadencji pełni ją Łukasz Duszczak. 
Przedtem był jego ojciec Piotr oraz wcze-
śniej, dziadek Piotr. 

Łukasz został wybrany na sołtysa, gdy 
miał 19 lat i uczęszczał do Technikum Ekono-
micznego w Łęknie. Teraz pracuje w Urzędzie 
Pocztowym w Kórniku i studiuje stosunki mię-
dzynarodowe w Wyższej Szkole Bankowej. 
- Jestem zadowolony ze współpracy z Radą 
Sołecką, mieszkańcami wsi, władzami gminy 
i radnymi: Julią Bartkowiak i Jerzym Rozmiar-
kiem – podkreśla młody sołtys. Powiedział 
nam, że priorytetem jest przekazanie na rzecz 
Prusinowa świetlicy wiejskiej. Powstała ona 
w czynie społecznym. Teraz jest własnością 
GS „SCh” w Kórniku. Czynione są starania, 
by gmina wykupiła tę świetlicę. Trwają też 
rozmowy na temat przekazania dodatkowych 

komputerów dla świetlicy. 
We wrześniu wybudowano dalszą część 

chodnika we wsi, a w sierpniu zamontowano 

lampę. Natomiast w przyszłym roku wyko-
nana zostanie dalsza część chodnika wraz 

z kanalizacją burzową. W I kwartale 2008 
roku Zarząd Dróg Powiatowych ma wyrów-
nać pobocza, przy czym sołectwo stara się o 
stopniowe wycinanie topoli. Sołtys stwierdza, 
że dobrze współpracuje mu się z ENEĄ. Jej 
pracownicy są wzywani, gdyż często mrugają 
lampy. We wsi jest tylko jeden transformator, 
w przyszłości będzie drugi.

Komplikuje się kwestia budowy sieci kana-
lizacyjnej. Prusinowo nie spełnia wymogu 120 
osób na km bieżący sieci i inwestycja ta nie 
może być dofinansowana z Funduszu Spój-
ności. Łukasz Duszczak poinformował nas, 
że obecnie jest w stałym kontakcie z Urzędem 
Miejskim w Kórniku i firmą AQUANET, gdyż 
czynione są starania, by to przedsięwzięcie 
w połowie finansowała gmina.

Sołtys Łukasz Duszczak powiedział, że 
sołectwo utrzymuje boisko sportowe, które 
w opinii zawodników jest jednym z lep-
szych w okolicy. Zostało one wybudowane 
w większości w czynie społecznym przez 
mieszkańców wsi, co jest godne podziwu 
i jednym z wielu przykładów jak zgrani są 
mieszkańcy wsi.  

Robert Wrzesiński

LeGion zaPrasza 
mŁodzież

Stowarzyszenie Teatralne Legion przed-
stawi po raz kolejny w Kórniku inscenizację 
„Czarnych kwiatów” Cypriana Kamila Nor-
wida. Widzami spektakli będzie młodzież 
z Gimnazjów w Robakowie i Kórniku, Li-
ceum Ogólnokształcącego w Kórniku wraz  
z  gronem nauczycielskim oraz wychowan-
kowie  Domu Dziecka w Kórniku-Bninie 
i zaproszeni przez nich goście. Terminy 
przedstawień

16 grudnia (niedziela), Hol Zamku  
w Kórniku, godz.17:00

17 grudnia (poniedziałek), Hol Zamku, 
godz.: 9:00 rano, 11:00 przed południem 
oraz 13:00.

Będzie to okazja do pogłębienia zna-
jomości lektur szkolnych, twórczości i 
losów: Norwida, Mickiewicza, Słowackiego, 
Witwickiego.

Zapraszamy również wszystkich miło-
śników twórczości naszych narodowych 
wieszczów – bez względu na wiek.

Zapraszamy „późnego wnuka” ,  
w którego odczytanie na nowo twórczości 
wielkich

romantyków i ich powtórne literackie 
narodzenie głęboko wierzył i oczekiwał 
Norwid. Anna Witek.
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Święta Bożego Narodzenia 
wypełnia niezwykły czar. Cicha me-

lodia kolęd, pachnąca lasem choinka, 
śnieg łagodnie osiadający na parape-
cie, zapach wypiekanych specjałów...

Jak dobrze wtedy, w rodzinnym gronie, 
przy wspólnym stole cieszyć się tą, 

niemal magiczną, atmosferą. 

Na ten wyjątkowy czas wszystkim 
Mieszkańcom powiatu poznańskiego  

życzę wielu głębokich i radosnych 
przeżyć, spokoju i odpoczynku oraz 

wiary w to, że nadchodzący Nowy 2008 
Rok przyniesie ze sobą same sukcesy 

oraz spełnienie wszelkich planów.

Jan Grabkowski
Starosta Poznański 

RYSOWANIE – „TRUDNA, ALE  
FASCYNUJąCA DROGA”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Owińskach, zarządzany przez 
powiat poznański, to jedna z kilku placówek 
edukacyjnych w Polsce, stworzonych z myślą 
o dzieciach niewidomych. Należy do najnowo-
cześniejszych jednostek tego rodzaju, speł-
niając nie tylko cele oświatowe, ale wspoma-
gając także ogólny rozwój osób z poważnymi 
dysfunkcjami  narządu wzroku. Zapewnienie 
kompleksowej, fachowej opieki stwarza bo-
wiem szanse, by niepełnosprawne dzieci w 
przyszłości szybciej i lepiej przystosowały się 
do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Rozmowa z Markiem Jakubowskim, 
nauczycielem SOSWDN w Owińskach, 
twórcą taktylografu:

- Ma Pan ogromne doświadczenie w 
dziedzinie tyflografiki, tzn. grafiki dotyko-
wej. Opracowane przez Pana mapy, plany, 
atlasy i inne pomoce dydaktyczne znacz-
nie ułatwiają pracę zarówno dzieciom, 
jak i prowadzącym zajęcia. Jak zrodził 
się pomysł taktylografu – „długopisu” dla 
niewidomych?

Od lat interesowałem się pomocami 
dydaktycznymi dla niewidomych. Mam na 
swoim koncie parę dziwnych, dla ludzi widzą-
cych, pomocy dydaktycznych i nietypowych 
tyflologicznych opracowań. Tusz, którym 
można pisać i rysować na wypukło, tablice 
do nauki tzw. Pisma Hebolde`a (kanciaste-
go pisma dla widzących, którym niewidomy 
może się komunikować pisząc długopisem 
w tabliczce brajlowskiej). Jestem autorem 
polskich czcionek brajlowskich…

Dla dziecka niewidomego podstawowe 
kanały poznawania świata to słuch i dotyk. 
Dotyk to pisanie i czytanie. Dotyk to ogląda-
nie przedmiotu, grafiki czy rysunku ale i jego 
wykonywanie.

Zawsze złościło mnie, kiedy nauczyciele 
profani uczyli rysunku niewidomych w sposób 
nie tylko że niekompetentny, ale jeszcze 
wręcz odstręczający dziecko od tej wspaniałej 
przecież czynności. Z zazdrością przyglą-

dałem się zajęciom mojej koleżanki, która 
od dawna uczy tzw. rysunku brajlowskiego. 
Widziałem radość na buziach jej uczniów, 
kiedy udawało im się coś narysować. Z jaką 
swobodą i radością funkcjonowały te dzie-
ciaki. Bolało mnie, że my, widzący, mamy 
do dyspozycji kredki, flamastry, długopisy, 
mazaki i inne cuda, a dziecko niewidome 
korzysta tylko z tzw. radełka albo brajlow-
skiego dłutka. I żeby nie wiem jak bardzo się 
starało to uzyska w swojej grafice najwyżej 
trzy faktury! Linię ciągłą , kropeczki i linię 
perełkową. To wszystko!

Pomyślałem a gdyby tak…
I potem już poszło. Wmyśliłem narzędzie, 

a później dwa następne, które pozwalają 
dzieciom niewidomym na całą eksplozję 
ekspresji graficznej.

- W jaki sposób „rysuje” osoba nie-
widząca? W czym może jej pomóc Pana 
wynalazek?

Rysunek osoby niewidomej i ociemniałej 
będzie się znacząco różnił. Osoba, która 
straciła wzrok po piątym roku życia ma ślady 
pamięciowe – niekiedy sama kiedyś rysowała 
jeszcze widząc jako dziecko. Te rysunki będą 
inne. Bardziej kształtne, wierniej oddające 
rzeczywistość. Bardziej zrozumiałe dla nas, 
widzących. Taka osoba narysuje wieżę ko-
ścioła z zachowaniem proporcji, bo kiedyś ją 
widziała. Wieża narysowana przez dziecko 
niewidome to wynik opowieści jakie słyszało 
od widzących oraz jej wyobraźni. Niekiedy 
rezultat oglądania jakiejś tyflografiki.

Osoba niewidoma rysuje, wyduszając – 
na papierze brajlowskim albo na specjalnej 
foli –  linie, którymi oddaje obrazowaną 
rzeczywistość. Ubogość narzędzi powodu-
je, iż rysunki te nie zawsze oddają w pełni 
ekspresję jaką dziecko wkłada w wykonanie 
rysunku. Nasze owińskie „kredki dla niewido-
mych” zwiększają o 200% ilość istniejących 
na świecie narzędzi do rysowania. Pozwolą 
niewidomym na większą ekspresję w wyko-
nywaniu rysunków i sprawią, ze będą one 
ciekawsze. Łatwiej też dzieciom opanować 
trudną sztukę rysowania. Dziecko widzą-
ce przechodzi od stadium nieporadnego 
rysowania do bardziej skomplikowanych 
form wypowiedzi graficznej. Podobnie jest 
z dzieckiem niewidomym… To trudna, ale 
fascynująca droga.

- Dziecko musi się więc nauczyć ry-
sunku. W jakim wieku może rozpocząć 

edukację? Czy, Pańskim zdaniem, pla-
cówka niespecjalistyczna, na przykład 
szkoła masowa, jest w stanie zapewnić 
niewidomemu uczniowi odpowiednie 
warunki do nauki?

-Im prędzej niewidomy maluch zacznie 
rysować i co najważniejsze – znajdować 
przyjemność w rysowaniu i wypowiadaniu 
się graficznym – tym lepiej. Należy tylko 
zachęcić go  do tej formy aktywności i dać 
narzędzia. Na początek wystarczy wypisany 
długopis…

No i potrzebny jest tyflopedagog – profe-
sjonalista. Pełny nawet najszczerszych chęci 
nauczyciel w szkole masowej, nie znając 
specyfiki potrzeb edukacyjnych dziecka 
niewidomego, nie da sobie z tym problemem 
rady. Nie mając podstawowej wiedzy na 
temat percepcji dotykowej może, zupełnie 
nieświadomie, zrobić dziecku bardzo wielką 
krzywdę – przede wszystkim zniechęcając 
je do aktywności graficznej. Małe dziecko 
niewidome i słabowidzące powinno uczyć się 
specjalistycznym Ośrodku. Takim jak nasz.

-SOSWDN w Owińskach to jedyna spe-
cjalistyczna placówka dla niewidomych 
w powiecie poznańskim. Rozumiem, że 
wszyscy wychowankowie będą mogli 
wkrótce skorzystać z nowych narzędzi. 
A co z innymi ośrodkami w Wielkopolsce 
i kraju?

-Nasze dzieciaki już korzystają z opraco-
wanych do rysowania narzędzi. Cała grupa 
uczniów uczących się rysunku brajlowskiego 
w pracowni orientacji ma nasze „kredki”. 
Dzieciaki zresztą same je usprawniały  
i pod wpływem ich sugestii powstały niektó-
re z elementów konstrukcyjnych naszych 
narzędzi. Inne Ośrodki w Polsce dostaną 
w prezencie gwiazdkowym po komplecie 
nowych narzędzi.

- Prace wykonane za pomocą „kredek” 
dla niewidomych zostaną zaprezento-
wane w tworzonym właśnie Muzeum 
Tylfograficznym. Niedawno odbyły się w 
tej sprawie rozmowy z przedstawicielami 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz 
konserwatorem zabytków.

-Tak. Powstaje u nas pierwsze w Polsce 
profesjonalne Muzeum Tyflologiczne. Bę-
dziemy tam gromadzić i eksponować przede 
wszystkim ogromną kolekcję zgromadzonych 
w naszym Ośrodku starych map tyflologicz-
nych jak i urządzeń związanych z szeroko 
rozumianą tyflologią. Będą tam stare książki 
brajlowskie, dziwne pomoce dydaktyczne 
oraz oczywiście ekspozycje poświęcone 
zarówno tyflokartografii jak i tyflografice. 
Zapraszamy w przyszłym roku.

- Dziękuję bardzo za rozmowę.

Z Markiem Jakubowskim rozmawia-
ła Karolina Korcz

* Dalsze informacje można uzyskać na stronie 
internetowej  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach: www.
niewidomi.edu.pl i pod numerem telefonu (061) 812 04 
86 oraz 602 727 606.

Od 21 listopada  do 11 grudnia 2007 r. w holu 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu (I piętro), przy 
ul. Jackowskiego 18, można oglądać wystawę pt. „Na 
lekcji rysunku brajlowskiego w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach”. Serdecznie zapraszamy.

krÓtko 
z Powiatu
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MYJNIA SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

• Fachowa obsługa • Najlepsza 
jakość • Najlepsze środki  

myjące i piorące • Sprzęt firmy 
KARCHER • Pranie tapicerki  

welurowej i skórzanej • Poczekalnia - 
kawa gratis dla każdego Klienta

CZYNNE:
pon.-sobota 8.00-20.00

niedz. 9.00-15.00 (na telefon)

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ  

JEST DOKŁADNOŚĆ I SZYBKOŚĆ!

Kórnik, ul. Stodolna 1, 
tel. 601-402-641, 

889-303-193

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

KOMPLEKSOWE  
USŁUGI DEKARSKIE

KOMPLEKSOWE  
USŁUGI DEKARSKIE

Szczodrzykowo
ul. Dworcowa 13, 62-035 Kórnik

Tel. kom. 501 388 292, 660 065 231

• 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, 
• podomek

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

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik

SKLEP      

 
BIELIZNA 

PARYS

Poszukujemy pracowników na 
stanowiska:

• pracownik ogólnohotelowy
• kucharz
• pomoc kuchenna
• kelner

CV prosimy kierować:
e-mail: info@hotel-rodan.pl

tel. 061 81 90 821 lub 061 81 90 822
62-035 Kórnik, Skrzynki, ul. Poznańska 5d

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

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

TOFiK
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Miejsce  
na Twoją 
reklamę

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,.

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!

 Od stycznia 2008 roku o 6% wzrośnie 
cena wody i ścieków oraz o ponad 60% 
koszt wywozu śmieci. Takie podwyżki za-
fundowała mieszkańcom firma Aquanet, 
zajmująca się dostarczaniem wody na 
naszym terenie i przedsiębiorstwa ko-
munalne wywożące nieczystości stałe, 
w tym kórnicka spółka WODKOM. 

Pod koniec roku jesteśmy zazwyczaj 
„bombardowani” informacjami o podwyż-
kach cen od stycznia następnego roku. 
Na początku roku następuje najczęściej 
wzrost cen podstawowych usług np. prąd, 
gaz. Tym razem podwyżki obejmą również 
wodę i wywóz śmieci. 

Wyższe rachunki za wodę 
Od stycznia 2008 roku wzrośnie cena 

uzdatnienia i doprowadzenia zimnej wody 
oraz odprowadzenia i oczyszczenia ście-
ków.  Za 1 m3 wody zimnej zapłacimy o 
5,8 % więcej, natomiast za 1 m3 ścieków 
o  6,1 %. Z wyliczeń Aquanetu wynika, że 
cena 1m3 wody zimnej wzrośnie o 16 gr 
(netto). Oznacza to, że klient od 1 stycznia 
2008 roku zapłaci: 2,92 zł netto + 7% VAT 
(3,12 zł brutto). Z kolei cena 1m3 ścieków 
wzrośnie o 23 gr (netto). Oznacza to, że 
klient zapłaci: 3,98 zł netto + 7% VAT (4,26 
zł brutto). Rachunek dla jednej trzyosobo-
wej rodziny wzrośnie miesięcznie o 4,29 
zł brutto. To oznacza, że dla jednej osoby 
wzrośnie o 1,43 zł brutto. 

Pracownicy Aquanetu tłumaczą, że za-
sady ustalania cen określa „Rozporządze-
nie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 
2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warun-
ków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” 
(Dz. U. Nr 127 poz.886). 

Dlaczego będą podwyżki cen usług? 
Poznańska firma wodociągowa obliczając 
wysokość taryf, według których klienci 
płacą rachunki, bierze pod uwagę szereg 
różnych czynników. – Wzrost cen usług z 
reguły związany jest z rosnącymi kosztami 
utrzymania sieci wodociągowej i firmy - 
stwierdza Dominika Apanowicz z Działu 
Marketingu Aquanetu. - W stosunku do 
2006 roku nastąpił wzrost podatków i opłat 
o 15%, koszt amortyzacji o 6%, kosztów 
finansowych związanych z odsetkami od 
zaciągniętych kredytów inwestycyjnych 
o ponad 51%, cen energii elektrycznej o 
4%, kosztów zużycia gazu o 78%, co jest 
związane z uruchomieniem stacji termicz-
nego suszenia osadów, kosztów ochrony 
obiektów ze względu na rosnące koszty 
usług ochroniarskich o 15%. Poza tym firma 
stale rozbudowuje i modernizuje sieć wodo-
ciągową i kanalizacyjną – dodaje. 

Podwyżka cen usług komunalnych 
Poza podwyżką cen wody czekają nas 

też podwyżki cen wywozu nieczystości 
stałych. Od nowego roku więcej zapłacimy 
za wywóz odpadów z gospodarstw domo-
wych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie opłat za korzystanie 

ze środowiska (Dz.U. z 2007 r. nr 106, poz. 
723) będą wyższe stawki za składowanie 
odpadów komunalnych, czyli wyższe tzw. 
opłaty marszałkowskie. Za tonę śmieci z 
gospodarstw domowych, które trafią na 
wysypisko, firmy wywozowe będą płacić 
75 zł, a nie 15 zł, jak było dotychczas. Jak 
podaje portal internetowy Wirtualna Polska, 
podwyższone stawki mają wymusić na 
firmach odbierających odpady komunalne 
od mieszkańców gmin kierowanie śmieci 
do segregacji i ich recyklingu.

Przedsiębiorstwa zajmujące się wywo-
zem śmieci zmuszone są podnieść ceny 
swoich usług. Zarówno spółka WODKOM, 
jak i „Przemysław”, firmy komunalne dzia-
łające na terenie gminy Kórnik planują 
podwyżki. 

Gotowy cennik usług, który będzie 
obowiązywać od stycznia 2008 roku ma 
już spółka Wodociągi Kórnickie i Usługi Ko-
munalne. Klient, który korzysta z usług tej 
firmy od nowego roku zapłaci o około 64% 
więcej niż w bieżącym roku. Włodzimierz 
Matuszak, prezes WODKOM tłumaczy, 
że obecnie obowiązujące stawki wpro-
wadzono w 2002 roku i od tego czasu nie 
dokonywano żadnych podwyżek. – Przez 
okres tych pięciu lat rosły ceny za każdą 
tonę odpadów zdeponowanych na składo-
wisku, oleju napędowego, serwisowania 
sprzętu oraz wydłużały się kilometry, które 
pokonywały pojazdy wywożące śmieci na 
wysypisko a ceny usług nie ulegały zmianie 
– twierdzi Matuszak. Obecnie kórnicka „ko-
munalka” wywozi odpady na wysypisko w 
Nadziejewie koło Środy Wlkp. – Najbardziej 
jednak do wzrostu cen usług komunalnych 
przyczynił się ogromny wzrost tzw. opłaty 
marszałkowskiej – dodaje. Prezes WOD-
KOM poinformował nas, że spółka ponosi 
również koszty związane z segregacją 
odpadów. – Posegregowane śmieci odbie-
rane są bezpłatnie od klienta, ale bardzo 
często jesteśmy zmuszeni ponownie je 
segregować ze względu na to, że nie wszy-
scy stosują się do obowiązujących zasad 
a to są dla nas kolejne koszty – stwierdza. 
Włodzimierz Matuszak podkreśla także, 
że aby firma dobrze wywiązywała się ze 
swoich zadań musi posiadać odpowiedni 

sprzęt. Jeszcze w tym roku WODKOM 
zakupi śmieciarkę. Każda jednak kolejna 
inwestycja wiąże się z kosztami. 

Podwyżki cen usług mogą spodziewać 
się również klienci drugiej w gminie firmy ko-
munalnej, którą jest spółka „Przemysław”. 
Dowiedzieliśmy się, że wzrost cen nastąpi 
głównie ze względu na znaczną podwyżkę 
opłaty marszałkowskiej, ale firma nie udzie-
la prasie informacji na temat tego jakiego 
rządu są to podwyżki i jak przedstawia się 
nowy cennik. Pracownicy „Przemysława” 
poinformowali nas, że każdy klient korzy-
stający z ich usług otrzyma lub już otrzymał 
wykaz cen od stycznia 2008 roku. 

Podniesienie opłaty marszałkowskiej 
dotyczy wywozu śmieci nie posegrego-
wanych. Czytelna jest chęć wymuszenia 
proekologicznego traktowania sprawy 
odpadów. Niestety obecnie mieszkaniec, 
który umiejętnie segreguje swoje śmieci 
odczuje dotkliwą podwyżkę, zapłaci tyle 
samo co ten, kto nie segreguje wcale lub 
robi to niedbale. W obecnym systemie 
poboru opłat, w przypadku rodziny, która 
produkuje nie więcej niż obowiązkowy kubeł 
na 2 tygodnie – nie jest tak zupełnie prawdą, 
że posegregowane odpady odbiera się za 
darmo – gdyż o posegregowaną objętość 
zmniejsza się zawartość kubła – który choć-
by był pusty kosztuje tyle samo.

Faktem jest, że odbiór nawet dobrze 
posegregowanych odpadów kosztuje.

Ale może warto wyznaczyć inny system 
poboru opłat na prawdę promujący ludzi 
rzetelnych i dbających o środowisko? Jeśli 
ktoś rzeczywiście skutecznie segreguje 
swoje śmieci powinien płacić znacznie 
mniej od tego mieszkańca, który tego nie 
robi. 

Apelujemy do mieszkańców o poważne 
traktowanie sprawy segregacji – uczmy się 
jak segregować i wytrwale segregujmy! Do 
firm zajmujących się odbiorem zwracamy 
się z prośbą o trzeźwe połączenie ekologii 
i ekonomii – może czasami trzeba włożyć 
trochę więcej wysiłku w opracowanie takich 
metod działania, by za jakiś czas wszystkim 
nam opłacało się segregowanie.

Barbara Morasz

zaPŁaCimy więCej za wodę i ŚmieCi

 ® 
 

Firma „Sznura” zatrudni:

- mechanika samochodów  
dostawczych i ciężarowych

Wymagania:
doświadcznie na w/w stanowisku,  
znajomość machaniki aut różnych  
marek, dokładność i sumienność,

dyspozycyjność, możliwość dojazdu.

- gosposię-sprzątaczkę do 
obiektu biurowo-socjalnego

Wymagania:
dyspozycyjność, dokładność, uczciwość, 

wysoka kultura osobista i samodyscyplina.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Oferty można składać osobiście
w siedzibie firmy w Biernatkach,

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

z dopiskiem w temacie "PRACA".
Info: 609 48-63-25

Miejsce na Twoją reklamę

CENNIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH W SPÓŁCE „WODKOM”

RODZAJ I
POJEMNOŚĆ
POJEMNIKA

DOTYCHCZASOWA
CENA BRUTTO
OD 2002 ROKU

CENA BRUTTO
USŁUGI OD

STYCZNIA 2008
ROKU

POJEMNIK 80 LITRÓW 6,42 zł 11,00 zł
POJEMNIK 110/120 LITRÓW 8,02 zł 14,20 zł

POJEMNIK 240 LITRÓW 16,05 zł 25,00 zł
POJEMNIK 1100 LITRÓW 39,60 zł 70,00 zł
ŚMIECI KOMUNALNE – 

LUZEM M³
(JEDNORAZOWO, 

NA ZLECENIE)

72,80 zł 120,00 zł

WORKI 6,95 zł 12,10 zł
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streFa wokÓŁ 
Lotniska 

 – Coraz BLiżej 
deCyzji

Od kilku lat trwa zamieszanie w spra-
wie stref ograniczonego użytkowania 
wokół lotniska wojskowego w Krzesinach. 
Najpierw decyzją Wojewody Wielkopol-
skiego utworzono strefy, które jak się 
okazało opracowane były na podstawie 
badań dotyczących starych, radzieckich 
samolotów odrzutowych. Ograniczenia w 
użytkowaniu spowodowały lawinę wnio-
sków o odszkodowania.  

Szybko jednak okazało się, że trwają 
prace nad znowelizowaniem zapisów 
zarządzenia wprowadzającego strefę. 
Przecieki z „województwa” utwierdzały 
w przekonaniu, że obszary ograniczeń 
będą znacznie zmniejszone. Prace nad 
zmianami trwają.

Jak wynika z informacji Przemysława 
Przybyły – rzecznika Wojewody Wielko-
polskiego- strona wojskowa przekazała w 
ostatnim czasie Wojewodzie analizę pore-
alizacyjną, opracowaną po uruchomieniu 
w Krzesinach bazy samolotów F-16.

Na tej podstawie zapadną decyzje o 
ewentualnych zmianach i kształcie stref 
ograniczonego użytkowania wokół lotni-
ska. Szczegóły powinny być znane pod 
koniec bieżącego roku.

Już po otrzymaniu przez nas tych 
informacji w poznańskiej prasie poinfor-
mowano o sensacyjnych ustaleniach. 

Otóż nowo mianowany wojewoda Piotr 
Florek informuje, że strefy nie zostaną 
pomniejszone a wręcz przeciwnie – będą 
większe. 

Trudno na razie wyrokować jakie 
tereny gminy Kórnik obejmie strefa po 
zmianach. Spekulacje mówią o kilku-
krotnym powiększeniu obszaru, w tym o 
objęciu jego zasięgiem dodatkowo części 
Bnina, Borówca i Kamionek. Do 7 grudnia 
wojskowi mają uzupełnić swoją anali-
zę. O ostatecznych rozstrzygnięciach 
poinformujemy, gdy będą już oficjalnie 
ogłoszone. ŁG
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Kierowca na „podwójnym gazie”
16 listopada funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Kórniku zatrzymali w Kórniku nie-
trzeźwego, który kierował samochodem znaj-
dując się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna 
miał 1,32 mg/dm3 alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

Wybili szybę
21 listopada mieszkanka Kórnika powia-
domiła kórnicką policję o tym, że nieznany 
sprawca wybił szybę w oknie wystawowym 
sklepu z zabawkami w Kórniku. Straty wy-
niosły 300 zł. 

Policjanci zatrzymali poszukiwanego
22 listopada funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Kórniku zatrzymali w miejscowości 
Czołowo przy drodze nr 431 osobę poszuki-
waną przez Komisariat Policji Poznań Stare 
Miasto podejrzaną o współudział rozboju.

Zatrzymali posiadającego marihuanę
24 listopada funkcjonariusze Referatu Wy-
wiadowczego Komendy Miejskiej Policji w 
Poznaniu dokonali zatrzymania w Jaryszkach 
mieszkańca Robakowa, który posiadał przy 
sobie susz roślinny o zapachu marihuany. 
Policja podejmuje obecnie dalsze działania. 

Nie dostosował prędkości
18 listopada w Gądkach, kierowca daewoo 
nie dostosował prędkości do warunków ruchu 
i zderzył się z mazdą. Do podobnego zdarze-
nia doszło kilka dni później. 21 listopada w 
Skrzynkach, kierowca BMW jechał zbyt szyb-
ko i uderzył w poprzedzającego go fiata. 

Nieprawidłowe cofanie przyczyną zde-
rzenia

22 listopada w Gądkach na terenie firmy 
RABEN, kierowca renault premium wycofując 
swój pojazd uderzył w renault magnum. 

Zły manewr 
22 listopada w Dziećmierowie, kierujący 
daewoo w wyniku nieprawidłowo wykony-
wanego manewru wymijania zderzył się z 
volkswagenem. 

Zderzył się z mitsubishi
22 listopada w Kórniku, kierowca mana 
nieprawidłowo wyprzedzał i w ten sposób 
doprowadził do zderzenia z mitsubishi. 

Opr. BM

kronika kryminaLna

Mandat za przechodzenie na czerwo-
nym świetle 

19 listopada patrol SM ukarał mandatem 
pieszego, którym okazał się mieszkaniec 
Biernatek. Mężczyzna przechodził na przej-
ściu dla pieszych na Pl. Niepodległości w 
Kórniku, pomimo palącego się czerwonego 
światła. 

Ukarani za złe parkowanie 
W okresie od 19 listopada do 3 grudnia 
strażnicy miejscy ukarali mandatami za 
parkowanie miejscach niedozwolonych 20 
kierowców. Byli to mieszkańcy Kórnika, 
Dziećmierowa, Śremu, Poznania, Jarocina. 
Najczęściej parkowali oni swoje pojazdy 
pod znakiem zakazu postoju, w miejscach 
przeznaczonych wyłącznie dla osób niepeł-
nosprawnych, a także tuż za przejściem dla 
pieszych, na chodniku. 

Mandat dla pieszych 
20 listopada strażnicy miejscy ukarali man-
datami dwóch pieszych, którzy przechodzili 
przez jezdnię w miejscach do tego nie prze-
znaczonych. 

Interwencja na ulicy Asnyka
20 listopada patrol SM interweniował na 
ulicy Asnyka w Kórniku, w związku ze 
zgłoszeniem, że po dachach domów bie-
gają 4 chłopcy. Na miejscu okazało się, 
że dla zabawy nieletni wchodzili na dachy 
domów po drabinie. Jednym ze sprawców 
okazał się krewny mieszkanki z tej ulicy. 
Sprawę wyjaśniono na miejscu, a chłopców 
pouczono. 

„Zabawa” z zapałkami
20 listopada na ulicy Dworcowej w Kórniku, 
strażnicy interweniowali na przystanku au-
tobusowym, po wcześniejszej obserwacji 
zachowania czwórki chłopaków. 
Uczniowie pierwszej klasy gimnazjum rzucali 

w siebie zapalonymi zapałkami. O całej sytu-
acji powiadomiono dyrekcję szkoły. 

Wyrzucał śmieci do kosza na ulicy 
20 listopada patrol SM zauważył, że na ulicy 
Armii Krajowej w Kórniku-Bninie mężczyzna 
wyrzuca śmieci do ulicznego kosza. Funkcjo-
nariusze udali się do miejsca zamieszkania 
sprawcy, aby okazano stosowne umowy na 
wywóz odpadów. Ze względu na to, że nikt 
nie otworzył drzwi, pozostawiono informacje 
i wezwanie do przedstawienia określonych 
dokumentów i umów. 

Dziecko pogryzione przez psa 
20 listopada strażnicy interweniowali w 
związku ze zgłoszeniem o pogryzieniu 
dziecka przez psa. Na miejscu zlokali-
zowano właściciela czworonoga. Uka-
rano go mandatem za brak zachowania 
środków ostrożności. Powiadomiono 
również weterynarza o przeprowadzeniu 
obserwacji psa, gdyż właścicielka nie 
posiadała stosownych szczepień. Pogry-
zione dziecko rodzice zawieźli do szpitala 
w Poznaniu. 

Zaopiekowano się psem
21 listopada Straż Miejska zajęła się po-
trąconym psem, którego przewieziono do 
weterynarza. 

Sąsiedzkie nieporozumienia 
22 listopada patrol SM interweniował w 
Biernatkach w związku z nieporozumie-
niem sąsiedzkim dotyczącym wyznaczenia 
i korzystania z drogi dojazdowej do domu. 
Na miejscu okazało się, że jeden z sąsia-
dów zaorał drugiemu polną drogę. Sprawę 
wyjaśniono. 

Ukarany za wylewanie szamba na pole
23 listopada strażnicy miejscy odebrali 
zgłoszenie o wylewaniu szamba na pola w 

Dziećmierowie. Na miejscu potwierdzono 
takie zdarzenie. Sprawcę wykroczenia uka-
rano mandatem karnym. 

Mandat za brak środków ostrożności
23 listopada patrol SM interweniował w 
związku ze zgłoszeniem o pogryzieniu przez 
psa jednej z mieszkanek Szczytnik. Kilka dni 
później właścicielka psa została ukarana 
mandatem  za nie zachowanie środków 
ostrożności przy trzymaniu psa. 

Interwencja na boisku szkolnym 
27 listopada w godzinach wieczornych straż-
nicy interweniowali na boisku szkolnym przy 
kórnickim gimnazjum w związku z przebywa-
niem tam nieuprawnionych osób. Nakazano 
kilku osobom opuścić teren. Przebywający 
na terenie boiska podporządkowali się za-
leceniom SM. 

Ukarani za zbyt szybką jazdę 
29 listopada patrol mieszany, składają-
cy się ze strażników i policji, na terenie 
miasta Kórnika ukarał mandatami 6 kie-
rowców pojazdów za jazdę z nadmierną 
prędkością. 

Pies odwieziony do schroniska
29 listopada strażnicy zaopiekowali się w 
Kórniku bezpańskim psem, którego następ-
nie odwieziono do schroniska. 

Mandat za nie włączone światła 
30 listopada patrol mieszany zatrzymał 
w Kórniku i ukarał mandatem kierujące-
go pojazdem za jazdę bez włączonych 
świateł. 

Ukarany za wyprzedzanie na linii ciągłej
30 listopada strażnicy ukarali mandatem 
kierującego pojazdem, który wyprzedzał 
inny pojazd na linii ciągłej. Sprawę obecnie 
prowadzi policja. Opr. BM

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ

STRAŻACY W AKCJI

Kórniccy strażacy odnotowali kolejne akcje:
• 17 listopada zabezpieczali miejsce 

wypadku na trasie Czmoń – Śrem i gasili 
pożar domu w Biernatkach.

• 20 listopada gasili palący się samo-
chód w Kórniku na ulicy 20 Października.

• 23 listopada gasili płonące pojemniki 
na odpady w Skrzynkach.

• 24 listopada gasili palący się samo-
chód w Gądkach na trasie katowickiej.

• 28 listopada zabezpieczali miejsce 
wypadku w Kórniku. 

• 30 listopada gasili pożar w kotłowni 
domku jednorodzinnego w Robakowie i 
udali się do zadymionego wnętrza w domu 
w Biernatkach. Przyczyną zadymienia był 
nieszczelny komin.

• 1 grudnia strażacy zabezpieczali miej-
sce wypadku w Kórniku, na obwodnicy do 
Śremu. Opr. Robert Wrzesiński

Jeszcze tylko niecałe 3 tygodnie mają 
te osoby, które nie wymieniły książecz-
kowego dowodu osobistego na nowy, 
aby udać się do urzędu i złożyć odpo-
wiedni wniosek. 

Wszystkie dowody osobiste wydane 
przed 1 stycznia 2001 roku z końcem 2007 
roku stracą ważność. W przyjętej przez 
sejm w dniu 7 września 2007 roku ustawie, 
wydłużono okres posługiwania się starymi, 
książeczkowymi dowodami osobistymi do 
dnia 31 marca 2008 roku. 

Wnioski o nowy dowód osobisty należy 
nadal składać do 31 grudnia 2007 roku. 
Do 

31 marca 2008 roku, w myśl nowej usta-
wy można posługiwać się książeczkowymi 
dowodami osobistymi, w celu poświadcze-
nia tożsamości i obywatelstwa polskiego.

Brak tego dokumentu utrudni załatwia-
nie wielu spraw np. dokonanie wpisów w 
aktach stanu cywilnego, formalności w 
urzędach, odbiór listu poleconego z poczty, 
zaciągnięcie kredytu, założenie konta w 
banku itp. Z tych powodów w naszym wła-

snym interesie powinniśmy się pospieszyć 
się z wymianą tego dokumentu.  

Do listopada w gminie Kórnik dowodu 
nie wymieniło jeszcze około 7% miesz-
kańców, którzy powinni to uczynić, czyli 
prawie tysiąc osób. Pracownicy Referatu 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 
w Kórniku przyznają, że odkąd oficjalnie 
przedłużono okres ważności starych do-
wodów mniej ludzi składa wnioski. Nawet 
wydłużenie godzin pracy tego referatu 
do 17.30 nie zmieniło sytuacji. - Jeszcze 
w miesiącach letnich przyjmowaliśmy od 
100 do 150 wniosków tygodniowo, teraz 
zaledwie kilkanaście - poinformowali nas 
pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich. 
- Wielu uważa, że skoro przedłużono okres 
ważności dowodów do marca, to wniosek 
mogą złożyć w styczniu czy w lutym 2008 
roku, co nie jest prawdą - dodają. 

Aby wymienić dowód musimy udać się 
do Urzędu Miejskiego w Kórniku, a w nim 
do Referatu Spraw Obywatelskich, który 
mieści się w patio urzędu (pokój tuż za 
Biurem Obsługi Mieszkańca). Tam należy 
wypełnić stosowny wniosek. Do niego na-

leży dołączyć: 
• dwie aktualne, wyraźne i jednakowe 

fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przed-
stawiające osobę bez nakrycia głowy i 
okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, 
aby ukazywały głowę w pozycji lewego 
półprofilu i z widocznym lewym uchem, z 
zachowaniem równomiernego oświetlenia 
twarzy (fotografia inna niż do paszportu),

• dowód uiszczenia opłaty za wydanie 
dowodu osobistego w wysokości 30,00 zł, 

• odpis skrócony aktu urodzenia - w 
przypadku osób, które nie wstąpiły w zwią-
zek małżeński,

• odpis skrócony aktu małżeństwa 
wraz z adnotacją o aktualnie używanym 
nazwisku,

• na żądanie organu - poświadczenie 
obywatelstwa polskiego lub inny dokument 
potwierdzający posiadanie obywatelstwa, 
jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą 
wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Przy składaniu wniosku o wymianę 
dowodu osobistego należy okazać dotych-
czasowy dowód osobisty. Złożenie wniosku 
oraz odbiór dowód osobistego wymaga 
osobistego stawiennictwa osoby. 

Barbara Morasz

tyLko do końCa Grudnia

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
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Ilość edycji ogłoszenia20
07

* Przyjmę do pracy w ogrodzie. Tel. 660719402
* Kupię strych lub inne pomieszczenie w Kórniku lub okolicy do adaptacji na mieszkanie. Tel.508 368 358
* Język polski – korepetycje, prace tel. 697695 824
* Kupię dom, chałupę na wsi może być do remontu. Tel. 697695824
* Sprzedam kostkę brukową ażur z rozbiórki 17 m2. Tel(061) 8171163
* Poszukuję opiekunki do 7- miesięcznego  chłopczyka .Praca w Bninie od połowy stycznia. Tel. 660726531.
* Malowanie, tapetowanie, układanie paneli. Tel. 696 040 269
* Stół wibracyjny i formy do pustaków bloczków M6 oraz inne. Tel. 664 735 634
* Pomogę w wypełnieniu deklaracji VZM – zwrot VAT  od materiałów budowlanych. Prowadzę kadry, księgowości. Tel. 503537 774
* Pracująca para  z nastoletnią córką poszukuje mieszkania do wynajęcia. Tel. 601 308 287, 784 008 507
* Sprzedam wózek graco „rok po roku” cena 450 zł. Tel. 785 470 880 (wózek podwójny)
* Układanie kostki Poz-Bruk układanie kamienia, granit. Tel .609 713 881, 602 769 161
* 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
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofon + płyty 78 obr. , skrzypce, militaria, starocie – przyjadę. Tel. 0601 308 880
* 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
* Sprzedaż miodu po promocyjnej cenie. Mościenica, ul. Mosińska 3. Tel. 061 817 01 76
* Sprzedam grzejniki żeliwne. Tel. 061 817 12 22
* 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
** 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. 698 823 043
* 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)
* 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

Miejsce na Twoją reklamę

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

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 

KUPIMY  
W OKOLICACH KÓRNIKA,  

BNINA, ZANIEMYŚLA
KOMFORTOWĄ WILLĘ  

Z ŁADNĄ DZIAŁKĄ  
LUB DZIAŁKĘ

TEL. 601861351  
beata@erka2.com.pl

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

również garnitury damskie i męskie, płaszcze zimowe.
Pogotowie krawieckie.

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30

BON VEGA
Poznań, ul. Naramowicka 17D/4

Szukamy do kupna za gotówkę
domów, mieszkań (również 

zadłużonych), gruntów, 
nieruchomości przemysłowych, itp 

oraz pośredniczymy  
w sprzedaży wyżej wymienionych 

nieruchomości. 
Gwarantujemy szybką  

i profesjonalną obsługę.

061 662 01 55, 664 427 174
Tel.:

PrzYjMĘ  
DO PraCY

w szklarni 
na maszynach  

rolniczych
Dachowa, Gądki

tel. 0502 330 352,  
0502 288 333
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Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH

DIANE ARMSTRONG  
„PODRÓŻ ZIMOWA”

Powieść „Po-
dróż zimowa” osnu-
ta jest wokół pogro-
mu w Jedwabnem, 
nazwanym tu Nową 
Kalwarią. Austra-
lijka odwiedzająca 
Polskę, odkrywa 
swoją prawdziwą, 
ż y d o w s k ą  t o ż -
samość.  Halina 
Shore, światowej 
sławy specjalistka 

w dziedzinie medycyny sądowej, przy-
bywa do Polski na zaproszenie IPN. 
W ojczyźnie jest po raz pierwszy. Tuż 
po wojnie wraz z nieżyjącą już matką 
znalazła się w Australii. Zofia Szczeciń-
ska nigdy nie wyjawiła córce, że ocaliła 
ją z pogromu Żydów, podczas którego 
zginęła jej prawdziwa rodzina. Halina, 
przypadkowo wciągnięta w sam środek 
sporu o mord w Nowej Kalwarii, odkrywa 
prawdę. MG

DLA DZIECI

BRIAN KEANEY  
„TAJEMNCIA DRABINY JAKUBA”

Książka o prze-
mi jan iu ,  śmierc i 
i kolejnej szansie 
ukazała się nakła-
dem wydawnictwa 
Nasza Księgarnia. 
Pewnego razu na 
polu budzi się chło-
piec. Nie pamięta 
nic, nawet w jaki 
sposób się znalazł 
w tym miejscu. Co 

gorsza nie pamięta, kim w ogóle jest. 
Przychodzi po niego człowiek o imieniu 
Wergiliusz i zabiera go do koszar, w 
których znajdują się tacy jak on. Nikt nie 
pamięta co, jak, gdzie. Jednak Jakub, bo 
tak ma na imię chłopiec, za wszelką cenę 
próbuje odtworzyć to, co działo się, za-
nim obudził się na polu. Prawda okazuje 
się niesamowita. Jakub zmarł nagle, a 
miejsce, w którym się znajduje nie jest 
ani niebem, ani piekłem.. KK

Już po raz szesnasty recytatorzy ry-
walizowali w Konkursie Recytatorskim 
organizowanym przez Bibliotekę Publicz-
ną i Urząd Miejski w Kórniku. Laureaci 
zaprezentowali się na uroczystym kon-
cercie 25 listopada w kórnickim zamku. 

Tegoroczny temat konkursu brzmiał: 
„Oczami kobiet – poetki w literaturze polskiej 
i światowej”. Przede wszystkim wymagał 
on od uczestników kobiecego spojrzenia na 
świat albo zastanowienia się, co oznacza taka 
poezja. Mimo tak kobiecego tematu, wśród 
recytatorów nie zabrakło również mężczyzn. 

W eliminacjach, 
które odbyły się 17 
l is topada w salce 
nad biblioteką wzię-
ły udział 22 osoby 
m.in. z Kórnika, Środy 
Wlkp., Śremu. Każdy 
miał przedstawić dwa 
wybrane przez siebie 
wiersze. Uczestnicy 
najczęściej prezento-
wali utwory Wisławy 
Szymborskiej, Marii 
Konopnickiej, Han-
ny Poświatowskiej. 
Oceniała ich cztero-
osobowa komisja w 
składzie: Domicylla 
Sierszchuła-Filipow-
ska, przedstawicielka 
Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu, Katarzyna Kaczor, polonistka 
z Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie 
Wielkopolskiej, Maria Kuczyńska-Nowak, 
polonistka z Liceum Ogólnokształcącego 
w Kórniku oraz Bogdana Warot, polo-
nistka ze Śremu. 
Wyłoniła ona lau-
reatów w dwóch 
kategoriach wie-
kowych: 16-17 
lat i od 18 lat. W 
pierwszej kate-
gorii przyznano 
trzy miejsca i trzy 
wyróżnienia, na-
tomiast w drugiej 
tylko dwa miejsca 
i jedno wyróżnie-
nie. 

W młodszej 
kategorii wieko-
wej I miejsce zajął Jakub Nikonowicz z 
śremskiego ogólniaka za recytację wier-
sza W. Szymborskiej „Nienawiść” i M. 
Konopnickiej „Świecą gwiazdy, świecą”. 
II miejsce przyznano Agnieszce Gacek z 
kórnickiego ogólniaka za wiersz W. Szym-
borskiej „Monolog dla Kasandry” i M. Hilla-
ry „Pompea”. III miejsce wywalczyła Alek-
sandra Suchora z śremskiego ogólniaka 
za prezentację wiersza W. Szymborskiej 
„Nic dwa razy” i U. Kozioł „Nagi wiersz”. 
W tej grupie wiekowej komisja przyznała 

również trzy wyróżnienia, które otrzymali 
licealiści z Środy Wlkp.: Joanna Kozak, 
Bogna Stępa i Wojciech Gorzelany.  

W starszej kategorii wiekowej I miejsce 
wywalczyła Monika Warczygłowa, stu-
dentka filologii polskiej UAM za recytację 
wiersza A. Świrszczyńskiej „Z dna oceanu” 
i J. Stefko „Dziewczynka z zapałkami”. II 
miejsce zajęli: Elżbieta Nowak, studentka 
filologii serbskiej i chorwackiej UAM za 
wiersze H. Poświatowskiej „Jeśli zechcesz 
odejść” i A. Osieckiej „Umrzeć z miłości” 
oraz Bartosz Pietrzak, student histo-

rii UAM za utwór A. 
Budzyńskiej „Pytam 
was – jako odczucia 
obywatela IV RP” i 
E. Geppert „Sen o 
życiu”. Komisja wy-
różniła Marlenę Kaź-
mierczak z Kórnika.  

Jak co roku uczest-
nicy eliminacji i osoby 
im towarzyszące wy-
bierali również recy-
tatora, który otrzymał 
Nagrodę Publiczności. 
Największe uznanie 
publiczności zdobyła 
Agnieszka Gacek. 

Tydzień po elimi-
nacjach, najlepsi za-
prezentowali się na 
Koncercie Laureatów. 

Koncert poprowadziła Agnieszka Fijałkow-
ska, polonistka z kórnickiego ogólniaka. 
Wśród publiczności oprócz zwycięzców 
konkursu, ich rodzin i przyjaciół obecni byli 
również przedstawiciele kórnickich władz 
samorządowych: Jerzy Lechnerowski, bur-

mistrz Kórnika i 
Irena Kaczmarek, 
przewodnicząca 
Rady Miejskiej. 
Laureaci poszcze-
gólnych miejsc 
recytowali wier-
sze. W przerwach 
między kolejnymi 
prezentacjami i 
wręczaniem na-
gród, utwory Ro-
berta Schumana, 
Franciszka Lisz-
ta ,  Tommasso 
Albinioniego czy 

Francesco Molino zagrali: Oliwia Daniele-
wicz (skrzypce), Joanna Zawiślak (gitara) i 
Natalia Czekała (fortepian) z Zespołu Szkół 
Muzycznych w Poznaniu. 

W tym roku po raz pierwszy specjalną 
nagrodę dla najmłodszego uczestnika 
konkursu przyznało Kórnickie Towarzy-
stwo Pomocy Społecznej. Otrzymała ją 
Aleksandra Suchora, a wręczyła Krystyna 
Janicka, przewodnicząca Towarzystwa.

Kolejny, tym razem siedemnasty Konkurs 
Recytatorski już za rok. Barbara Morasz

Władysław hrabia Zamoyski urodził 
się 18 listopada 1853 roku. 150 lat później, 
18 listopada 2003 roku kórnickie gimna-
zjum otrzymało jego imię. Od tego czasu 
w każde kolejne urodziny Władysława 
hrabiego Zamoyskiego cała społeczność 
gimnazjalna uczestniczy w specjalnych 
uroczystościach. W tym roku odbyły się 
one w poniedziałek 19 listopada.

Nauczyciele gimnazjalni ciągle czynią 
starania, aby sylwetkę patrona szkoły 
przybliżyć uczniom. Dzięki sprzętowi, w 
który niedawno została wyposażona nasza 
szkoła (mam tu na myśli projektor cyfrowy) 
można to robić w sposób atrakcyjny dla 
młodzieży. W tym konkretnym przypadku 
wszystkie klasy uczestniczyły w prelekcji 
prowadzonej przez panią Annę Paprocką. 
Pokazana została wówczas prezentacja 
multimedialna przygotowana przez Niko-
lę Wachowiak z klasy IIIb. (prezentację 
można zobaczyć na szkolnej stronie www: 
http://www.gimnazjumkornik.scholaris.pl).  
Autorka ujęła w niej najważniejsze fakty z 
życia Władysława Zamoyskiego. Przypo-
mniała nam jak to „Zamoyski za centa kupił 
Zakopane i Morskie Oko”, a później toczył i 
wygrał wieloletni spór o dobra zakopiańskie 
z księciem Hohenlohe, wreszcie doprowadził 
do wybudowania kolei łączącej Chabówkę z 
Zakopanem. Uczniowie zdali sobie sprawę, 
że gdyby nie on Rysy nie byłyby najwyższym 
szczytem Polski, a Zakopanie i Morskie Oko 

nie stanowiłyby własności Polaków. Dowie-
dzieli się również jak skromnie i uczciwie 
szedł przez życie patron naszej szkoły, by u 
schyłku cały swój majątek wraz ze zbiorami 
i biblioteką przekazać narodowi.

Dla uczczenia „Dnia Patrona” przed-
stawiciele samorządu szkolnego złożyli 
wiązanki kwiatów w krypcie Zamoyskich 
w kościele kórnickim i przed popiersiem 
Władysława Zamoyskiego znajdującym się 
w naszej szkole.

O godzinie 10.15 wszyscy uczniowie i 
nauczyciele z pocztem sztandarowym na 
czele, pilotowani przez policyjny radiowóz, 
udali się do kościoła, aby uczestniczyć w 
okolicznościowej mszy świętej. Odprawiał 
ją ksiądz Grzegorz Gałkowski, który jak 
zwykle skierował do młodzieży ciepłe i mą-
dre słowa. Swój wkład w uroczystość mieli 
również gimnazjaliści: ministranci służący 
pomocą, uczniowie czytający przygotowane 
specjalnie na tę okazję teksty, dziewczęta 
śpiewające solo.

Bardzo udaną oprawę muzyczną mszy 
przygotowała pani Aleksandra Szymkowiak 
z zespołem gimnazjalistów. Czworo gita-
rzystów, dwie osoby grające na tamburynie 
i spora grupa osób obdarzonych dobrym 
słuchem i pięknym głosem zaprezentowały 
pieśni religijne, które ubarwiły i urozmaiciły 
mszę czyniąc ją szczególną, naszą własną 
i godną zapamiętania.

Magdalena Żymańczyk

konkurs reCytatorski  
rozstrzyGnięty 

dzień Patrona w kÓrniCkim 
Gimnazjum

PrzedszkoLaki 
LuBiĄ PLuszowe 

misie
Dzieci z przedszkoli w Kórniku, 

Bninie i Szczodrzykowie obchodziły 23 
listopada Święto Pluszowego Misia. W 
tym dniu najważniejszą rolę odgrywały 
oczywiście ukochane przytulanki. 

W każdym z przedszkoli dzień ten był zde-
cydowanie inny od wszystkich, ale chyba naj-
bardziej uroczysty w Przedszkolu w Kórniku, 
którego patronem jest nie kto inny jak główny 
bohater tego święta – Miś Uszatek. Warto 
przypomnieć, że poszczególne oddziały w 
tej placówce noszą nazwy również związane 
z patronem: Misiaczki, Wesołe Misie, Leśne 
Misie, Pracowite Misie, Niedźwiadki. 

W piątkowy poranek wszystkie kórnickie 
przedszkolaki zebrały się w dużej sali, gdzie 
przybył specjalny wysłannik z Królestwa 
Misiów. Najpierw pociąg z wagonami peł-
nymi dzieci dotarł do misiowego królestwa. 
Po oficjalnym powitaniu nadszedł czas na 
zabawy w kółku i konkursy. Przedszkolaki 
ścigały się w zlizywaniu miodu z talerza, 
malowały podobizny misia czy odpowiadały 
na pytania dotyczące niedźwiedzi. Po licz-
nych zabawach misiaczki zrobiły się głodne. 
Panie kucharki wniosły do sali ogromny tort 
z wizerunkiem Misia Uszatka. Każde dziecko 
z apetytem zjadło swój kawałek. Obchody 
Święta Pluszowego Misia zakończono roz-
strzygnięciem konkursu na rysunek misia, 
w którym wzięły udział dzieci z wszystkich 
gminnych przedszkoli. Rozdano dyplomy i 
nagrody. 

W Przedszkolu w Bninie dzieci i ich 
misie świętowały przez prawie cały tydzień. 
Najwięcej jednak atrakcji dla przedszkolaków 
przygotowano w wymieniany już piątek. 
Każda z grup przygotowała piosenkę, okrzyk 
lub wierszyk na cześć najbardziej znanych 
na świecie przytulanek. „Jedna łapka, druga 
łapka, ja jestem niedźwiadek. Trzecia łapka, 
czwarta łapka, a to jest mój zadek. Lubię 
miodek, kocham miodek! Podbieram go 
pszczółkom. Jedną łapką, drugą łapką albo 
piję rurką” – taki wierszyk zaprezentowały 
Śnieżynki. Dzieci zlizywały miodek, wzięły 
udział w konkursie „Niedźwiedzia łapa”, 
odgadywały zagadki związane z misiami 
i bajkami o nich. Zaśpiewały także swoim 
misiom „Sto lat”. 

Przedszkolaki z Szczodrzykowa w tym 
dniu, podobnie jak w innych przedszkolach 
przyniosły swoje ulubione pluszaki – misie, o 
których z wielką radością i zapałem opowia-
dały stojąc na podium. Zabawa rozpoczęła 
się w rytm skocznej piosenki „Jadą, jadą 
misie”. Dzieci tworząc pociąg wyruszyły do 
krainy Misiolandii, gdzie czekały tam na nie 
liczne zabawy, konkursy oraz niespodzianki. 
Przedszkolaki zapoznały się z historią po-
wstania Święta Pluszowego Misia, a także 
mogły zdobyć informacje na temat życia 
niedźwiedzia brunatnego. Każda z grup po-
dzielona została na drużyny, które otrzymały 
następujące nazwy: średniaki – Puchatki, 

starszaki – Uszatki oraz maluchy – Pluszaki. 
Ważnym punktem całej imprezy był występ 
grupy średniaków, która specjalnie z okazji 
święta przygotowała wiersz Z. Bronikowskiej 
„Miś idzie do przedszkola”. Dużym zaintere-
sowaniem wśród dzieci cieszyła się również 
zabawa „wyjadanie miodku”, która polegała 
na jak najszybszym zjedzeniu miodu z tale-
rzyka tylko za pomocą języka. Pod koniec 
uroczystości rozstrzygnięto konkurs plastycz-
ny na najładniejszego misia w przedszkolu. 
Wszystkie drużyny otrzymały wyróżnienia za 
pomysłowość, zaangażowanie oraz staranne 
wykonanie prac. Dzieci obdarowano upo-
minkami w postaci książek, słodyczy, puzzli, 
a także wręczono im dyplomy za udział w 
zabawie. Barbara Morasz i Ewa Dłubała
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memoriaŁ  
Piotra  doBrzyńskieGo 

w PiŁCe siatkowej 

W dniach 13 i 14. 10.2007 na sali gim-
nastycznej w Radzewie został rozegrany 
Memoriał Piotra Dobrzyńskiego. Pierw-
szego dnia przeprowadzono eliminacje, w 
dwóch grupach: 

I gr – JAGROL, SEZAMKI, ATOPIK, 
II gr – DYNAMIX , KOMET i drużyna 

URZĘDU MIEJSKIEGO w której grała 
Beata Dobrzyńska z synami Mikołajem i 
Jankiem. 

Do finału rozgrywanego dnia 14.10 
awansowali ATOPIK, JAGROL, DYNAMIX 
i KOMET. 

Turniej wygrał KOMET, II -  DYNAMIX, 
III – ATOPIK, IV – JAGROL

W ramach memoriału został rozegrany 
również zawody rzutu lotką. W klasyfikacji 
zespołowej I miejsce – DYNAMIX (87 pkt) II/
III – JAGROL, ATOPIK (87pkt), IV – Szkoła 
w Radzewie (85pkt)  V – URZĄD, VI – SE-
ZAMKI (83 pkt) , VII – KOMET (82 pkt).

Mężczyźni: I – Marek Serwatkiewicz (31 
pkt), II - Adam Nowicki (31 pkt), III -  Mariusz 
Magdziarz (30 pkt)

kobiety: I – Milena Kusik (28 pkt), II - 
Beata Dobrzyńska (27 pkt), III - Jolanta 
Walczak (27 pkt)

Podziękowania Beaty Dobrzyńskiej
Zwracam się z podziękowaniami do 

osób, które aktywnie uczestniczyły w 
przygotowaniach i organizacji Memoriału 
im. Piotra Dobrzyńskiego w dniu 13,14 
października 2007r. Dzięki pomocy wielu 
osób turniej stał się miejscem nie tylko 
zdrowej rywalizacji sportowej, dał również 
przykład tego jak bardzo brać siatkarska 
jest zintegrowana i współodpowiedzialna za 
swoich przyjaciół. Ludzie, którzy od wielu 
lat wspólnie spędzają wolny czas i mają 
podobne pasje w chwilach trudnych potrafią 
się wspierać i współdziałać. 

Szczególne podziękowania jako żona 
zmarłego kieruję do:

- Związek Harcerstwa Polskiego 
– Adama Nowickiego – za organizację 

turnieju, zabezpieczenie techniczne i orga-
nizacyjne, opłacenie sędziów oraz pucharu 
za I miejsce.

- Dyr. Marka Serwatkiewicza – za udo-
stępnienie sali gimnastycznej w Radzewie, 
organizacja turnieju rzutu lotką, oprawa 
całości turnieju.

- Macieja Nowaka – fundatora pucharów 
za II i III miejsce 

- CZPM – reprezentowanego przez 
Janusza Wojtusia – za zakup napojów 
orzeźwiających dla wszystkich drużyn, 
kawy i herbaty.

- JAGROLu Szczodrzykowo – repre-
zentowanego przez Romana Gęstwe – za 
opłacenie posiłku regeneracyjnego dla 
uczestników turnieju.

- Marka Dobrzyńskiego, Szymona 
i Bartosza Dobrzyńskich – fundatorów 
upominków dla każdego z uczestników 
zawodów. 

PuCHar dLa kÓrniCkiCH 
wioŚLarek

17 listopada 2007 roku w Kaliszu 
odbył się turniej Uczniowskich Klubów 
Sportowych, rozegrany podczas Eliminacji 
Pucharu Polski na ergometrze wioślarskim. 
Zawodniczki UKS „Dwójka Kórnik” wystar-
towały w sztafecie na dystansie 500 m i na 
poziomie UKS-ów  spośród reprezentantek 
Wielkopolski w klasyfikacji indywidualnej 

uzyskały kolejno cztery najlepsze czasy.:
I m. Zawada Karolina 2:02,6
II m. Płóciennik Weronika 2:05,0
III m. Walkowiak Monika 2:05,2
IV m. Huzarek Julia 2:10,0 
Uzyskane wyniki przyczyniły się do 

wygranej całego zespołu, dzięki czemu 
reprezentantki kórnickiego UKS-u wróciły 
do domu w dobrym nastroju i z pucharem 
w rękach.

Gratuluję zawodniczkom sukcesu.
MI

FiLiPides dLa iii mara-
tonu LedniCkieGo

 
Towarzyszący po raz trzeci w tym roku 

Ogólnopolskim Spotkaniom Młodzieży „Led-
nica 2000”  Maraton Lednicki pod dyrekcją 
Krzysztofa Buszkiewicza- mieszkańca Kór-
nika, otrzymał prestiżowe wyróżnienie i cer-
tyfikat jako specyficzna formuła biegu. Wy-
różnienie to pod nazwą Filipides, na cześć  
ateńskiego posłańca wojny pod Maratonem 
w 490 r. p.n.e., przyznawane jest honorowo 
i corocznie przez kapitułę największego w 
Polsce sportowego portalu internetowego 
„Maratony Polskie” i biegaczy z całego kraju. 
Posiadanie tak wysokiego wyróżnienia to 
potwierdzenie  doskonałej organizacji Mara-
tonu Lednickiego, który jest jednym z wielu w 
Polsce organizowanych imprez biegowych. 
Z pewnością  jest to także  świetna promo-
cja dla regionu kórnickiego, skąd pochodzą 
darczyńcy i sponsorzy biegu.

IM. Trzecia z kolei edycja Maratonu 
Lednickiego doczekała się certyfikatu i pre-
stiżowego wyróżnienia „Filipides”. Jakie to 
uczucie dla Ciebie,  debiutującego przecież 
organizatora tej imprezy?

KB. Rzeczywiście jest to mój debiut 
jako dyrektora maratonu, ale w II Maratonie 
Lednickim byłem takim niepisanym wice 
dyrektorem, więc wiele spraw związanych 
z przebiegiem tego biegu leżało na moich 
barkach. III Maraton organizacyjnie był już 
o wiele łatwiejszy. Wiadomo było, gdzie 
„uderzyć”, co zrobić, z kim rozmawiać i o co 
prosić sponsorów. O wiele łatwiej było przy-
gotować wszystko mnie jako biegaczowi. 
Wiedziałem, czego naprawdę potrzebuje ten 
biegnący pątnik w kierunku Ryby. Jestem 
niesamowicie  zbudowany faktem, że otrzy-
maliśmy tą nagrodę i jest to swojego rodzaju 
zaskoczenie dla nas, bo w Polsce mamy 
wiele imprez sportowych o dużo dłuższej 
historii, niż taka nowa impreza, jak Maraton 

Lednicki. Już jesteśmy zauważeni na arenie 
imprez nie tylko sportowych, ale także na 
płaszczyźnie  działań religijnych. Po drugie: 
organizowali ten maraton wcale nie profesjo-
naliści, tylko kórniccy moi przyjaciele, którzy 
nie są związani z organizacją jakichkolwiek 
imprez, zwłaszcza biegowych. Oni wszyscy 
całkowicie i bezinteresownie zaangażowali 
się w działania, dali swoje serce, swój czas, 
możliwości, dali po prostu siebie. Kieruję 
w ich stronę moje wielkie podziękowanie, 
a szczególnie do Tadeusza Kozłowskie-
go, wielkiego przyjaciela, który  duchowo 
wspierał mnie w  trudnych chwilach. Bez 
współpracy kórnickiego przedsiębiorstwa 
transportowego „Kombus”, bez Rady Miasta 
i Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego ta 
impreza byłaby o wiele uboższa organiza-
cyjnie. 

IM. Wiem, że bieganie to Twoja pasja, 
stąd zapędy organizowania takich imprez, 
ale przecież Maraton Lednicki do dość 
specyficzny bieg. Jak doszło do spotkania i 
organizowania przez Ciebie tej imprezy?

KB. Właściwie to było dosyć przypad-
kowe spotkanie z dyrektorem poprzedniej 
edycji, Mateuszem Hendzelkiem. Potem 
były to już spotkania  z samym Ojcem Janem 
Górą i rozmowy o idei spotkań z młodzieżą 
skupiającą się na Polach 

Lednickich. Motywem przewodnim do 
organizowania maratonu była dla mnie  idea 
biegu  w intencji Jana Pawła II i możliwość 
zetknięcia się z tymi setkami tysięcy mło-
dymi ludźmi pod Rybą, którzy modlą się i 
wspominają wielkiego dla nas człowieka, 
duchowego przewodnika.

IM. Jesteś biegaczem, pływakiem, wła-
ścicielem prywatnej firmy, prezesem klubu 
biegacza „Brylant-Kórnik”, ojcem i mężem… 
Jak znajdujesz na to wszystko czas?!

KB. Sam nie wiem, jak to jest, ale jeżeli 
ktoś robi to, co lubi, to wszystko staje się 
łatwiejsze, po prostu dzieje się samo.

Rozmawiała Izabella Moskal

KSIąŻKI MIESIąCA W FILII  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BNINIE 

De Rosnay T. – Klucz Sary 
Desai K. – Brzemię rzeczy utraconych 
Falcones J. – Katedra w Barcelonie 
Harris J. – Rubinowe czółenka 
Krajewski M. – Dżuma w Breslau 
Madeyska E. – Katoniela 
Mieszkowska E. – Matka dzieci Holocau-
stu. Historia Ireny Sendlerowej 
Nowaczyk M. – Poszukiwanie przodków. 
Genealogia dla każdego 
Perepeczko A. – Babie lato czyli bądź 
szczęśliwa całe życie 
Tokarczuk O. – Bieguni 

Uwaga Młodzi Czytelnicy Biblioteki Pu-
blicznej w Bninie! 
Przypominamy, że trwa konkurs na najlep-
szego czytelnika Naszej Biblioteki. 

REGULAMIN KONKURSU  
NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KÓRNIKU – FILII W BNINIE 

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna w 
Kórniku - Filia w Bninie. 
Termin: od 2 listopada 2007 roku do 31 
maja 2008 roku. 
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych 
będący czytelnikami Naszej Biblioteki. 

WARUNKI KONKURSU: 
1. Każdy uczestnik Konkursu może wypo-
życzyć do pięciu książek dziennie. 
2. Bibliotekarz będzie rejestrował i kontro-
lował ilość wypożyczonych książek oraz 
sprawdzał znajomość ich treści. 
3. Najlepsi czytelnicy zostaną wyłonieni i 
nagrodzeni na koniec każdego miesiąca. 
4. Lista laureatów zostanie wywieszona 
na tablicy ogłoszeń Biblioteki Publicznej 
w Kórniku - Filii w Bninie. 
Zwycięzcami konkursu w listopadzie zostali: 
1. Wiciak Kamila - przeczytała 23 książki; 
2. Przewoźny Adrian - przeczytał 14 książek. 
Laureatom gratulujemy i zapraszamy po 
odbiór nagród. 

PrzeGLĄd  
taLentÓw

Już po raz ósmy, odbył się pod auspi-
cjami Starostwa Powiatowego w Środzie, 
Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego, 
Urzędu Miejskiego i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Środzie Wlkp. Przegląd 
Talentów Muzycznych. Impreza odbyła 
się 24 listopada a uroczystego otwarcia 
Przeglądu dokonał Wicestarosta Średzki 
Jerzy Leporowski. 

Uczestnicy Przeglądu, a było ich 45, 
reprezentowali 7 powiatów Wielkopolski i 
podzieleni zostali na pięć kategorii: grupa 
grających na keyboardach, klasy 1-3 szkół 
podstawowych, klasy 4-6 szkół podstawo-
wych, szkoły gimnazjalne i szkoły ponad-
gimnazjalne.  

Jury przewodniczyła Daniela Kraus – 
Burzyńska – wicedyrektor Zespołu Szkół 
Muzycznych w Poznaniu, w skład zespołu 
oceniającego weszli ponadto Kazimierz 
Trzeciak i Michał Karasiewicz. Po wysłu-
chaniu wszystkich uczestników jury podało 
ostateczne wyniki. Wśród uczestników, a 
także co warte podkreślenia wśród laure-
atów konkursu byli także przedstawiciele 
naszej gminy. W grupie grających na keybo-
ardach II miejsce zajęła Olga Półchłopek 

W grupie klas 1-3 szkół podstawowych 
II miejsce (ex aequo) zdobył Jakub Leh-
mann. 

W III grupie wiekowej, czyli uczniów gim-
nazjów, jury nie przyznało nagród, lecz tylko 
wyróżnienia – między Marcie Lehmann. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, a najlepsi z rąk Starosty Piotra 
Piekarskiego odebrali cenne nagrody.  

Poziom konkursu był wysoki, gdyż mogli 
brać i brali w nim udział uczniowie szkół 
muzycznych.

Jako, że regulamin konkursu wyraźnie 
zakazywał zwycięzcom z lat poprzednich 
stawania w szranki w kolejnym roku, poza 
konkursem wystąpiła laureatka I nagrody z 
roku 2006 Maria Taciak.

To kolejny sukces grupy muzyków, któ-
rymi opiekuje się Zygmunt Szram.

Gratulujemy. Opr. ŁG

LekCja  
z kLasĄ

Nadzwyczajne lekcje odbyły się w Szkole 
Podstawowej w Szczodrzykowie.

Choć nie była to lekcja magii – można było 
poznać sposób poruszania przedmiotów bez 
dotykania ich, gaszenia świeczki na odległość 
bez dmuchania na nią lub dowiedzieć się w 
jaki sposób wbijać gwoździe bananem.

Brzmi to wszystko conajmniej dziwnie, 
ale dzięki naukowcom z Centrum Nauki 
Kopernik oraz Polskiej Akademii Nauk  z 
Warszawy uczniowie dokonywali z pozoru 
niemożliwych rzeczy.

Część fizyczna zajęć polegała na pre-
zentacji zagadnienia wysokich napięć prądu 
elektrycznego. Prowadzący uruchomili w 
jednej z klas agregat produkujący prąd o 
napięciu liczonym w tysiącach volt. I jak się 
okazało, przy zachowaniu odpowiednich 
środków ostrożności można samemu poddać 
się elektryzowaniu - jonizacji takim prądem. 

Wypływające wtedy z palców jony bez 
zbędnych zaklęć mogą poruszać lekkie 
przedmioty lub zgasić płomień świecy.

Najzabawniejszym momentem lekcji była 
chwila, gdy naelektryzowanej i nieco przestraszo-
nej uczennicy włosy stanęły dęba – zupełnie jak na 
kreskówkach ale najzupełniej bezpiecznie. 

Kolejną część zajęć stanowiła zabawa z 
ciekłym azotem. Zamrożone dzięki skroplone-
mu gazowi przedmioty zmieniały właściwości 
fizyczne. Róża po zamrożeniu w azocie robiła 
się krucha i rozpryskiwała się na tysiące ka-

wałków. Banan robił się twardy jak stal i łatwo 
można było go używać jak młotka.

A na koniec wybuchowo – zamknięty w 
szczelnym pojemniku azot podgrzewał się w 
pokojowej temperaturze, rozprężał i wybuchał 
tryskając kłębami ni to dymu ni gęstej mgły.

W klasie obok było może trochę mniej 
spektakularnie ale równie ciekawie. Inna 
grupa uczniów poznawała tajniki komuni-
kowania się i pracy w grupie. Podzieleni na 
kilkuosobowe zespoły budowali na wyścigi 
wieże z makulatury, językiem gestów in-
struowali grupę o sposobie wykonywania 
kolejnej budowli, dyskutowali o sposobach 
przekazywania sobie informacji i skuteczno-
ści takich działań.

W zajęciach wzięli udział uczniowie 
podstawówki z Chwalibogowa oraz ze 

Szczodrzykowa. O wyborze tych właśnie 
szkół zdecydował po części łut szczęścia w 
losowaniu, ale nie tylko. Istotne było także 
to, że uczniowie tych placówek wzięli udział 
w akcjach Gazety Wyborczej „Szkoła z 
Klasą” i „Uczeń z Klasą”. Jeśli chodzi o SP 
ze Szczodrzykowa, reprezentowali ją i tytuł 
„Ucznia z Klasą” otrzymali – wtedy jeszcze 
trzecioklasiści Maksymilian Polcyn i Filip 
Surdyk (dziś uczniowie klasy czwartej) pod 
opieką  nauczycielki Barbary Gromadzkiej. 

Tegoroczne magiczno-fizyczno-humani-
styczne zajęcia były nagrodą dla wybranych 
szkół. Ich organizatorem były: Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej, Polsko-Amerykańskia 
Fundacja Wolności oraz animatorzy akcji 
Gazety Wyborczej „Szkoła z Klasą”

Wszystkich zainteresowanych akcją od-
syłamy na stronę www.szkolazklasa.pl

Opr. ŁG
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uniHokeiŚCi z sP Bnin  
i G. kÓrnik  

wiCemistrzami Powiatu

W nowo otwartej hali sportowej w miej-
scowości Gułtowy gm. Kostrzyn odbyły się 
Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjów w Unihokeju zarówno 
dla dziewcząt jak i chłopców. Przez cztery 
dni reprezentacje kilkunastu szkół walczyło 
o medale mistrzostw oraz awans do zawo-
dów rejonowych. Ze względu na dużą ilość 
szkół startujących a zawody odbywały się 
w ciągu jednego dnia, rozgrywano mecze 
w grupach a ich zwycięzcy spotykali się w 
finale. Pecha miały w losowaniu dziewczęta 
z SP Szczodrzykowo, które w grupie wy-
losowały ubiegłoroczne mistrzynie Szkołę 
Podstawową  z Gułtów.

W niezwykle zaciętym meczu zremiso-
wały 1:1 a o wygraniu grupy decydowały 
różnice bramek ze wszystkich meczy i 
Gułtowy awansowały dalej.

Ostatecznie dziewczęta z Szczodrzyko-
wa zajęły czwarte miejsce.

Z kolei niespodziankę sprawili chłopcy 
ze  Szkoły Podstawowej w Bninie, którzy 
walczyli w finale i zajęli drugie miejsce. Pod 
kierunkiem p. Jacka Ogonowskiego medale 
srebrne i awans do zawodów rejonowych 
wywalczyli: Marcin Sobieraj, Jakub Fludra, 
Kamil Rychlewski, Jarosław Dzirba, Maciej 
Górski, Hubert Kaczmarek, Dawid Szyma-
niak, Jakub Menes,

Marek Ciszak, Marek Nowaczyk.
Nagrodę specjalną ufundowaną przez 

trenera unihokeja z Gułtów a jednocześnie 
organizatora turnieju dla „króla strzelców” 
otrzymał Marcin Sobieraj z Bnina. 

Kolejny raz bez hali sportowej, tym 
razem chłopcy z Bnina wywalczyli to samo 
miejsce,które w ubiegłym roku zajęli ich 
koledzy z Radzewa. 

Dobrze zagrały także w turnieju dziew-
częta z Gimnazjum w Kórniku, które zajęły 
czwarte miejsce a jest to najwyższe od 
początku mistrzostw powiatu w tej dyscypli-
nie. Dzielnie walczyli o awans do zawodów 
rejonowych gimnazjaliści z Kórnika. Wy-
grali swoją grupę, awansowali do finałów 
mistrzostw i ostatecznie wywalczyli wice-
mistrzostwo powiatu w unihokeju. Chłopcy 
prowadzeni przez p. Krzysztofa Gott-
schlicka: Kamil Pawlak, Jan Frąckowiak, 
Błażej Olejniczak, Mateusz Pucek, Mateusz 
Słominski, Filip Bruczyński, Szymon Bilski, 
Szymon Sobieraj oraz Damian Żak oprócz 
srebrnych medali przywieźli puchar i będą 
po raz pierwszy walczyć dalej w zawodach 
rejonowych. Sukces jest duży, ponieważ w 
ubiegłym roku kórniccy gimnazjaliści upla-
sowali się na piątym miejscu.

Dla niewtajemniczonych informuję, że 
jest różnica rozgrywania meczy w naszych 
małych salach a na przepisowych boiskach. 
Polega to m.in. na tym, że w prawidłowych 
warunkach gra się na dużych boiskach 
ograniczonych bandami , z bramkarzami, 
na duże bramki większą ilością zawodników 
(5 + bramkarz) a gra się podobnie jak w 
hokeju na lodzie tylko bez łyżew.

w ruCH PoszŁy PiŁeCzki 
PinGPonGowe

Jak co roku reprezentacje dziewcząt i 
chłopców wszystkich szkół podstawowych 
a także dwóch naszych gimnazjów grały 
w Radzewie o mistrzostwo gminy w tenisie 
stołowym. 

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce 
zajęły: Wiktoria Żegleń i Dominika Zych z 
Szczodrzykowa i one będą reprezentowały 
nasze środowisko w zawodach powiato-
wych.

Drugie miejsce wywalczyły Angelika Pie-
chowiak i Anna Książkiewicz z Bnina, trzecie 
Agata Niemier , Paulina Staniszewska, 
Katarzyna Sznura z  Radzewa a czwarte Jo-
anna Niewiedział i Marta Przybył z Kórnika. 
Indywidualnie w 9 Memoriale im. Bogdana 
Walerczyka najlepszą tenisistką była Wikto-
ria Żegleń z Szczodrzykowa, drugie miejsce 
zajęła Angelika Piechowiak z Bnina i trzecie 
Dominika Zych z Szczodrzykowa.

Wśród chłopców zwyciężyło Radzewo: 
Konstanty Kalisz, Sebastian Stempniak, Filip 
Siejak i wywalczyli start w zawodach powia-
towych. Chłopcy z Szczodrzykowa Damian 
Andrzejewski i Damian Achtenberg zajęli 
drugie miejsce, Filip Toś i Patryk Szczepa-
niak z Kórnika trzecie a Michał Romiarek i 
Aleksander Nowak - czwarte miejsce.

W konkurencji indywidualnej Memoriału 
pierwsze miejsce wywalczył Konstanty Kalisz 
oraz drugie Sebastian Stempniak - obydwoje 
z Radzewa a trzecie Filip Toś z Kórnika.

Zawody dla dziewcząt przeprowadził p. 
Dariusz Śmigielski z Szczodrzykowa a dla 
chłopców p. Jacek Ogonowski z Bnina.

Nagrody: medale, puchary i statuetki 
ufundowała rodzina Walerczyków z Kór-
nika.

Wśród wręczających nagrody oprócz p. 
Marka Serwatkiewicza była absolwentka 
szkoły w Radzewie  p.Wioletta Kazyaka ( 
Bałęczna ), która w przeszłości wspólnie z 
swoją bliźniaczą siostrą zdobywała medale 
dla Radzewa a w trakcie nauki w Liceum 
Ogólnokształcącym w Kórniku wywalczyły 
mistrzostwo i wicemistrzostwo wojewódz-
twa. 

Również gimnazjaliści rywalizowali o 
prawo udziału w mistrzostwach powiatu oraz 
o medale ufundowane przez firmę „Jagrol”.

Drużynowo wśród dziewcząt zwyciężyły 
Kinga Zgarda i Marta Lehmann z Gimna-
zjum w Kórniku oraz w chłopcach Mateusz 
Wójkiewicz i Mateusz Arim także z Kórnika  
i  tym samym wywalczyli prawo reprezento-
wania gminy Kórnik na kolejnych szczeblach 
rozgrywek.

BrĄzowy medaL nie 
zaPewniŁ im awansu 

daLej

Na tegorocznych mistrzostwach powiatu 
w koszykówce szkół ponadgimnazjalnych, 
które odbyły się w Swarzędzu kórniccy 
licealiści zdobyli brązowe medale i otrzymali 
pamiątkową statuetkę za zajęcie trzeciego 

miejsca w turnieju. Mistrzostwa wygrało 
LO Puszczykowo przed ZS nr 2 Swarzędz 
i te dwie szkoły awansowały do zawodów 
rejonowych. Koszykarze LO Kórnik prze-
grali mecz z Puszczykowem 8:24, wygrali  
z ZS z Mosiny 36:8 i w półfinałach turnieju 
walcząc o trzecie miejsce pokonali  ZS nr 
1 ze Swarzędza 31:25.

wyCHowankowie marka 
serwatkiewiCza  

mistrzami Powiatu

Mistrzowie gmin z całego powiatu 
poznańskiego ze szkół podstawowych i 
gimnazjów spotkali się w Radzewie, by 
wyłonić najlepszych tenisistów stołowych 
w punktacji drużynowej oraz indywidualnej 
na zawody rejonowe.

Przez dwa dni (26-27.11. 2007) gimna-
zja ( 9-10 szkół) a kolejne ( 29-30.11.2007 ) 
szkoły podstawowe ( 11-13 szkół ) walczyły 
drużynowo i indywidualnie o statuetki, me-
dale ufundowane przez Starostwo Powiatu 
Poznańskiego oraz awans do zawodów 
wojewódzkich.

Dużą niespodziankę sprawili uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Radzewie: Kon-
stanty Kalisz i Sebastian Stempniak, którzy 
wywalczyli złote medale za mistrzostwo 
powiatu poznańskiego w rywalizacji drużyn 
2-osobowych.. Wygrali wszystkie mecze 
pokonując m.in. szkoły z Rokietnicy ( 2m) 
Przeźmierowa ( 3m), Lubonia, Swarzędza, 
Stęszewa. Ponadto Sebastian Stempniak 
w zawodach indywidualnych zajął drugie 
miejsce i wystartuje w finałach Mistrzostw 
Wielkopolski. Dobrze wypadł również jego 
młodszy kolega Konstanty Kalisz, który 
wśród 32 tenisistów był czwarty. W zawo-
dach rejonowych w drużynowym tenisie sto-
łowym wystąpią także dziewczęta z Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie.

Tenisistki p. Barbary Jańczyk: Wiktoria 
Żegleń i Dominika Zych w półfinale wygrały 
mecze z koleżankami z Mrowina, Zimina, 
Lusowa i walczyły w finale mistrzostw. Osta-
tecznie zajęły trzecie miejsce, otrzymując 
brązowe medale i awansowały wyżej.

Indywidualnie Wiktoria była siódma a 
Dominika dziewiąta na 32 rywalizujące 
tenisistki. 

Dziewczęta p. Anetty Szarzyńskiej 
z Gimnazjum w Kórniku :Kinga Zgarda  
i Marta Lehmann rywalizując z 9 gimnazja-
mi zajęły trzecie miejsce i awansowały do 
rejonu. W Wojewódzkich Indywidualnych 
Mistrzostwach w tenisie stołowym wystąpi 
również Kinga Zgarda, która wywalczyła na 
mistrzostwach powiatu trzecie miejsce.

Z kolei chłopcy z Gimnazjum w Kórniku 
we współzawodnictwie drużynowym tenisa 
stołowego zajęli szóste miejsce. Natomiast 
w rozegranych indywidualnych mistrzo-
stwach powiatu drugie miejsce wywalczył 
Sylwester Serba z Robakowa i zakwalifiko-
wał się do zawodów wojewódzkich. Mate-
usz Wójkiewicz z G. Kórnik był czwarty a 
Michał Okniński z Robakowa zajął miejsce 
5-6 na 32 zawodników startujących z całego 
powiatu. ARA

sPrawozdanie  
z dziaŁaLnoŚCi sekCji 

koLarskiej
uks „jedynka-Limaro” 

kÓrnik w sezonie 2007

Zawodnicy sekcji kolarskiej w sezonie 
2007 zdobyli łącznie siedem medali Mi-
strzostw Polski, oraz dwa medale Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików. W 
klubie szkolonych było 33 zawodników, z 
czego aż 16 zdobywało punkty w rywalizacji 
dzieci i młodzieży, w tym siedem dziewczyn. 
W roku 2007 w rywalizacji tej zajęliśmy 
trzecie miejsce w Wielkopolsce z dorobkiem 
104 pkt. Od kilku sezonów UKS Jedynka 
jest najlepszym kolarskim Uczniowskim 
Klubem Sportowym w kraju zdobywając naj-
więcej punktów 
zaliczanych do 
rywalizacji Dzieci 
i Młodzieży. W 
2007 roku dwóch 
naszych zawod-
ników zakwali-
fikowało się do 
Kadry Narodowej 
na Mistrzostwa 
Świata i Europy. 
Kadra szkolenio-
wa naszej sekcji 
to byli reprezen-
tanci Polski w 
kolarstwie, Ro-
bert Taciak i Jan 
Antkowiak. Warto 
również dodać, 
że z roku na rok 
dokształcamy na-
szą kadrę szko-
leniową, starając się tym samym podnosić 
poziom szkolenia w klubie. Obecnie na kurs 
instruktorów kolarstwa uczęszcza jeden z 
wychowanków klubu.

Zawodnicy UKS Jedynka, startowali w 
2007 roku łącznie w ponad osiemdziesięciu 
imprezach w całym kraju, a jedyny senior 
w klubie Mateusz Taciak podnosił swój 
poziom głównie w wyścigach zagranicz-
nych, wielokrotnie startując w wyścigach 

dla zawodowców punktowanych do kla-
syfikacji UCI, odnosząc w nich również 
spore sukcesy. Do największych osiągnięć 
zawodników UKS Jedynka w sezonie 2007 
można zaliczyć tytuł Mistrza Polski Mag-
daleny Wójkiewicz w przełaju, drużynowe 
wicemistrzostwo Polski w kolarstwie prze-
łajowym, oraz brązowy medal Mateusza Ta-
ciaka w Mistrzostwach Polski w kolarstwie 
szosowym Elity w Kielcach podczas jazdy 
indywidualnej na czas. 

Warto dodać również, że niektórzy nasi 
wychowankowie, którzy skończyli wiek ju-
niora, dalej rozwijają się w innych klubach. 
Łukasz Kuchta jest brązowym medalistą Mi-
strzostw Polski na torze do lat 23, a Tomasz 
Schmidt poza tym, że jest wielokrotnym me-
dalistą Mistrzostw Polski na torze zarówno 
w kategorii do lat 23 jak i w kategorii Elity, 
to jest aktualnym wicemistrzem Europy w 
sprincie olimpijskim. Zarówno Taciak jak 

i Schmidt są w 
Kadrze Narodo-
wej objętej przy-
gotowaniami do 
Igrzysk Olimpij-
skich w Pekinie, 
Tomek w grupie 
torowej,  nato-
miast Mateusz w 
szosowej. 

Sekcja kolar-
ska UKS „Jedyn-
ka” zorganizowa-
ła w 2007 roku na 
terenie Kórnika 
cztery imprezy 
Ogólnopolskie, 
tj. Puchar Wiel-
kopolski w Ko-
larstwie Przeła-
jowym, X Wyścig 
o Puchar Burmi-

strza w Kolarstwie Górskim, X Kryterium 
Uliczne o Puchar Burmistrza, które było 
zarazem II Memoriałem znanego trenera 
Franciszka Przecinkowskiego oraz Prze-
łajowy Wyścig Niepodległościowy. Zorga-
nizowaliśmy również dwa (29 i 30 z kolei) 
Wielkie Festyny Rowerowe dla Dzieci. 
Łącznie podczas tych imprez udział wzięło 
ponad 600 uczestników.

Robert Taciak

dominaCja kaCPra  
w PrzeŁajowym PP

Żadnych szans rywalom nie daje w star-
tach w przełajowym Pucharze Polski zawodnik 
UKS Jedynka Limaro Kórnik, Kacper Rajkow-
ski, startujący w kategorii juniorów młodszych 
(15-16 lat). Zwyciężał pięciokrotnie pod rząd, 
zarówno w Koziegłowach,  Szczekocinach, 
a następnie w Strzelcach Krajeńskich i Zwie-
rzyniu, a w ostatni weekend w Opocznie. 
Zawody na Śląsku  odbywały się dzień po dniu 
a towarzyszyły im zgoła odmienne warunki 
atmosferyczne. W sobotę w Koziegłowach 
trasa była niezwykle błotnista, natomiast na 
drugi dzień w Szczekocinach było mroźno, a 
na trasie leżało ok. 20 cm śniegu. Aby zwy-
ciężać w takich wyścigach trzeba posiadać 
poza przygotowaniem fizycznym, niezwykłe 
umiejętności techniczne. W obu przypadkach, 
najlepszymi wykazał się młody Kórniczanin, co 
mogli podziwiać trenerzy i zawodnicy z całej 
Polski, a wielu z  nich upatruje go już jako 
faworyta nr 1 w styczniowych Mistrzostwach 
Polski. Bardzo dobrze zaprezentowali się 
pozostali zawodnicy Limaro. W juniorach 
młodszych w pierwszy dzień Adam Piasecki 
był szósty, Daniel Adamski trzynasty a debiu-
tujący w przełajach Michał Jędrzejczak zajął 22 
miejsce. W wyścigu juniorów, starszy z braci 
Rajkowskich, Bartosz zajął szóste miejsce, 
a wśród seniorów Piotr Antkowiak był piąty. 
Następnego dnia ponownie zwyciężył Kacper. 
Drugi na mecie Janusz Lessnau ze Strzelec 
Krajeńskich stracił już 59 sek. Bardzo blisko 
podium był Piasecki ale ostatecznie musiał 
się zadowolić czwartym miejscem, Adamski 
był szóstym a Jędrzejczak 25. Doskonale 
tego dnia wypadł również Bartosz Rajkowski, 
który w wyścigu juniorów po pięknem finiszu 
zajął drugie miejsce, a Antkowiak w wyścigu 
seniorów był czwarty. Zawodnicy Kórnickiego 
Limaro okazali się również najlepsi w klasyfika-
cji drużynowej obu Śląskich serii Pucharu Pol-
ski.  W wyścigach w Strzelcach i Zwierzyniu, 
ponownie Kórniczanie pokazali się z bardzo 
dobrej strony, oprócz kolejnych zwycięstw Kac-
pra Rajkowskiego wśród juniorów młodszych 
w Strzelcach Daniel Adamski był szósty, a Mi-
chał Jędrzejczak dziewiąty. Następnego dnia 
piąte miejsce zajął Adam Piasecki a Adamski i 
Jędrzejczak zajęli kolejno dziewiąte i jedenaste 
miejsce.  W wyścigach juniorów doskonale w 
obu przypadkach pojechał Bartosz Rajkowski, 
który dwukrotnie stawał na drugim stopniu po-
dium. W wyścigach kolarskiej elity, zawodnicy 
Limaro także stawali na podium. W Strzelcach 
drugi był Tadeusz Korzeniewski a trzeci Piotr 
Antkowiak. W Zwierzyniu startował tylko Ko-
rzeniewski i zajął trzecie miejsce. Po raz pierw-
szy w tym sezonie przełajowym wystartowała 
również Natalia Piasecka, odnosząc od razu 
spory sukces, gdyż w wyścigach kobiet open, 
dwukrotnie zwyciężała, zarówno w Strzelcach 
jak i  Zwierzyniu. W ostatni weekend zawod-
nicy Kórnickiego Limaro startowali tylko raz w 
dalekim Opocznie. Wśród juniorów młodszych 
po raz piąty z rzędu wygrał Kacper Rajkowski 
a pozostali nasi zawodnicy zajęli kolejno miej-
sca, Adamski siódme a Piasecki ósme. Swój 
wysoki poziom potwierdził również starszy z 
braci Rajkowskich, Bartosz plasując się mimo 
defektu na czwartym miejscu. HS

Dekoracja Juniorów mł. w Szczekocinach
foto D. Skorupa

Wyścig w Szczekocinach  
- na czele Kacper Rajkowski
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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
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 21/2007:  
„DO TRZECH RAZY SZTUKA”.  

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

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

Materiały prosimy dostarczać do 14-go grudnia 2007 r.

Poziomo:  1) zmarły w tym roku pierwszy 
redaktor naczelny nowego (wydawanego 
od 1988 r.) „Kórniczanina”, był także preze-
sem Koła Polskiego Związku Filatelistycz-
nego w Kórniku, 8) namysł rozsądnego, 9) 
wieś w gminie Kórnik, na zachód od Gądek, 
10) kórnicki klub sportowy, 14) zespół ko-
mórek w organizmie, 18) skarbnik Gminy 
Kórnik, 19) Andrzej, radny Rady Miejskiej 
w Kórniku, 20) nadzorował robotników w 
polu, 24) stolica Wenezueli, 28) sekretarz 
Gminy Kórnik, 29) dźwignia handlu, 30) imię 
piosenkarki Okupnik.
Pionowo: 1) partia tenisa, w której po każ-
dej stronie gra para mieszana (mężczyzna 
i kobieta), 2) kreska, 3) prowadzi teleturniej 
„Jeden z dziesięciu”, 4) w piosence Andrze-
ja Dąbrowskiego: do zakochania jeden…, 

5) dyskiem albo oszczepem, 6) bokobrody, 
7) łąka górska, 11) czynność wykonywa-
na przez rolnika pługiem, 12) kubeł, 13) 
temperatura powietrza pośrednia między 
zimnem a gorącem, 15) więcej niż znajomy, 
mniej niż przyjaciel, 16) ciągnie wilka do 
lasu, 17) grupa ludzi towarzysząca komuś, 
21) np. tulipan, 22) w przysłowiu: złamana 
u skaczącej kózki, 23) miasto w Arabii 
Saudyjskiej, ośrodek kultu religijnego mu-
zułmanów, 24) miejsce występów akrobaty 
i clowna, 25) rękę myje, 26) nieprzerwany 
ciąg chwil, 27) gra w karty.

  Litery w polach z dodatkową numeracją 
(w dolnej części), uszeregowane w ko-
lejności, utworzą ostateczne rozwiązanie 
– przysłowie.




