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10 lAt ZdRoWIA

Z okazji jubileuszu 10-lecia Spółki 
Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”, które 
świętowano 30 sierpnia na terenach OSi-
Ru, życzenia i podziękowania za dekadę 
współpracy, w imieniu samorządu złożyli 
pracownikom spółki przewodnicząca RM 
Irena Kaczmarek oraz burmistrz Jerzy 
Lechnerowski. 

SpotkANIE W CZmoNIu

Na spotkaniu wiejskim w Czmoniu, które 
odbyło się 2 września br omawiano między 
innymi problematykę opracowywanego 
studium zagospodarowania okolicznych 
terenów, oraz sprawę gazyfikacji wsi. 
Minister Infrastruktury wyraził zgodę na 
prowadzenie prac w pasie drogowym, co 
umożliwi realizację gazociągu. Drugą część 
dyskusji zdominował temat kontrower-
syjnego zdaniem mieszkańców Czmonia 
usytuowania kruszarni betonu w pobliżu 
wysypiska odpadów. 

Obecni byli i na pytania mieszkańców 
odpowiadali burmistrz Jerzy Lechnerowski, 

kierownik Referatu Planowania Przestrzen-
nego Sławomir Lepczyński oraz radni: Julia 
Bartkowiak oraz Jerzy Rozmiarek.

kAREtkA od StyCZNIA

Potwierdzają się informacje o usytu-
owaniu w naszym mieście punktu postoju 
karetki pogotowia ratunkowego. Na spo-
tkaniu zorganizowanym w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim, na które zapro-
szono między innymi burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego poinformowano, że już 
od 1 stycznia 2009 planuje się utworzyć 3 
nowe miejsca postoju karetek: w Kórniku, 
Tarnowie Podgórnym i Stęszewie. Rozwa-
ża się także utworzenie takiego punktu w 
Pobiedziskach. 

Gmina zobowiązała się do zapewnienia 
bazy lokalowej dla karetki i jej załogi. 

W Kórniku stacjonować miałaby karetka 
z zespołem ratowniczym (pielęgniarskim), 
jednak bez lekarza.

JubIlEuSZ RAbENA

Wielka gala w Teatrze Polskim towa-
rzyszyła jubileuszowi 20lecia firmy Raben 

w Polsce, który obchodzono w dniu 5 
września br. Na zaproszenie organizatorów 
w uroczystościach wziął udział burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, który w imieniu sa-
morządu złożył przedstawicielom firmy 
życzenia.

W tetrze Polskim obecni byli pracow-
nicy oddziałów z całej Polski, a także z 
Niemiec, Holandii, Litwy, Łotwy i Estonii. 
Pan Edward Raben mówił o rozwoju firmy 
na przestrzeni lat. W tym okresie firma stała 
się europejskim potentatem w dziedzinie 
logistyki. Przypomnijmy, że Raben jest od 
lat jednym z największych podatników w 
Gminie Kórnik.

100 lAt

Z okazji 100lecia istnienia Firmy 
Grzegorowskich w Kórniku odprawiono 
mszę świętą w Kolegiacie Kórnickiej 
oraz zorganizowano Zjazd Rodu Jadwigi 
i Walentego – założycieli firmy. Podczas 
uroczystości jakie odbyły się w zajeź-
dzie w Trzebisławkach burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, obok złożenia gratulacji 
podkreślił znaczenie Firmy dla promocji 
gminy oraz kórnickiego rzemiosła, a także 
kultywowanie tradycji przodków przez 
kolejne pokolenia właścicieli firmy. 

ŁG

Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

obIAdy domoWE Np:
426/  StEk Z ŁoSoSIA Z GRIllA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 21,00 zł
401/  kotlEt dE’VolAIllE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 17,50 zł
483/  kotlEt SCHAboWy panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 16,00 zł
482/  StEk Z GRIllA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 17,50 zł
481/  mEdAlIoNy ZApIEkANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 22,00 zł
445/  ZRAZ WoŁoWy ZAWIJANy – sos pieczeniowy, pyzy drożdżowe, buraczki ........................... 20,00 zł

pIZZA pRoSto Z pIECA:
!!! 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 ......................................................od  8,50 zł

SAŁAtkA od 8,50 zł,    SpAGEttI od 9,50 zł,    lASAGNE od 12,50 zł,  
toRtEllINI od 14,00 zł,    kEbAb od 9,00 zł

ODBIÓR WŁASNy = 10% RAbAtu
Zamów jednorazowo za 35 zł, a otrzymasz 1l soku owocowego za 1 grosz !!!

62-035 kÓRNIk, bNIN RyNEk 8

061 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

+48(...)61 8 170 595
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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

PROSTO  Z  RATUSZA

Już po raz dwunasty Kapituła Ogólno-
polskiego Konkursu „Modernizacja Roku” 
oraz Stowarzyszenie Ochrony Narodowego 
Dziedzictwa Materialnego przyznały nagro-
dy w XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Modernizacja Roku 2007”, którego celem 
było prezentowanie rozwiązań architek-
toniczno-budowlanych zastosowanych w 
obiektach modernizowanych 
przy użyciu nowoczesnych 
technologii i materiałów, wy-
różniających się szczególnymi 
walorami.

Wśród finalistów, których w 
tym roku było aż 115, znalazła 
się również gmina Kórnik. Jest 
to ogromny sukces, biorąc po 
uwagę, że do konkursu zgło-
szono ponad 600 obiektów. 
Jak podkreślał pan Roman 
Pikuła, komisarz konkursu, 
nigdy wcześniej w historii kon-
kursu nie było tylu obiektów 
nominowanych do udziału w 
rywalizacji i nigdy wcześniej 
też komisja w finale nie oglą-
dała aż 115 obiektów.  

Do Konkursu mogły być 
rekomendowane budynki i obiekty w trzy-
nastu kategoriach: 

• obiekty mieszkalne
• obiekty hotelarsko-turystyczne
• obiekty przemysłowe i inżynieryjne
• obiekty użyteczności publicznej
• obiekty szkolnictwa
• obiekty kultury, sportu, zdrowia i 

rekreacji
• obiekty ochrony środowiska
• obiekty zabytkowe
• elewacje i termorenowacje
• najciekawsze modernizacje i adaptacje 

wnętrz
• rewitalizacja obszarów i zespołów 

urbanistycznych

• drogi i obiekty mostowe
• obiekty sakralne
Prawo do udziału w Konkursie przysłu-

giwało każdemu z uczestników procesu 
modernizacji: inwestorowi, wykonawcy, 
projektantowi. 

Wszyscy uczestnicy nagrodzonej mo-
dernizacji w poszczególnych kategoriach 

otrzymali równorzędne nagrody i wyróż-
nienia. 

W Konkursie nie nagradzano nowych 
obiektów. Nagrody przyznawane były 
inwestorom, projektantom i wykonawcom 
robót budowlanych dla ratowania obiek-
tów i budowli dziedzictwa narodowego, 
oraz modernizujących i przebudowują-
cych budynki, budowle i obiekty techno-
logiczne dla uzyskania efektów użytko-
wych bez realizacji nowych inwestycji i 

wykonujących rewitalizację 
zespołów urbanistycznych 
i obszarów np. parki, eko-
systemy.

Gmina Kórnik zgłosiła 
dwa obiekty do konkursu: 
przepust na rzece Głuszyna 
w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 431 Kórnik –Mosina oraz 
wznowienie budowy budynku 
mieszkalnego wielorodzinne-
go (12 rodzinnego) w miej-
scowości Dziećmierowo.  Oba 
zgłoszone obiekty zostały 
zakwalifikowane do ścisłego 
finału, niestety konkurencja 
była w tym roku bardzo duża 
i nagrody głównej nie udało 
się zdobyć, ale jak podkreślał 
komisarz Konkursu, w tym 

konkursie przegranych nie było.  
Uroczystość rozdania nagród odbyła 

się w dniu 29 sierpnia br. na Zamku 
Królewskim w Warszawie. Pamiątkowe 
dyplomy dla wykonawców, autorów pro-
jektów i inwestorów z gminy Kórnik ode-
brał wiceburmistrz  Hieronim Urbanek. 

MMB

Udział gminy KórniK w OgólnOpOlsKim 
KOnKUrsie „mOdernizacja rOKU”
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Kórnik i Bnin przypomina ostatnio wielki 
plac budowy. Nie tylko obwodnica nabiera 
nowego kształtu, ale także budowane. Lub 
remontowane chodniki można juz liczyć w 
kilometrach. 

Zamkowa, Armii Krajowej, Śremska, 
Średzka (obok pięknego nowego wybu-
dowanego przez parafię płotu probostwa), 
Kuśnierska, Wojska Polskiego i inne ulice 
zyskały nową nawierzchnię.

Przy okazji (przed chodnikami) wyko-
nano szereg prac modernizujących sieci 
wodociągową i elektryczną.

Na szczęście większość głównych (choć 
nie wszystkie) odcinków udało się wykonać 
przed zmianą organizacji ruchu przenoszą-
ca ruch z obwodnicy do centrum miasta.

Prace jeszcze się nie skończyły – nie-
stety czeka nas więc uciążliwości drogo-
wych  ciąg dalszy.

ŁG

wieŚci sOłecKie 
RUNOWO 

Iwona Cupryjak, sołtys Runowa poin-
formowała, że na boisku do koszykówki 
położona zostanie nowa nawierzchnia z 
płytek chodnikowych i zainstalowane ko-
sze dla dorosłych i dzieci. Wokół boiska w 
dwóch etapach posadzone będą drzewa i 
krzewy. Jeszcze w tym roku rozpocznie się 
remont świetlicy. 

koNARSkIE 

Tradycyjnym dożynkowym korowodem 
rozpoczęły się Dożynki Wiejskie zorganizo-
wane przez Radę Sołecką w miejscowości 
Konarskie, w niedzielę 7 września. Uroczy-
stą Mszę św. dziękczynną za tegoroczne 
zbiory odprawił ks. kanonik Bolesław 
Dolata. Poświęcono wieniec żniwny oraz 
chleb. Wśród gości był: burmistrz Jerzy 
Lechnerowski oraz wiceburmistrz  Hieronim 
Urbanek, a także Marek Serwatkiewicz, 
radny powiatowy. Funkcje starostów doży-
nek pełnili: Stefania Kalisz i Piotr Marciniak. 
Obrzędu dożynkowego dokonał Zespół 
Ludowy „Lusowiacy” z Lusowa. Na scenie 
zaśpiewały trzy uczennice Liceum Ogólno-

kształcącego w Kórniku. Podczas zabawy 
do tańca przygrywał zespół BeniBex ze 
Środy Wlkp.

CZmoŃ 

Jerzy Rozmiarek, sołtys Czmonia poin-
formował, że 2 września odbyło się zebranie 
wiejskie. Stanowiło ono przygotowanie do 
opracowania studium zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Czmoń. Mieszkańcy 
mogą wnosić wnioski i uwagi dotyczące 
tego studium.

SZCZODRZYKOWO 

Zakończenie wakacji stanowiło okazję 
do zorganizowania przez sołectwo festy-
nu w Szczodrzykowie, który odbył się 30 
sierpnia. Wśród atrakcji znalazł się m.in. 
mecz zespołu „Jagrol” Szczodrzykowo 
z reprezentacją wsi Szczodrzykowo czy 
też przestawienie „Lokomotywa” Juliana 
Tuwima w wykonaniu Studium Teatralnego 
z Poznania. Uczestnicy mogli posilić się 
kiełbaskami z grilla. Rozpalono także ogni-
sko. Na boisku miała miejsce, trwająca do 
późnych godzin nocnych zabawa taneczna. 
Mieszkańcy dobrze bawili się przy rytmach 
zespołu muzycznego.  

Opr. Robert Wrzesiński

 minął miesiąc od rozpoczęcia się 
konfliktu zbrojnego w Gruzji. Czołgi na 
ulicach, ostrzał artyleryjski, bombardo-
wania. Zabici, ranni, zniszczony domy. 
Rozgrywająca się w tle(!) olimpiady 
tragedia powoli znika z czołówek gazet. 
A mieszkańcy kaukazu nadal potrzebują 
pomocy i potrzebować jej będą jeszcze 
długo ...

Również obok nas żyją 
ludzie związani z Gruzją wy-
jątkowymi więzami. Takiej 
właśnie osobie oddajemy 
dziś łamy, by  podzieliła się 
z Czytelnikami Kórniczani-
na swoją miłością z Gru-
zją. Pani Tina Wieczorek 
mieszka w Kamionkach. 
Jest osobą wyjątkową – 
autorką książki „Szczęście, 
nieszczęście ...?”, o której 
mieliśmy juz przyjemność 
pisać na naszych łamach, 
a która jest autobiograficz-
ną relacją zmagań autorki 
z kalectwem i cierpieniem, 
opisem wzrastania ducha, 
który silniejszy jest od fi-
zycznej niemocy. Oprócz 
pisania pani Tina zajmuje się grafika. To 
właśnie podczas jednego z wernisaży w 
Kamionkach miałem przyjemność usły-
szeć o gruzińskich korzeniach autorki. 
W tej szczególnej chwili słowa pani Tiny 
będą najlepszymi ambasadorami Gruzji w 
Kórniku. ŁG

   prawo Ziemi i mityczna kolchida
Poproszono mnie bym opisała mój 

związek z Gruzją. W zasadzie można go 
bardzo krótko określić. 

W niektórych krajach by zostać ich 
obywatelem, trzeba spełnić jeden warunek 
- urodzić się na ich ziemi. Jest to tak zwane 
Prawo Ziemi.

Gdyby spojrzeć z tej perspektywy, to 
jestem obywatelem Gruzji, gdyż urodziłam 

się w prastarej stolicy Kolchidy, która za 
greckich czasów nazywała się Aja.

W tym samym mieście urodziła się pio-
senkarka i kompozytorka Kate Melua.

Jak do tego doszło?
Najzwyczajniej, dwoje ludzi się poko-

chało, ale stało się to w trudnych warunkach 
końca II wojny światowej.

Moja mama- poznanianka w wyniku 
działań wojennych dostała się na tereny 
Prus Wschodnich do Królewca, w najgor-
szych dla tego miasta dniach.

Mordowanie, grabieże i gwałty były na 
porządku dziennym.

Po zajęciu terenów przez wojska rosyj-
skie, mama została zesłana na Sybir.

Tam poznała mojego 
ojca, który był tak zwanym 
„dzieckiem zsylnym”. 

Jego rodzina została ze-
słana jeszcze przed II wojną 
św. również na Sybir.

Po śmierci Stalina wszy-
scy razem mogli wrócić do 
domu. Tylko, do jakiego 
domu?

W tamtych czasach wy-
bory były trudne, a wolność 
ograniczona.

Moja babcia - mama 
taty miała brata w Gruzji i 
to sprawiło, że decyzja była 
tylko jedna.

Babcia była rodowitą 
Imeretynką i rodzice się 
osiedlili w Imereti – gruziń-

skim województwie zajmującym mityczna 
Kolchidę.

To właśnie do Kolchidy płynął Jazon z 
argonautami po Złote Runo, a do gór Kau-
kazu został przybity Prometeusz za miłość 
do ludzi…..jak twierdzą mity greckie.

         (dokończenie na str. 7)  

grUzja – bliżej niż(gdy) myŚlimy

uWAGA pRACA ! 

Hotel  
Inter - Szablewski 

mieszczący się  
w dymaczewie Nowym 

k / mosiny 

Poszukuje : 
- Recepcjonistkę 
- kelnerów
- konserwatora 
-  pokojową

 
tel.:

(061) 813-21-12
lub 

0515 088 787
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INFoRmuJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 12 września 2008 r. 
do 3 października 2008 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  

dzierżawy:

- 1 działki nr 163/4 położonej w miejscowości Czmoń

Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami 
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 
675.

buRmIStRZ GmINy kÓRNIk
INFoRmuJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 3 października 2008 
r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:

- 1 działki o nr 114/1  położonej w Czołowie. 

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

oGŁoSZENIE

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza prze-
targ ofertowy na dzierżawę działki  rolnej będącej  własnością gminy Kórnik, 
położonej w miejscowości:

Radzewo
► Część działki o numerze ewidencyjnym 12 – o powierzchni 1,0000 ha
 Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 5 q pszenicy rocznie

► Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie dzierżawy na okres 
trzech lat,

► Formularz ofertowy można odebrać do dnia 2 października 2008 r. w 
Urzędzie Miejskim w Kórniku – Referat Gospodarki Nieruchomościami 
pok. 203 w godz. 900 do 1400,

► Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w terminie do dnia 
6 października 2008r. do godziny 1000 z dopiskiem na zabezpieczonej 
kopercie: „OFERTA NA  DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH, NIE 
OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 6.10.2008”,

► Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu 
i nie wnosi zastrzeżeń,

► Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym 
trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,

► Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października 2008 r.  o godz. 1015 w 
Urzędzie Miejskim w Kórniku,

► Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy można uzyskać 
w Urzędzie Miejskimw Kórniku – Referat Gospodarki Nieruchomościami, 
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (061) 8-170-411,

► Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyn.

oGŁoSZENIE
buRmIStRZA GmINy kÓRNIk

o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany stu-

dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy kórnik dla części 
miasta kórnika, dotyczącego 
obszaru wzdłuż linii Jeziora 

kórnickiego od ulicy Woźniaka 
do ulicy Jeziornej

w dniach od 22 września do 
3 listopada 2008 r. w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 

w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie zmiany studium 

rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu 29 września 2008r., w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Kórniku 

o godz. 1400

Uwagi do projektu zmiany stu-
dium należy składać na piśmie do 
Burmistrza Gminy Kórnik z poda-

niem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu,  
oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 25 listopada 

2008 r.

Burmistrz Gminy Kórnik, na 

podstawie w zw. z art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-

morządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 

oraz Uchwały NR LXI/637/2006 w 

sprawie określenia zasad i trybu 

udzielania dotacji na prace konser-

watorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków przypomina, 

iż nabór wniosków w roku 2009 na 

wykonanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budow-

lanych przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków upływa 30 

września 2008 roku.

Wnioski, można składać osobi-

ście lub drogą pocztową w Biurze 

Obsługi Mieszkańca Urzędu Miej-

skiego w Kórniku, pl. Niepodległości 

1, 62-035 Kórnik

(dokończenie na str. 8) 
Ja przyszłam na świat, jako ostatnie 

dziecko, chyba „nieplanowane”, w związku 
z tym miałam rodziców nieco starszych od 
rodziców moich kolegów i koleżanek.Tata 
zmarł nagle, co było impulsem dla mamy, 
by wrócić do Polski. Tutaj żył jeszcze tata 
mojej mamy (mój dziadek) i chorował. 
Mama bardzo chciała go zobaczyć.

Powrót do Polski też nie był łatwy, a 
przede wszystkim bardzo trudny emocjonal-
nie. Ja większość swojego życia spędziłam 
w Polsce, jestem Polką, mam męża Polaka i 
założyłam polską rodzinę. Ale czuje się rów-
nież związana z Gruzją. Kiedy Zurab Pirveli 
odwiedza nasz dom i śpiewa ballady gru-
zińskie, to „widzę” gruzińskie niebo, „czuje” 
ciepło wilgotnego gruzińskiego powietrza 
i „jestem” cząstką rodziny, która w Gruzji 
jest najważniejsza. Gruzja to akwen kultury 
śródziemnomorskiej. Znane nam podejście 
Włochów do rodziny jest jak najbardziej 
spotęgowane w Gruzji. Rodziny gruzińskie 
budują domy z dziedzińcami –gdzie zbie-
rają się całą rodziną, tańczą i 
śpiewają.

A dzisiaj ...
Dzisiaj dziedzińce stają się 

puste. Domy zagrożone, a cór-
ki gwałcone. W Gruzji kobieta 
jest pod ochroną mężczyzny, 
jak prawie w każdej kultu-
rze patryjarchalnej. To może 
przypominać żart o kobiecie 
wschodu w ciąży, którą to mąż 
odprowadza do porodu. - Ona 
idzie pieszo, a on jedzie na 
koniu….

Prawda jednak jest inna. 
W Gruzji kobietą opiekuje się 
najpierw ojciec, potem mąż, 
albo brat. Taka jest tradycja. 
Stąd obecna sytuacja eskalacji 
zachowań wojsk okupujących Gruzje wzbu-
dza złość i pragnienie walki w Gruzinach. 

Dla Gruzina na pierwszym miejscu jest 
wolność jego ziemi, na drugim zachowa-
nie własnego języka i wiary. Myślę, że my 
Polacy reagujemy podobnie... Mimo iż 
„mieszkamy” w Europie zarzuca się nam 
przywiązanie do wartości rodzinnych i kon-
serwatyzm związany z tradycjami.

Z drugiej strony, jeśli zupełnie o tym 
zapomnimy to „ostanie się nam tylko 
sznur”.To więzy rodzinne wspierają nas w 
trudnych życiowych sytuacjach i warto o 
nie dbać. Nie obce jest nam hasło „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”.

Dlatego zaangażowałam się w Pomoc 
dla Gruzji i wspieram apele związane z 
pomocą, szczególnie dla ludności cywilnej. 
Znając nasza polską historie nie trudno 
doszukać się analogii. Pamiętamy pełne 
determinacji przemówienie Becka –mó-
wiące o nie oddaniu Gdańska…..Myśle, ze 
reakcja Prezydenta L. Kaczyńskiego była 
tak emocjonalna i skuteczna, gdyż właśnie 
nam Polakom łatwo sobie wyobrazić pełną 
grozy sytuacje w Gruzji.

W chwili, kiedy w naszym kraju wiele 
ludzi utraciło dachy nad głowa w wyniku 

nawałnicy pogodowej, trudno prosić o 
zrozumienie dla nieznanego nam bliżej na-
rodu. Jednak się odważę i przekaże apele 
o pomoc organizacji i osób prywatnych. W 
czasie pokoju Gruzini oprócz prowadzenia 
zwyczajnego życia doglądają plantacji róż, 
herbaty i winnic. I tego im życzmy.

Tina Wieczorek

By bardziej zrozumieć mentalność Kau-
kazu zachęcam do przeczytania artykułu 

MARIKA PIRVELI z Uniwersytetu 
Szczecińskiego

http://www.fr.org.pl/index.php?optio 
n=com_content&task=view&id=120&I 

temid=182

Jeśli ktoś MOŻE I CHCE …to tutaj są 
adresy:

Zbiórkę darów prowadzimy w siedzibie 
Fundacji “Ocalenie” 00-364 Warszawa,  
ul. Ordynacka 9 lok. 21 (II piętro) w go-
dzinach: 8:00 – 21:00, od poniedziałku do 
soboty.

Dane do kontaktu w sprawie zbiórki 
darów i planowanej pomocy:

tel.             +48 22 828 50 54       
gsm.:             +48 788 797 413       
e-mail:  ocalenie@wp.pl 
www.ocalenie.org.pl/?p=4
Osoby i instytucje, które chcą wspomóc 

akcję pomocy poszkodowanym mogą do-
konywać wpłat na konto:

Fundacja “Ocalenie”
pko S. A. I oddz./Warszawa 77 1240 

1037 1111 0000 0694 0520
tytuł przelewu: dla Gruzji

 Osoby i instytucje, które chcą wspomóc 
akcję pomocy poszkodowanym mogą do-
konywać wpłat na konto:

CARItAS polSkA
ul. Skwer kard. Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa bank pko bp S.A. 

70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
bank millenium S.A. 77 1160 2202 

0000 0000 3436 4384 z dopiskiem: 
GRuZJA

Darowizny w walutach obcych można 
przekazywać na następujące konta: 

bank millenium S.A.
al. Jerozolimskie 133,

02-304 Warszawa
S.W.I.F.t. bIGbplpWXXX
euro (EuR): pl 23 1160 2202 0000 

0000 3436 4677
dolar amerykański (uSd): pl 57 1160 

2202 0000 0000 6663 1212
funt brytyjski (Gbp): pl 36 1160 

2202 0000 0000 7232 7236 z dopiskiem: 
GRuZJA

Można również wysłać sms o treści 
POMAGAM na numer 72902 - koszt 2,44 
zł z vAT

Można zwrócić się do Prezesa Diaspory 
Gruzińskiej;

Prezes Diaspory Gruzińskiej

david Gamtsemlize
tel (22)750 12 30
kom 0 606 398 833
mail davgam@wp.pl

Polska Akcja Humanitarna prowadzi 
zbiórkę pieniędzy na pomoc dla cywilnych 

ofiar konfliktu w Gruzji. Naszą 
zasadą, obowiązującą od sa-
mego początku działania fun-
dacji, jest udzielanie pomocy 
bez względu na narodowość, 
rasę, religię czy stronę kon-
fliktu. 

P r o s i m y  o  w p ł a -
t y  n a  n u m e r  k o n t a :  
04 1060 0076 0000 3310 0016 
0600 z dopiskiem "Gruzja". 

polska Akcja Humani-
tarna

ul. Szpitalna 5 lok. 3
00-031 Warszawa
dla przelewów z zagra-

nicy:
iban: pl 04 1060 0076 

0000 3310 0016 0600
Numer SWIFt: bpHkplpk
Zebrane pieniądze przeznaczamy na 

pomoc dla uchodźców. Badamy też moż-
liwości długofalowego wsparcia lokalnej 
ludności w powrocie do normalnego życia 
po zakończeniu konfliktu. 

Od 22 sierpnia w Gruzji przebywają 
przedstawicielki Polskiej Akcji Humanitar-
nej z prezes fundacji Janiną Ochojską. We 
wtorek 26 sierpnia dostarczyły pomoc dla 
uchodźców w mieście Chiatura, w zachod-
niej Gruzji. Obecnie przebywają w Tbilisi.

W Chiatura i okolicznych wsiach prze-
bywa 1136 uchodźców z Gori i Cchinvali. 
Większość z nich znalazła schronienie 
u rodzin. Część mieszka w ośrodku dla 
uchodźców. – Rozdawaliśmy tam żywność, 
środki higieniczne dla dzieci i kobiet oraz 
apteczki – mówi Janina Ochojska, prezes 
Polskiej Akcji Humanitarnej. – Do tej pory 
na pomoc dla poszkodowanych wydaliśmy 
15 tys. dolarów – dodaje.

W sumie z powodu obecnego konfliktu 
w Gruzji jest 128 600 uchodźców. Kolejnych 
30 tysięcy uciekło z Osetii Południowej do 
Rosji. 

http://pah.org.pl/index.html
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Trzy pyTania dO …
ElIZy WASylkoW-

SkIEJ-ZIÓŁkoWSkIEJ, 
dyREktoRA SZkoŁy 

podStAWoWEJ 
NR 1 W KÓRNIKU 
                       
- Czy zdążyła już Pani 

zapoznać się z szkołą, 
gronem pedagogicznym i pozostałymi 
pracownikami placówki? 

Nie jestem rodowitą kórniczanką. Pocho-
dzę z Kołobrzegu, gdzie skończyłam szkołę 
podstawową i liceum ogólnokształcące. W 
roku 1996 rozpoczęłam studia na Uniwersyte-
cie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a po 
ich ukończeniu w 2001 roku pracę w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kórniku. Uczyłam dzieci 
przyrody i techniki. W ciągu tych siedmiu 
lat poznałam pracę szkoły, dlatego też ani 
szkoła, ani grono pedagogiczne, jak również 
pracownicy obsługi nie są mi obcy. 

- Kiedy nowa osoba pojawia się na 
stanowisku kierowniczym to zwykle wpro-
wadza  zmiany. Co Pani chciałby zmienić 
w funkcjonowaniu szkoły a na co położyć 
większy nacisk? 

Zmian, które chciałabym wprowadzić w 
naszej szkole jest wiele. Część z nich zaczę-
łam już wprowadzać w życie, niektóre niestety 
wymagają czasu i nakładów finansowych. 

Największy nacisk będę kładła na bezpie-
czeństwo dzieci w szkole, przestrzeganie ich 
praw, ale również na właściwe egzekwowanie 
od nich obowiązków szkolnych. Zależy mi na 
utrzymaniu wysokiego poziomu nauczania, 
czego dowodem są wyniki sprawdzianu 
kompetencji klas szóstych, jakie uzyskiwali 
uczniowie naszej szkoły do tej pory. 

Chciałabym również stworzyć bogatą 
ofertę zajęć pozalekcyjnych. W związku z 
tym, że przewiduję sporo zmian, nie jestem 
w stanie ich wszystkich wymienić. Moim 
marzeniem jest jednak rozbudowa budyn-
ku szkolnego, otwarcie na terenie szkoły 
sklepiku, stworzenie lepszych warunków dla 
dzieci pozostających w szkole po zajęciach. 
Zależy mi również na dobrej współpracy z 
organami szkoły, rodzicami i całą społecz-
nością lokalną.

- Podczas uroczystości rozpoczęcia 
roku szkolnego powiedziała Pani, że „ga-
binet dyrektora to nie chiński mur”. Czy 
to oznacza, że każdy uczeń i rodzic będzie 
mógł przyjść do Pani z swoim problemem 
i nie zostanie odesłany z „kwitkiem”? 

Od początku pracy w szkole miałam za-
wsze dobry kontakt z uczniami i ich rodzicami. 
W związku z tym, zależy mi na utrzymaniu 
takiego stanu. Każda osoba, która pojawi się 
u mnie zostanie wysłuchana i nie będzie ode-
słana z „kwitkiem”. Będę starała się pomóc, 
choć nie mogę zagwarantować, że rozwiążę 
każdy problem.

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała: Barbara Morasz

Stypendium socjalne i dofinansowa-
nie do zakupu podręczników – to dwie 
możliwości uzyskania niezbędnych 
funduszy na zakup podręczników, przy-
borów szkolnych,  pomocy naukowych 
czy zwrot kosztów udziału w zajęciach 
edukacyjnych . Należy jednak spełnić 
kilka warunków, o których informujemy 
w tym artykule. 

Początek roku szkolnego to okres, w 
którym portfele rodziców uczniów zwykle 
stają się zdecydowanie chudsze. Podpo-
wiadamy, jakie istnieją możliwości dofinan-
sowania zakupu książek czy przyborów 
szkolnych i kto może się o nie ubiegać. 

pieniądze z gminnej kasy 
Uczniowie mieszkający na terenie gmi-

ny Kórnik mogą otrzymać pomoc materialną 
w postaci stypendium socjalnego. Zasady 
jego udzielania zawarte są w uchwale Rady 
Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2005 roku, a 
także z dnia 10 września 2008 roku. Stypen-
dium socjalne mogą otrzymywać uczniowie 
szkół publicznych i niepublicznych do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 24 roku życia. 

Spełniony musi być jednak jeden wa-
runek. Dochód na jedną osobę w rodzinie 
ucznia nie może przekroczyć 351złotych 
netto. Stypendium szkolne może być udzie-
lane w formie: całkowitego lub częściowego 
pokrycia kosztów udziału w zajęciach eduka-
cyjnych, w tym wyrównawczych, wykracza-
jących poza zajęcia realizowane w szkole 
w ramach planu nauczania, a także udziału 
w zajęciach edukacyjnych realizowanych 
poza szkołą, pomocy rzeczowej o charak-
terze edukacyjnym, w tym w szczególności 
zakupu podręczników i innych pomocy 
naukowych, pokrycia kosztów związanych z 
pobieraniem nauki poza miejscem zamiesz-
kania uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
oraz słuchaczom kolegiów lub świadczenia 
pieniężnego w określonych przypadkach. 

Aby uzyskać pomoc materialną dla 
ucznia należy wypełnić wniosek, który 
można pobrać w Referacie Oświaty UM w 
Kórniku lub na stronie internetowej www.
kornik.pl w BIP-ie (zakładka Biuro Obsługi 
Mieszkańca – procedury załatwiania spraw, 
a następnie zakładka Referat Oświaty i 
odnośnik stypendium szkolne). Wypełniony 
wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do 15 września 2008 roku w Biurze 
Obsługi Mieszkańca kórnickiego urzędu. 

Do wniosku trzeba dołączyć następują-
ce dokumenty: 

• zaświadczenie o dochodach rodziny z 
miesiąca poprzedzającego miesiąc złoże-
nia wniosku (netto), 

• zaświadczenie z właściwego Urzędu 
Skarbowego o wysokości dochodów jeżeli 
osoba prowadzi działalność o charakterze 
pozarolniczym, 

• w przypadku dochodów z rolnictwa 
zaświadczenie o posiadanym gospo-

darstwie rolnym wydanym przez Urząd 
Gminy właściwy dla miejsca położenia 
gospodarstwa (przyjmuje się 207 zł za 1ha 
przeliczeniowy), 

• uczniowie i studenci winni przedstawić 
zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły 
lub na studia, 

• rodzice i rodzeństwo posiadający 
status osoby bezrobotnej winny przedłożyć 
aktualne zaświadczenie z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Poznaniu, 

• zaświadczenie lub oświadczenie o 
innych dochodach uzyskanych w mie-
siącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku, 

• rodzice pobierający zasiłek rodzinny 
zaświadczenie o jego wysokości, 

• w przypadku gdy rodzina korzysta ze 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecz-
nej (zasiłek stały), zamiast zaświadczenia 
o wysokości dochodów, zaświadczenie o 
korzystaniu z pomocy społecznej,                      

• zaświadczenie o pobieraniu dodatku 
mieszkaniowego. 

Wysokość stypendium szkolnego to 
80% kwoty o której mowa w ustawie z dnia 
28 listopada 2003 roku o świadczeniach 
rodzinnych (56 złotych na dziecko w wieku 
powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 
roku życia i 65 złotych na dziecko w wieku 
powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 
roku życia). 

Uchwała przyjęta przez radnych 10 
września 2008 roku mówi o tym, że stypen-
dium wypłacane jest w dwóch transzach 
płatnych w terminie do dnia 31 grudnia 
oraz do dnia 31 czerwca w kasie Urzędu 
Miejskiego lub na bankowy rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców 
ucznia niepełnoletniego albo bankowy 
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
pełnoletniego ucznia. Stypendium podlega 
rozliczeniu w ciągu 30 dni od daty otrzyma-
nia drugiej transzy stypendium po przed-
stawieniu oryginałów faktur lub rachunków 
potwierdzających poniesione wydatki. 

Rządowy program dofinansowujący 
zakup podręczników

W sierpniu 2008 roku rząd przyjął 
program zatytułowany „Dofinansowanie 
zakupu podręczników dla dzieci rozpo-
czynających obowiązkowe roczne przy-
gotowanie przedszkolne, naukę w klasach 
I-III szkoły podstawowej lub w klasach 
I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I 
stopnia – Wyprawka szkolna”. 

Program ten zakłada, że do 15 września 
2008 roku rodzice uczniów klas pierwszych, 
drugich i trzecich szkół podstawowych 
oraz ci, których dzieci chodzą do zerówek 
(przedszkolnych i szkolnych) mogą skła-
dać wnioski na dofinansowanie zakupu 
podręczników. 

Aby otrzymać zwrot części kosztów 
wydanych na szkolne książki trzeba spełnić 
jeden warunek: potwierdzić, że na jedną 

osobę w rodzinie przypada 351 złotych.
Wniosek wraz z zaświadczeniem o 

dochodach należy złożyć w sekretariacie 
szkoły lub przedszkola do którego uczęsz-
cza dziecko. Po 15 września dyrektorzy 
placówek przekażą je do Referatu Oświaty 
Urzędu Miejskiego w Kórniku. 

Pieniądze wypłacane będą przez dy-
rektora szkoły do dnia 28 listopada 2008 
roku po wcześniejszym przedstawieniu 
dowodu zakupu podręczników, którym w 
przypadku zakupów indywidualnych może 
być faktura VAT wystawiona imiennie na 
ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo 
rodzica zastępczego. W przypadku zakupu 
książek dla większej grupy uczniów, koszty 
zakupu zwracane są po przedłożeniu po-
twierdzenia zakupu wystawionego przez 
podmiot dokonujący zakupu. 

Rodzice dzieci rozpoczynających ze-
rówkę mogą liczyć na dofinansowanie w 
wysokości 70 złotych. Dla uczniów klas I 
szkół podstawowych oraz ogólnokształcą-
cych szkół muzycznych I stopnia dofinan-
sowanie wynosi do 130 złotych, uczniowie 
klas II szkół podstawowych oraz ogólno-
kształcących szkół muzycznych I stopnia 
mogą liczyć na wsparcie w wysokości 150 
zł. Dla uczniów klas III szkół podstawowych 
oraz ogólnokształcących szkół muzycznych 
I stopnia dofinansowanie wynosi 170 zł.

Zebrała: Barbara Morasz

jaK UzysKać pOmOc maTerialną 
dla Ucznia? ponad 2000 uczniów z całej gminy 

kórnik rozpoczęło 1 września rok 
szkolny 2008/2009. 

przed nimi 10 miesięcy wytężonej 
pracy i nauki. postanowiliśmy spraw-
dzić, jaki będzie ten rok i jakie zmiany 
nastąpią w gminnych placówkach 
oświatowych. 

Ten rok szkolny będzie, jak planuje 
rząd, ostatnim, w którym do pierwszych 
klas podstawówek obowiązkowo pójdą 
tylko siedmiolatki. Od września 2009 
roku ma się rozpocząć stopniowe posy-
łanie do szkół dzieci sześcioletnich. W 
tym roku pięciolatki mają przejść testy 
sprawdzające, które z nich nadają się do 
pójścia do szkoły już w przyszłym roku. 
W przyszłym roku szkolnym ma się też 
zacząć zmiana podstaw programowych 
ze wszystkich przedmiotów. 

Nadal w mundurkach 
Jedną z pierwszych decyzji, jaką 

dyrektorzy szkół i rodzice podejmowali 
zazwyczaj na początku września była 
sprawa mundurków szkolnych. Rząd 
zniósł obowiązek noszenia w szkołach 
jednolitych strojów, jednak niektórzy dy-
rektorzy szkół są za tym, aby utrzymać 
ten zwyczaj. Wiadomo już, że mundurki 
nadal będą obowiązywać w kórnickiej 
i bnińskiej podstawówce. - Zniesienie 
mundurków już po roku ich obowiązy-
wania mogłoby wyrządzić więcej szkody 
niż pożytku - powiedziała Zofia Talar-
czyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Bninie. - Zamiast pokazać uczniom, że 
w szkole są pewne zasady, do których 
powinni się dostosować to uczylibyśmy 
ich braku poszanowania do nich, bo po 
co wdrażać postanowienia i stosować 
się do nich skoro i tak zaraz będą zmie-
nione - dodaje. 

W Szkole Podstawowej w Szczodrzy-
kowie, jak twierdzi Barbara Pietrala, dy-
rektor placówki grono pedagogiczne jest 
za tym, aby mundurki pozostały. Decyzję 
muszą podjąć jeszcze jednak rodzice. 

Mundurków nie będą musieli już nosić 
uczniowie radzewskiej podstawówki. Tu 
Rada Rodziców negatywnie zaopinio-
wała utrzymanie tego obowiązku. Marek 
Serwatkiewicz, dyrektor szkoły tłumaczy, 
że rodzice podjęli taką decyzję kierując 
się względami finansowymi. Wyjaśnia, że 
wiele rodzin, z których pochodzą dzieci 
uczęszczające do tej szkoły, korzysta 
z opieki społecznej. W ubiegłym roku 
była możliwość dofinansowania zakupu 
mundurka, natomiast teraz już jej nie ma, 
stąd zniesienie mundurków. 

Na razie nie wiadomo czy jednolity 
strój szkolny nadal będzie obowiązywał 
w obu gminnych gimnazjach. Dyrektorzy 
szkół informują, że ustawa o oświacie 
mówi o tym, że na podjęcie decyzji mają 
3 miesiące. 

Nie ma miejsc dla wszystkich  
przedszkolaków

Od kilku lat powtarza się sytuacja, 
że nie wszystkie dzieci, które zgłoszą 
się przyjmowane są do przedszkola. Po-
wodem jest zbyt mała liczba oddziałów. 
Sytuacja w żaden sposób nie polepszyła 
się w Przedszkolu w Kórniku, mimo, że 
tzw. 5-godzinna zerówka została prze-
niesiona do podstawówki. Z kolei do 
Przedszkola w Bninie szkolny oddział 
klasy „0” przeniesiono z podstawówki. 
Dziwi to tym bardziej, że nowa ustawa 
o systemie oświaty zakłada, że od przy-
szłego roku szkolnego wszystkie zerówki 
powrócą do szkół. W kórnickim, bnińskim 
i szczodrzykowskim przedszkolu istnieją 
listy oczekujących. W każdym z nich mu-
siałby powstać jeden dodatkowy oddział, 
aby przyjąć wszystkie dzieci. 

Co nowego w podstawówkach? 
Od września nowym dyrektorem 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 
została w wyniku konkursu Eliza Wasyl-
kowska-Ziółkowska (rozmowa z panią 
dyrektor w rubryce „Trzy pytania do”). 
Wicedyrektorem mianowano Małgorza-
tę Achtabowską. To jednak nie koniec 
zmian w tej placówce. Do podstawówki w 
Kórniku powróciła zerówka 5-godzinna. 
Oddział ten umieszczono w nowo wy-
remontowanych pomieszczeniach po 
mieszkaniu. Remont kosztował gminę 50 
tysięcy złotych. Rodzice zerówkowiczów 
nie byli jednak zachwyceni wielkością 
sali lekcyjnej, która pozwala na naukę 
w ławkach, ale nie ma już miejsca na 
zabawę. Wystosowali list do dyrektora 
szkoły, w którym proszą o rozwiązanie 
zaistniałego problemu. Nowa dyrektor 
szkoły przyznała, że jest kilka rozwiązań 
tej sytuacji, ale na razie nie ma jeszcze 
konkretnej decyzji. 

Pracownicy i uczniowie bnińskiej 
podstawówki nie będą musieli już zasta-
nawiać się czy podczas ulewy w szkole 
będzie kapać im na głowę. Szkoła Pod-
stawowa w Bninie w końcu doczekała 
się wymiany pokrycia dachu na budynku 
placówki, co kosztowało 130 tys.zł.

Zofia Talarczyk, dyrektor szkoły poin-
formowała również, że w tym roku szkol-
nym zawieszono ze względu na brak fun-
duszy program „Dysleksja rozwojowa”. 
Jeśli szkole uda się pozyskać pieniądze 
na ten cel to wówczas zajęcia korygujące 
będą przywrócone. W placówce powstaje 
także zespół flażoletowy. 

Szkoła Podstawowa w Szczodrzy-
kowie przystąpiła do drugiego etapu 
ogólnopolskiego programu „Ocenianie 
kształtujące i zasady szkoły uczącej się”. 
Program ten realizowany jest od ośmiu lat 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i 
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 
Szkoły uczestniczące w nim wspólnie 
określają standardy dobrej i twórczej 
szkoły oraz wspierają się wzajemnie w 
podnoszeniu (dokończenie na str. 15) 

rOzpOczął się KOlejny rOK szKOlny

koNkuRS GRANtoWy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy 
w ramach Programu “Równać Szanse 
2008” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności.

O dotacje do 7 000 zł na projekty 
rozpoczynające się nie wcześniej niż 
1 stycznia 2009 r. i trwające nie dłu-
żej niż do 30 czerwca 2009 r. mogą 
ubiegać się organizacje pozarządowe 
(zarejestrowane w formie stowarzy-
szeń i fundacji), gminne domy kultury 
i biblioteki oraz grupy nieformalne z 
terenów wiejskich i małych miast do 
20 000 mieszkańców.

Celem nadsyłanych projektów 
powinno być wyrównywanie szans na 
dobry start w dorosłe życie młodzieży z 
terenów wiejskich i małych miast do 20 
000 mieszkańców. Działania realizo-
wane w ramach projektu powinny być 
adresowane do młodzieży gimnazjalnej 
i ponadgimanzjalnej (13-19 lat) ze wsi i 
miast do 20 tysięcy mieszkańców.

termin składania wniosków  
upływa 1 października 2008 r.

Wszystkie informacje na temat 
konkursu (zasady, formularz wniosku 
oraz kryteria oceny) znajdują się na 
stronie www.rownacszanse.pl Informa-
cje udzielane są także drogą mailową: 
rownacszanse@pcyf.org.pl oraz telefo-
nicznie: (22) 826 10 16.
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Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 ma 
już swoją bogatą literaturę faktograficzną, 
źródłową czy ikonograficzną. W Wielkopolsce 
zryw ten ma swoje należyte miejsce, trwają 
wciąż badania naukowe, pisane są – zwłasz-
cza przez regionalistów - nowe opracowania. 
Pojawienie się kolejnych książek czy mate-
riałów nie zmieni na pewno ogólnej oceny 
Powstania Wielkopolskiego, jego dynamiki, 
przebiegu czy znaczenia dla historii Polski 
XX w., ale na pewno wzbogaci historiografię 
wielkopolskiej insurekcji. Nadchodząca 90 
jej rocznica wybuchu, jest dobrą okazją do 
prezentacji wcześniej niepublikowanych 
ciekawostek.

W zbiorach Biblioteki Kórnickiej Polskiej 
Akademii Nauk, mającej swą siedzibę w ma-
lowniczym Zamku w Kórniku pod Poznaniem, 
jest pewien interesujący plan Poznania. Pod 
sygnaturą M II 267 kryje się rękopiśmienny 
plan miasta o wysokości 30 i długości 38 cen-
tymetrów. Swym zasięgiem obejmuje ścisłe 
centrum wewnątrz tzw. ringu cesarskiego, 
czyli ciągu dzisiejszych ulic Królowej Jadwigi, 
Alei Niepodległości, Solnej, Wolnicy, Małych 
Garbar. Jest też prawobrzeżna Śródka oraz 
fragment dzielnicy Miasteczko z kościołem 
Św. Rocha. Mapa powstała najprawdopodob-
niej około 1919 r., choć można przypuszczać, 
że i później W katalogu kartograficznym 
Biblioteki Kórnickiej widnieje wpis - „prawdo-
podobnie mapa przygotowana dla potrzeb 
powstania wielkopolskiego” i stąd jej pewna 
zagadkowość. Na mapę zostały naniesione 
różne obiekty, które ponumerowano i opisa-
no. Autorem tych wpisów – i być może całej 
mapy - jest najprawdopodobniej Zygmunt 
Celichowski (1845-1923), polski działacz spo-
łeczny, bibliotekarz, wydawca, historyk. Od 
1869 r. był sekretarzem Jana Działyńskiego 
(1829-1880), później jego pełnomocnikiem 
i zarządcą Biblioteki Kórnickiej. Prowadził 
prace nad porządkowaniem zbiorów, dbał 
o powiększanie zbiorów (zwłaszcza o rę-
kopisy i stare druki), udostępniał materiały 
historykom. Rozwinął również działalność 
wydawniczą Biblioteki Kórnickiej. Funkcję 
plenipotenta dóbr kórnickich oraz kierownika 
Biblioteki Kórnickiej Zygmunt Celichowski 
sprawował także po śmierci Jana Działyńskie-
go u jego sukcesora – hrabiego Władysława 
Zamoyskiego (1853-1924). Wiele osób może 
się zastanawiać, jakiż to związek może mieć 
miasto Kórnik z przebiegiem Powstania 
Wielkopolskiego w Poznaniu. W klasycznych 
i najbardziej znanych monografiach znajdują 
się jedno- lub dwuzdaniowe wzmianki o roli, 
jaką wtedy odegrał Kórnik. Tymczasem w 
mieście tym już od listopada 1918 r. powsta-
wały organizacje niepodległościowe, które 
zaczęły tworzyć własne oddziały zbrojne. 
Na wieść o walkach w Poznaniu w dniu 27 
grudnia 1918 r. z Kórnika wyruszył na pomoc 
Poznaniowi oddział żołnierzy, liczący ponad 
150 osób. Była to słynna Kompania Kórnicka 
pod dowództwem dr. Stanisława Celichow-
skiego (1885-1947), syna Zygmunta, przy-
puszczalnego autora wspomnianej mapy. 
Przez Krzesiny i Żegrze Kompania Kórnicka 
dotarła w godzinach wieczornych 27 grudnia 

1918 r. pod poznański Bazar. Tam została 
rozdzielona na kilka oddziałów. Jeden z nich 
stanowił wartę dla Bazaru i ochronę przeby-
wającego w nim Ignacego Paderewskiego. 
Druga grupa została wysłana pod Zamek, a 
50 żołnierzy kórnickich skierowano na Dwo-
rzec Główny. W nocy Kórniczanie zdobyli 
niemiecki pociąg, który wjechał na dworzec, 
zaskoczonych niemieckich żołnierzy rozbroili 
i rozproszyli, przejęli 37 ciężkich karabinów 
maszynowych i pokaźną sumę pieniędzy. 
Dworzec był w rękach Kompanii Kórnickiej 
do 28 grudnia, kiedy to zostali zluzowani 
przez Kompanię Śremską, również przybyłą 
na pomoc Poznaniowi. Powszechnie znany 
jest w Wielkopolsce dowcip wyjaśniający, 
dlaczego powstańcy wielkopolscy nie zdo-
byli dworca w Poznaniu – bo nie wykupili 
„peronówek”. Tu nasuwa się jednak mniej 
znana wersja tejże anegdoty – nie zdobyli, 
bo uczynili to powstańcy kórniccy. Poznań 
dość centralistycznie przypisuje sobie prawo 
do zagarnięcia całej pamięci o Powstaniu 
Wielkopolskim. Oczywiście 27 grudnia 1918 
r. wybuchła w Poznaniu strzelanina ulicz-
na, określana przez polską (!) prasę jako 
rozruchy, która to dała impuls do wybuchu 
powstania na terenie Wielkopolski. Poznań 
pomogły opanować doskonale wyposażone 
i lepiej zorganizowane oddziały spoza miasta 
– jak na przykład ze Śremu czy z Kórnika. 
Kompania Kórnicka zajęła również pocztę, 
arsenał i mosty na Warcie. Jej żołnierze po-
magali też w rozwożeniu żywności. 29 grud-
nia, żegnani przez Ignacego Paderewskiego, 
opuścili stolicę Wielkopolski. Po powrocie do 
Kórnika Kompania Kórnicka została włączona 
do Batalionu Śremskiego i oznaczona jako 
„czwarta” wzięła udział w tzw. „wyprawie 
zbąszyńskiej”, gdzie stoczyła ciężkie walki 
o Zbąszyń i Łomnicę. Powstańcy ci walczyli 
też pod Rawiczem i Lesznem. W walkach w 
całym Powstaniu poległo lub zmarło z ran 24 
mieszkańców Kórnika, Bnina i okolic.

Przypuszczalny autor mapy - Zygmunt 
Celichowski oraz jego syn Stanisław, dowód-
ca Kompanii Kórnickiej, mają związek z Po-
wstaniem Wielkopolskim. Kompania Kórnicka 
została dofinansowana z kasy dóbr Biblioteki 
Kórnickiej, zarządca Zygmunt Celichowski, 
z polecenia Władysława Zamoyskiego, 
wypłacał również zapomogi dla rannych, 
sfinansował pogrzeb poległych. Być może 
mapa ta pokazuje rozmieszczenie oddziałów 
Kompanii Kórnickiej na terenie Poznania. 
Jednak na szkic naniesiono pięć oddziałów, 
zakreślając dla każdego z nich innym ko-
lorem określony kwartał miasta. Literatura 
podaje informacje o rozproszeniu Kompanii 
Kórnickiej na trzy oddziały, co jednak nie wy-
klucza, że podzielono je na mniejsze części. 
Może zaznaczono te obszary dla wspólnych 
patroli z Kompanią Śremską lub oddziałami 
poznańskimi. Najprawdopodobniej plan ten 
powstał już po Powstaniu Wielkopolskim i 
ma charakter czysto informacyjny, wspo-
mnieniowy. Nie wydaje się, że jest to na plan 
ataku militarnego na Poznań w momencie 
wybuchu powstania z paru względów. Przede 
wszystkim wyprawa Kompanii Kórnickiej 

była spontaniczna, nie było koncepcji, że 
gdy wybuchną walki w Poznaniu, Kórnik 
pospieszy na pomoc i zajmie dzielnice ozna-
czone na planie. Ani Zygmunt Celichowski 
ani Stanisław Celichowski (między innymi w 
opracowaniu z 1935 r. „Wyprawa zbąszyńska. 
Wspomnienia uczestnika”) nie wspominają 
ani słowem o przygotowaniach do zajęcia 
Poznania, ani tym bardziej o planie miasta. 
Mapa ma polskie nazwy ulic, ale co najważ-
niejsze – nie ma na niej żadnych obiektów 
militarnych. Brakuje chociażby Fortu Raucha 
na Berdychowie, obok którego przechodziła 
Kompania Kórnicka, nie ma linii kolejowych, 
Fortu Winiary (czyli Cytadeli), zamku czy 
chociażby mostu Św. Rocha. Mapa jest 
najprawdopodobniej odwzorowaniem planu 
Poznania sprzed 1838 r. wydanego przez 
Hoffmanna, a będącego również w zbiorach 
Biblioteki Kórnickiej. Świadczy o tym cho-
ciażby podobna numeracja obiektów czy też 
skala. Zasadniczą różnicą między tymi do-
kumentami, jest istnienie ul. Nowej (obecnie 
Ignacego Paderewskiego) przebitej w 1838 r. 
oraz zaznaczenie nowych obiektów, których 
nie ma na mapie Hoffmanna. To wszystko 
jednak nie przesądza w stu procentach o 
czasie powstania mapy, bowiem autor mógł 
opierać swój szkic na starych planach, które 
tylko posiadał.

Na wiele pytań nie znajdziemy już odpo-
wiedzi. Mapę należy traktować raczej jako 
ciekawostkę, a nie sensację. Dawny wpis 
bibliotekarza o prawdopodobieństwie naryso-
wania planu dla potrzeb powstania wielkopol-
skiego, pobudza niewątpliwie romantyczną 
wyobraźnię o tamtych dniach, gdy w mroźny 
wieczór, ciemną nocą, Kompania Kórnicka 
szła na pomoc Poznaniowi. Współcześni 
mieszkańcy stolicy Wielkopolski – wspomi-
nając wydarzenia sprzed 90 lat – nie powinni 
nigdy zapominać o roli, jaką w oswobodzeniu 
ich miasta odegrali powstańcy z podpoznań-
skich miasteczek i wiosek.

dr Łukasz Jastrząb
Biblioteka Kórnicka PAN
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zagadKOwa mapa z pOwsTania wielKOpOlsKiegO?

uWAGA
potomkowie i rodziny powstańców

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.
Prosimy zgłaszać miejsca pochówku

kombatantów Powstania Wielkopolskiego
1918-1919r – tych walczących  

w Kompaniach Kórnickich,  
pochowanych na terenie Gminy Kórnik, 

lub w inny sposób związanych  
z Kórnikiem.

Komitet Organizacyjny 90 Rocznicy
Powstania Wielkopolskiego w Kórniku
pragnie upamiętnić miejsca spoczynku

bohaterów tamtych lat.
Miejsca pochówku należy zgłaszać

członkom Komitetów Organizacyjnych
rocznicy, lub na adres  

Redakcji Kórniczanina w bnińskim  
ratuszu – ul Rynek 1, 62-035 Kórnik  

(w drugim przypadku zgłoszenie
musi być w formie pisemnej. Wszystkie
zgłoszenia przekażemy organizatorom)

Niewielu żyjących kórniczan pamięta 
wojenne czasy, kiedy to doszło do rozbicia 
przez Gestapo placówek Armii Krajowej, 
działających podczas okupacji na terenie 
Kórnika i w okolicy. Przypominają nam o 
tym pamiątkowe tablice umieszczone na 
oficynie zamkowej i gazowni w Kórniku. 
Pamiętajmy o wydarzeniach tamtych cza-
sów i złóżmy hołd ludziom, którzy zapisali 
chlubną kartę dziejów walk o niepodległość. 
Pamięć o tych zdarzeniach kontynuują 
tylko rodziny naszych bohaterów. Wśród 
nich jest Tadeusz Świgoń - jedyny żyjący 
były mieszkaniec i świadek wydarzeń w 
leśniczówce Drapałka. Szczególnie ludziom 
młodym a także nowym mieszkańcom Kór-
nika i okolicy należy przypominać, że wielu 
mieszkańców naszej gminy oddało życie w 
walce z okupantem. 

Kiedy we wrześniu 1939 roku do Kórnika 
wkroczyli Niemcy rozpoczęły się prześla-
dowania i nastąpił terror. Stan ten spotę-
gował się, gdy 20 października 1939 roku 
rozstrzelano przed ratuszem w Kórniku 15 
mieszkańców miasta i okolicy. Wzburzeni 
ludzie tworzyli organizacje konspiracyjne 
i informowano ludność o rzeczywistych 
wydarzeniach w kraju i za granicą. Z ini-
cjatywy mieszkańca Dziećmierowa, Józefa 
Szczepaniaka w końcu 1939 roku powstała 
w leśniczówce Drapałka organizacja pod-
ziemna pod nazwą Narodowa Organizacja 
Bojowa „Placówka Topola” a na początku 
1940 roku w Kórniku placówka „Smoła”, 
którego komendantem był gazomistrz 
Stanisław Woźniak. Od pierwszych chwil 
powstania placówki „Topola” i „Smoła” 

rozwijały się liczebnie poprzez organizo-
wanie tzw. systemu „piątek” (tylko 5 osób 
wiedziało o sobie). Głównym celem ruchu 
podziemnego były:

- przeciwdziałanie panującemu przygnę-
bieniu wśród Polaków poprzez tajną prasę( 
podawanie prawdziwych wiadomości z 
frontów wojennych),

- niesienie pomocy rodzinom ofiar wojny 
i ukrywającym się,

- propagowanie postaw czynnych wo-
bec okupanta (mały sabotaż),

- szkolenie wojskowe, fałszowanie 
dokumentów, podrabianie kart żywnościo-
wych itp.

Niestety we wrześniu 1942 roku na-
stąpiły aresztowania grupy kierowniczej  
placówki „Topola”. Las Drapałka otoczyły 
grupy Gestapo i aresztowano m. in. Józefa 
Szczepaniaka, Józefa Świgonia - leśni-
czego Drapałki, Władysława Małeckiego z 
Kórnika oraz pozostałych członków w ich 
własnych domach. Dla aresztowanych za-
częło się dramatyczne śledztwo z torturami 
przeprowadzanymi przez Gestapo. Na karę 
śmierci zostali skazani: Józef Szczepaniak 
z Dziećmierowa, Władysław Małecki z 
Kórnika, Władysław Krajewski i Bohdan 
Weychan z Robakowa, Sabina Malińska i 
Józef Świgoń z Drapałki, Jan Krystkowiak 
z Chociczy, Antoni Malinowski z Środy. 
Z kolei Józef Schilf z Gądek i Czesława 
Świgoń (żona Józefa) otrzymali po 7 lat 
więzienia. Wyroki śmierci przez ugiloty-
nowanie wykonano w lipcu 1943 roku. W 
październiku zginął w gazowni kórnickiej 
Stanisław Woźniak. 

W kolejnych rozprawach, które odbyły 
się w Legnicy i Rawiczu na karę śmierci 
skazani zostali: Jan Stępniak z Bnina, Fran-
ciszka Dota z Dachowy, Stanisław Michalak 
z Chociczy i Stefan Palczewski ze Środy. 
Wyroki wykonano w lipcu i sierpniu 1943 
roku w Rawiczu. Na skutek nieludzkich wa-
runków w więzieniach, wielu żołnierzy nie 
przeżyło. Wśród nich zmarli: Józef Bartko-
wiak, Stanisław Dota, Ignacy Niemier, Józef 
Walkowiak  z Dachowy, Jan Czachowski, 
Antoni Kmieciak, Alfons Mistrzak, Stanisław 
Kalisz, Stanisław Schutz, Teodor Żyto z 
Kórnika, Adam Kania z Robakowa, Antoni 
Pelczyk, Władysław Szczepaniak z Dzieć-
mierowa, Antoni Peterman z Poznania i Jó-
zef Skotarczyk z Chociczy. Ogółem zginęło 
30 żołnierzy. Na pamiątkowych tablicach 
upamiętnione są nazwiska bohaterów tam-
tych czasów, ale czy ktoś je czyta? Tylko 20 
przeżyło ten okres a wśród nich: Stanisław 
Małecki, Franciszek Hołderny, Bolesław 
i Henryk Drożakowie z Kórnika, Edward 
Klemens z Dachowy, Adam Szumiński z 
Czołowa, Czesława Świgoń z Drapałki, 
Longin Szymański z Bnina. Do dzisiaj żyje 
już tylko Bolesław Drożak.

Piszę ten artykuł po to, by młode po-
kolenie nie zapomniało wojennej historii i 
kórnickich wydarzeń. W 2007 roku minęła 
65 rocznica zagłady konspiracji kórnickiej 
a w lipcu tego roku 65 rocznica wykonania 
wyroków śmierci placówki „Topola” z siedzi-
bą w leśniczówce Drapałka k/Gądek.

Przypominajmy i pamiętajmy, bo nie-
wielu świadków tamtych czasów jeszcze 
żyje. ARA

pamięć O nicH nie pOwinna zaginąć!

bOlesna rOcznica
Zgodnie z tradycją, mieszkańcy Kór-

nika reprezentowani przez poczty sztan-
darowe i delegacje a także przybywszy 
osobiście złożyli hołd obrońcom ojczyzny 
i pomordowanym podczas II wojny świa-
towej mieszkańcom Kórnika.

W smutną rocznicę, 1 września w 
południe zapłonęły znicze i złożono wią-
zanki kwiatów pod tablicą rozstrzelanych 
na ratuszu oraz w miejscach pamięci 
narodowej.

ŁG

cegiełKi na 
pOmniK

Od 15 września rusza dystrybucja ce-
giełek zbiórki funduszy na budowę pomnika 
Powstańców Wielkopolskich w Kórniku.

Ponumerowane dokumenty o nomi-

nałach 1,2,5,10,20,50,100 i 200 złotych 
będzie można nabywać w szkołach, u 
sołtysów oraz w Bninie w sklepie Jolanty 
Kurminowskiej przy ul. Rynek 5, w Kórniku 
w sklepie „Smyk” Państwa Kerberów przy 
Placu Niepodległości 24 oraz w zakładzie 
szewskim Adama Grzegorowskiego przy 
Placu Niepodległości 39.

Zachęcamy do wspierania budowy 
pomnika! ŁG
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pokoNAć WykluCZENIE

Ruszył projekt „Pokonać wykluczenie. 
Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z powiatu poznań-
skiego”, realizowany przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie z siedzibą w Poznaniu.

Projekt ten zakłada prowadzenie 
kompleksowych działań, mających na 
celu przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu poprzez wspieranie integracji 
społecznej i zwiększenie konkurencyjno-
ści na rynku pracy. Jego adresatami są 
osoby z terenu powiatu poznańskiego, 
pełnoletnie, bezrobotne, poszukujące 

pracy i będące klientami pomocy spo-
łecznej. Realizacja tego przedsięwzięcia 
nastąpi w latach 2008-2013.

Do spraw utrudniających tym oso-
bom zaistnienie lub powrót na rynek  
pracy zaliczyć można: niskie kwalifi-
kacje, brak nawyku i umiejętności po-
szukiwania pracy, trudności finansowe 
uniemożliwiające dalszą edukację bądź 
podjęcie inicjatyw gospodarczych, izola-
cję społeczną, brak wiary w siebie, po-

stawy roszczeniowe, bezradność, brak 
kompetencji społecznych, niedosta-
teczne wsparcie emocjonalne, niechęć 
pracodawców. Dlatego też, założeniem 
programu jest zwiększenie świadomości 
własnego potencjału psychofizycznego 
jego beneficjentów, nabycie umiejęt-
ności społecznych oraz umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
zwiększenie kwalifikacji zawodowych 
oraz nabycie umiejętności radzenia 
sobie na rynku pracy.

Projekt przewiduje: organizację Kursów 
Umiejętności Społecznych oraz Aktywnego 
Poszukiwania Pracy, udzielanie pomocy 
w ramach poradnictwa specjalistycznego 
(psycholog), zawodowego (doradca zawo-
dowy) i prawnego, skierowanie na szkolenia 
zawodowe (lub sfinansowanie nauki), a tak-
że turnusy rehabilitacyjne i obozy aktywnej 
integracji. Przez cały czas trwania projektu 
zapewniona będzie opieka doradców dla 
osób niepełnosprawnych.

W roku 2008 z pomocy skorzystają 34 
osoby w wieku 18-25 lat,  opuszczające 
placówki opiekuńczo–wychowawcze i 
rodziny zastępcze, 92 osoby niepełno-
sprawne w wieku 18-56 lat, w tym 14 
pełnoletnich uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej oraz 14 osób z oto-
czenia uczestników WTZ, łącznie 140 
osób. Całkowity budżet projektu wynosi 
692.455,44 złotych, z czego 619.747,62 
złotych pochodzić będzie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Zachęcamy wszystkie osoby, chętne 
do wzięcia udziału w kolejnych edycjach 
projektu, do zgłaszania się do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 

powiatowe Centrum pomocy Rodzinie 
ul. Zielona 8

61-851 poznań
tel. 061-8410-721

Ewa Przybył
Gabinet Starosty

Oprac. na podst. materiałów PCPR
Zdjęcie: Ewa Przybył

KróTKO 
z pOwiaTU

Konferencja prasowa inaugurująca projekt odbyła się  w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

StypENdIA dlA uCZNIÓW

W ramach „Powiatowego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 
młodzieży oraz wyrównywania szans edu-
kacyjnych dzieci i młodzieży”, 

do końca września 2008 roku ucznio-
wie mogą składać wnioski o przyznanie 
Stypendium Rady Powiatu Poznańskiego. 
Propozycja jest skierowana do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych kończących 
się maturą, prowadzonych przez Powiat 
Poznański. Warunkiem koniecznym do 
otrzymywania stypendium jest uzyskanie 
średniej ocen w poprzednim roku nauki 
równej co najmniej 5,0. Zainteresowani 
powinni złożyć wnioski do  dyrektora szkoły 
do 30 września 2008 roku. Stypendium 
Rady Powiatu Poznańskiego przyznawane 
jest na okres roku szkolnego, liczonego od 
września do końca czerwca (10 miesięcy), 
w kwocie 200 zł miesięcznie.

StARoStA poZNAŃSkI NAGRodZI

Powiat Poznański wspiera i motywuje 
uczniów do rozwijania uzdolnień poprzez 
przyznawanie Nagrody Starosty Poznań-

skiego. Mogą się o nią ubiegać uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych 
przez Powiat Poznański, którzy w poprzed-
nim semestrze klasy ponadgimnazjalnej 
wykazali się wybitnymi osiągnięciami w 
dziedzinie naukowej, sportowej, działal-
ności społecznej, kulturalnej lub innej – w 
szczególności laureaci konkursów i olim-
piad szczebla krajowego i międzynarodo-
wego. Z wnioskiem o Nagrodę Starosty 
Poznańskiego mogą wystąpić: zaintereso-
wani uczniowie, wychowawcy, dyrektorzy, 
organizacje szkolne i społeczne. Wnioski 
należy składać do dyrektora szkoły do 
końca semestru, w którym uczeń dokonał 
wybitnego osiągnięcia (nie później jednak, 
niż do końca następnego semestru).

Zarząd Powiatu Poznańskiego rozpa-
truje zgłoszenia i decyduje o przyznaniu 
nagrody oraz określa jej wysokość i formę. 
Szczegółowe informacje można znaleźć 
w  Uchwale Nr XXXII/309/II/2005 Rady 
Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 
2005 r., oraz  uzyskać w  Wydziale Edukacji 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu tel. 
(061) 8410 754.

Piotr Pietryga
p.o zastępcy dyrektora 

Wydziału Edukacji

CZEkAmy NA  
„poCZtÓWkI Z poWIAtu”

Przypominamy o konkursie dla dzieci 
szkół powiatu poznańskiego pod nazwą 
„Pocztówka z powiatu”. Zakończyły się 
wakacje, a więc czas poznawania i odwie-
dzania miejsc zarówno bliskich i jak trochę 
dalszych. Zachęcamy najmłodszych miesz-
kańców do podzielenia się z nami swoimi 
spostrzeżeniami i przygotowania pięknej, 
barwnej pocztówki, jako wspomnienia lata 
spędzonego w powiecie poznańskim. Li-
czymy na pomysłowość małych plastyków. 
Z warunkami uczestnictwa w konkursie 
można zapoznać się na stronie internetowej 
www.powiat.poznan.pl 

Termin nadsyłania prac został prze-
dłużony do 20 września 2008 roku. 
Na naj lepszych czekają atrakcyjne 
nagrody dla indywidualnych uczest-
ników oraz zabawa rekreacyjna dla 
całej klasy.

Bernadeta Jaśkowiak 
Wydział Promocji, Kultury  
i Współpracy z Zagranicą 

W czasach ogólnej fascynacji kom-
puterem i komputerowymi rodzajami 
rozrywek, propagowanie gier z użyciem 
tak staromodnych rekwizytów jak plansze, 
karty czy kamienie domina wydaje się być 
archaizmem. Jednak moda jest tylko modą 
i jak wiadomo z czasem się zmienia. Po 
pierwsze proponuję zauważyć, że historia 
gier komputerowych liczy raptem lat kilka-
dziesiąt, natomiast gier towarzyskich do-
brych kilka tysięcy (według słów J. Huizingi 
- gra jest starsza od kultury). Po drugie, w 
grach towarzyskich, zamiast ekranu monito-
ra, mamy naprzeciw siebie partnera z krwi i 
kości, z którym bezpośrednio współzawod-
niczymy, przeżywamy emocje i spędzamy 
czas na wspólnej, towarzyskiej zabawie. Po 
trzecie i co najważniejsze, gry uczą.

Uczą nie tylko kultury zachowania 
się, sztuki przegrywania i szacunku dla 
drugiego człowieka. Są prawdziwą szkołą 
myślenia, a właściwie całej palety różnych 
sposobów myślenia. W zależności bowiem 
od typu czy rodzaju gier, mogą one uczyć 
umiejętności przewidywania, kalkulowania, 
pamiętania, logicznego kojarzenia faktów, 
wnioskowania pozytywnego i negatywnego 
(czyli wysnutego z danych, których nie było, 
a być mogły), sztuki strategii, kombinacji, 
dedukcji, indukcji, wyobraźni etc. 

Są to wszystko umysłowe cechy czło-
wieka, o których rozwój powinno się 
dbać już w szkołach. Tymczasem nasze 
szkolnictwo, jak i lansowane przez media 
formy rozrywek umysłowych (teleturnieje, 
krzyżówki itp.), zdają się kłaść nacisk tylko 
na jedną z tych cech: pamięć. Nie wiem, czy 
w dobie swobodnego dostępu do internetu 
jest to wciąż cecha o szczególnie ważkim 
znaczeniu. Na cóż bowiem najbardziej 
gruntowna i wszechstronna wiedza, jeśli 
posiadane wiadomości nie potrafią być ze 
sobą kojarzone i nie następuję na ich pod-
stawie wyciąganie logicznych wniosków? 
Chyba tylko do zdawania egzaminów i 
wygrywania teleturniejów. Myślę, że liczne 
przypadki geniuszy, którzy w szkołach uzy-
skiwali słabe stopnie, potwierdzają, że nie 
tyle liczy się ilość zapamiętanych informacji, 
co umiejętność ich przetwarzania.

Zdaję sobie sprawę, że postrzeganie 
gier logicznych jako dziedziny służącej do 
treningu sprawności umysłowej, to idea 
świeża, choć pierwsze próby już były. W 
niektórych szkołach od wielu lat prowadzi 
się stałe zajęcia z szachów lub brydża. Są 
to jednak wciąż próby sporadyczne i prze-
ważnie oparte tylko na tych dwóch grach. 
A gier istnieją setki i ciągle rodzą się nowe. 
Są różnorodne, ciekawe, gorsze i lepsze. 
Wiele z nich stanowi doprawdy wartościowe 
pole do wciągającego łamania głowy, w 
niczym nie ustępujące szachom czy bry-
dżowi. Rozwijają one dodatkowo inne cechy 
umysłowe człowieka, jak np. gra Eleusis, 
imitująca model myślenia indukcyjnego 
(jakże potrzebnego np. przy formułowaniu 
wszelkich teorii), czy popularne nie tylko 
w Japonii Go, uznawane przez ekspertów 
za najlepszą grę strategiczną świata (jej 

zasady nie zmieniły się od tysięcy lat – od 
początku były doskonałe). Na marginesie 
warto dodać, że istnieją gry naśladujące 
orientację w sprawach marketingu, lub ... 
dyplomacji zagranicznej. Gier, które przy-
pominają rozwiązywanie zadań matema-
tycznych (tyle, że bez podania gotowego 
wzoru) jest bez liku.

Taki kąt spojrzenia powoduje, że wiele 
popularnych gier nie nadaje się do zało-
żonych celów. Po pierwsze trzeba zrezy-
gnować z gier trywialnych (jak np. kółko 
i krzyżyk), gdzie wystarczy odrobina ele-
mentarnej logiki, aby stwierdzić, czy gra jest 
czcza (tzn. taka, gdzie najlepsze posunięcia 
obydwu stron prowadzą do remisu), czy 
kategoryczna (tzn. taka, gdzie najlepsze 
posunięcia prowadzą do wygranej jednej 
ze stron – rozpoczynającej lub odpowia-
dającej). Po drugie należy usunąć gry, w 
których decydującą rolę odgrywa ślepy los 
(jak np. bingo czy poker). Oczywiście los 
jest elementem, którego całkowicie wyklu-
czyć nie sposób, ale  który z drugiej strony 
(odbierany jako szczęście lub pech), silnie 
wpływa na ludzkie emocje i podnosi tempe-
raturę wspólnej zabawy. Rzadko która gra 
jest w 100% pozbawiona czynnika przy-
padkowości, ale dobry mistrz, któremu nie 
obcy jest rachunek prawdopodobieństwa, 
będzie sobie na ogół radził lepiej. Na przy-
kład grając w brydża przeciwko mistrzowi, 
możemy wygrać czasem jakąś partię (on 
zagrał na szansę dającą w 80% wygraną 
i przegrał, my zagraliśmy na szansę 20% 
i odnieśliśmy sukces, bo układ kart był 
szczęśliwie korzystny dla nas). Nie myślmy 
jednak, że szczęście sprzyja lepszym – na 
przestrzeni kilkudziesięciu rozdań, nie 
mamy z mistrzem żadnych szans.

Osobny rozdział to kwestia hazardu. W 
obiegowej opinii grać w karty, a uprawiać 
hazard, to niemal to samo. Tymczasem 
gra hazardowa to taka, która toczy się 
o pieniądze lub inne dobra, niezależnie 
od faktu, czy jest to gra w karty, w kości, 
ruletka, jednoręki bandyta, obstawianie 
wyścigów konnych czy zakłady w totolotka. 
Hazardziści nie lubią poza tym gimnastyki 
umysłowej – wolą gry o ściśle losowym 
charakterze. Hazard jest wypaczeniem w 
świecie gier – to rodzaj nałogu, podobny 
alkoholizmowi lub narkomanii.

Chciałbym natomiast, aby ludzie prze-
konali się wreszcie, że sport nie można 
ograniczać tylko do współzawodnictwa 
dotyczącego sprawności fizycznej (jak 
lekkoatletyka czy piłka nożna). Do sportu 
zaliczamy też przecież takie dziedziny jak 
bilard czy strzelanie, a tu decyduje raczej 
zręczność. Kontrowersje nadal wzbudzają 
szachy i brydż. Jednak one, jak i wszelkie 
inne gry logiczne, mają prawo pretendować 
do miana dziedzin sportowych. Trzeba 
tylko uznać, że obok tężyzny fizycznej, 
ważne jest także rozwijanie sprawności 
umysłowej.

Gry logiczne nie powinne i nie mogą 
być nadal traktowane jako li tylko dziecięce 
zabawy. W naszym kraju wciąż jeszcze 

odzywają się żywe echa komunistycznej 
propagandy idei pracy, gdzie robotnik słu-
żący socjalistycznej ojczyźnie nie powinien 
tracić energii i czasu na tego typu bezpro-
duktywne zajęcia (zauważmy, że do dziś 
gry umysłowe kupuje się u nas w sklepach 
z zabawkami dla dzieci). Pogląd ten wciąż 
pokutuje w naszym społeczeństwie, w 
którym nie ma szerszej tradycji spędzania 
wolnego czasu na towarzyskich grach i 
gdzie można by, w atmosferze wspólnej 
rozrywki i zdrowej rywalizacji, doskonalić 
sztukę logicznego myślenia i kondycję 
swego umysłu.

Świat gier jest niezwykle bogaty, skom-
plikowany i złożony. Wymyka się wszelkim 
klasyfikacjom, podziałom i innym próbom 
uszeregowania. Trudno na przykład zdefi-
niować, kiedy mamy do czynienia z warian-
tem danej gry, kiedy jest to gra pokrewna, 
a kiedy jest to już zupełnie odmienna gra. 
Również używane rekwizyty nie mogą 
stanowić kryterium klasyfikacji. Na przy-
kład wiele gier uprawianych za pomocą 
kostek domina to transkrypcje gier w  karty 
(wymyślonych w czasach, gdy te ostatnie 
były prawnie zabronione). Także wiele gier 
planszowych można z łatwością przenieść 
na kartkę papieru i zamiast bierek używać 
ołówka (odwrotny proces, czyli przenosze-
nie gier typu papier - ołówek przez różne 
firmy na planszę jest jeszcze częstszy). 
Są też takie gry, gdzie stosuje się wiele 
różnych rekwizytów naraz lub używa się 
ich niezgodnie z przeznaczeniem (np. kart 
jako elementów budowy planszy).

Nie patrzmy się zatem, czy do danej gry 
używamy planszy, kart, kości, kostek domi-
na, kartki i ołówka czy innych rekwizytów. 
To nie ma znaczenia. Ważne, aby wybrana 
gra zmuszała nas do logicznego myślenia, 
a tym samym rozwijała predyspozycje 
naszego umysłu.

Zygmunt Szram

uWAGA !  

kÓRNICkI oŚRodEk kultuRy  

ZApRASZA 

WSZyStkICH myŚlĄCyCH o GRACH 

lub GRAJĄCyCH W myŚlENIE 

DO SWOJEJ SIEDZIBY  

NA ul. pRoWENt 6  

WE WtoREk 23 WRZEŚNIA 

NA pIERWSZE SpotkANIE 

klubu mIŁoŚNIkÓW  

GIER loGICZNyCH.  

pRoWAdZENIE ZyGmuNt SZRAm

czy gry Uczą myŚlenia?
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tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966

IN STA LA TOR STWO
RAFAŁ NIEmIR

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

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

Borówiec, ul. Poznańska 83, biuro: Poznań, ul. Głuszyna 229/11 
Tel./fax (61) 87 88 513, 605 403 123

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

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33

ZEGARY
Profesjonalna

naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

Profesjonalna
Firma 

z wieloletnim
doświadczeniem
ułoży poz-bruk

i granit
tel. 693 113 997

pRACA W GAStRoNomII !!!
Zatrudnimy na stałe i sezonowo na stanowiska: 

kuCHARZ do pIZZERII, kuCHARZ kEbAb,  
pomoC kuCHENNA.

RÓWNIEŻ oSoby bEZ doŚWIAdCZENIA
ZAmkoWA 22 kÓRNIk INFoRmACJE  

W lokAlu lub tElEFoNICZNIE 

604501032,  601472332

 

 
 
 

 
 

   
-  
 

 

Zapisy ju¿ od 1 wrzeœnia 
 
 

* c e n a  z a j ê æ  o d  2 0  z ³  

Zapraszamy 
dzieci, m³odzie¿, mamusie i tatusiów 

do szkó³ek tenisowych !!!  

Skrzynki, ul. Poznañska 5d 
62-035 Kórnik tel. (061) 81 90 822 

www.hotel-rodan.pl 

Poszukuję 
dyspozycyjnej 
Pani do opieki 
do 4,5 letniej 
dziewczynki.

Praca w Borówcu 
od poniedziałku 

do piątku 
w godzinach 
od 16 -20:00.
Wskazany 
samochód. 

Kontakt tel. 
605 98 98 45

(dokończenie ze str. 9)
jakości pracy. Przy szczodrzykowskiej 

podstawówce od nowego roku szkolnego 
prowadzone będą zajęcia z taekwondoo. 
Co miesiąc odbywać się będą koncerty 
z cyklu „Filharmonia pomysłów”, których 
organizatorem jest poznańskie Stowa-
rzyszenie Re-Animacja Kultury „Rak”. 
Do 30 września funkcjonuje przy szkole 
Centrum Kształcenia na Odległość. Po 
tym terminie konieczne stanie się zna-
lezienie funduszy na dalsze działanie 
centrum. 

Mimo planów przeniesienia zerówki z 
Radzewa do Bnina, oddział ten pozostał 
w radzewskiej szkole. Zgody na przenie-
sienie nie wyrazili rodzice sześciolatków. 
Marek Serwatkiewicz, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Radzewie poinformował, 
że w czasie wakacji wybudowano zatokę 
autobusową przy placówce, położono 
chodnik z  kostki brukowej na terenie 
szkoły, powiększono parking szkolny, a 
także rozpoczęto prace przy kryciu rowu 
melioracyjnego na działce szkolnej, o 
którą niedawno powiększył się teren 
szkoły (3 300m²). 

Język obcy na egzaminie  
gimnazjalnym

Uczniowie klas trzecich gimnazjów, po 
raz pierwszy w tym roku szkolnym zda-
wać będą oprócz testu humanistycznego 
i matematyczno-przyrodniczego, także 
językowy. W związku z tym zapytaliśmy 
dyrektorów dwóch gminnych gimnazjów czy 
w ich szkołach zwiększona zostanie liczba 
godzin języków obcych dla trzecioklasistów. 
Marzena Dominiak, dyrektor Gimnazjum w 
Kórniku poinformowała, że nie przewiduje 
dodatkowych godzin języków obcych. Z ko-
lei w Gimnazjum w Robakowie, uczniowie 
klas trzecich uczęszczają na obowiązkowy 
fakultet z języka obcego. Bożena Czerniak, 
dyrektor szkoły przyznała, że obecni trze-
cioklasiści już w ubiegłym roku szkolnym 
sprawdzali swoje umiejętności językowe 
na próbnym egzaminie, którego wyniki były 
zadowalające. 

Dyrektor robakowskiego gimnazjum 
poinformowała nas, że szkoła nadal 
przygotowuje się do nadania jej imienia. 
Prawdopodobnie uroczystość ta nastąpi 
w 2010 roku, podczas obchodów 25-lecia 
istnienia placówki. 

Barbara Morasz

Śmieci  
w rów

„Czytając w jednym z ostatnich "Kór-
niczaninów" materiał dotyczący samo-
wolnego działania jednego z właścicieli 
nieruchomości polegającego na zmianie 
stosunków wodnych, chciałbym WAS 
zainteresować pracami, które odbywają 
się na terenie Osiedla Północnego, w 
Kamionkach przy ulicy Klonowej”. Tak 
zaczyna się list jednego z mieszkańców do 
Redakcji Kórniczanina. Dalej czytamy: „Od 
mniej więcej tygodnia został ogrodzony 
teren łąki, zasypano rów odprowadzający 
wodę a na terenie działki pojawiły się sa-
mochody ciężarowe zwożące gruz i inne 
śmieci zdjęcia w załączeniu (...).”

Rzeczywiście – mieszkaniec miał 
rację - działki zostały zasypane różnymi 
odpadami.

Z informacji jakie otrzymaliśmy jednak, 
właściciele posiadali zgodę odpowiednich 
instancji na zasypanie rowu, który jak się 
dowiedzieliśmy został już jakiś czas temu 
przesunięty za zgodą administratora. Dla 
działek także wydano warunki zabudowy, 
więc możliwe jest tu budownictwo.

Ale w żadnym wypadku nie można było 
niwelować rowu śmieciami! Właściciele 
rozpoczęli już wywózkę odpadów, ale nie 
stawili się na wezwanie Urzędu Miejskiego 
by wyjaśnić problem.

Czy kolejne domy powstaną na tere-
nach zalewowych? Czy znów na wiosnę 
okaże się, że kombinowanie w sieci melio-
racyjnej – choćby i podparte pozwoleniami 
doprowadza do podtopień większych, 
zasiedlonych terenów? Opr. ŁG
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WIElE bANkÓW

ZAdZWoŃ • ZApytAJ • SpRAWdŹ

tEl.: 0-728-493-109, 0-668-817-642, 061-44-72-226 
kÓRNIk, ul. poZNAŃSkA 22

KREDYTY ZA DARMO?
tAkICH NIE mAmy
AlE mAmy tAkIE, NA ktÓRE CIĘ StAć!
• kREdyty GotÓWkoWE - potrzebujesz tak niewiele, by otrzymać tak wiele!
• kREdyty koNSolIdACyJNE - jeden kredyt zamiast kilku, jedna niższa rata!
• kREdyty mIESZkANIoWE - pomyśl o swoim nowym mieszkaniu, my pomożemy Ci je kupić!
• poŻyCZkI HIpotECZNE - przyjemnie, szybko i nadowolny cel!
• kREdyty NA ZAŚWIAdCZENIE lub oŚWIAdCZENIE
• dlA ZAdŁuŻoNyCH - bez BIK!

BIURO KREDYTOWE W JEdNym mIEJSCu

UsłUgi  
OgólnObUdOwlane

tel.: 667 698 643, 669 106 481, 603 662 367

malowanie
szpachlowanie
tapetowanie
układanie paneli
regips – gips
docieplenia budynków

CASH & CARRY ARKO KOMORNIKI
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

UL. POZNAŃSKA 165
pon. - pt. godz. 5:00-19:00
sob. godz. 7:00-14:00
tel. 61 655 31 49

FRANOWO WGRO
BOX 42, 61, 88, 151, 183
pon. - sob. godz. 5:00-13:00

FIRmA motoRyZACyJNA "AbIS"S.C.
IRENA I boGdAN SpoCHACZ

zatrudni:
LAKIERNIKA

POMOCNIKA LAKIERNIKA
BLACHARZA SAMOCHODOWEGO

Zgłoszenia kierować na adres:
ul.Wrzesińska 27/30, 63-000 Środa Wlkp.

e-mail: spochacz@peugeot.com.pl
(list motyweacyjny + CV)

pREZES polSkIEJ AkAdEmII NAuk

poszukuje kandydatów na stanowisko dyrektora
Zakładu doświadczalnego polskiej Akademii Nauk

w kórniku

Szczegółowe informacje znajduja się na stronie inter-
netowej Polskiej Akademii Nauk: www.pan.pl

w dziale Kancelaria PAN - Praca PAN
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KM PARTNER BIUROSERWIS 
SKLEP PAPIERNICZY

USŁUGI :
           - KSERO - KSERO KOLOROWE
 - DRUKOWANIE PRAC  
 - OPRAWA PRAC (magisterskich, 
             licencjackich, doktorskich) 
 - LAMINOWANIE
 - NAPEŁNIANIE I REGENERACJA TUSZY
 - SKUP TONERÓW I KARTRIDŻY
 - PIECZĄTKI - WIZYTÓWKI
POZA TYM SPRZEDAŻ :
          - PAPIER KSERO
          - PAPIER KOMPUTEROWY
          - TUSZE DO DRUKAREK
          - TONERY DO DRUKAREK I KSERO
          - DRUKI AKCYDENSOWE
          - SZEROKI WYBÓR ART.BIUROWYCH
          - SZEROKI WYBÓR ART.SZKOLNYCH
          - TOREBKI, KARTY OKOLICZNOŚCIOWE
          - ART.KOMPUTEROWE 
          - ROLKI DO KAS I TERMINALI
          - ETYKIETY, TAŚMY DO METKOWNIC

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA  
TELEFONICZNE

DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS
TEL.0-61 898 01 41 
UL. KUŚNIERSKA 2 

62-035 KÓRNIK

KORZYSTNE RABATY DLA FIRM

***ZAPRASZAMY***

PERSONALIZOWANE 
KALENDARZE  
NA 2009 ROK

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

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, 
• artykułów pończoszniczych, 
• kostiumów kąpielowych, 
• piżam i koszul nocnych, 
• podomek

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

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik

SKLEP      

 
BIELIZNA 

PARYS

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

• 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

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

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Nowe godziny otwarcia

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).  

Otwarcie kursu 22 września o godz. 1800  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku, ul. Staszica

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,.

prywatny Gabinet psychiatryczny
Lekarz specjalista psychiatra Katarzyna Zięba-Mazurek

leczenie depresji, nerwic, lęków, psychoz
doświadczenie w pracy na stanowisku  

konsultanta w londynie
przyjmuję również pacjentów anglojęzycznych

Centrum Ellmed, Pl. Niepodległości 43, Kórnik, rejestracja tel. 061 817 01 75, 
Przyjęcia: 1-wszy i 3-ci poniedziałek miesiąca od 16.00
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Imprezy rodzinne
Wesela
Komunie
Jubileusze
Chrzciny
Andrzejki 29 XI 2008

nieObOzOwa  
aKcja leTnia 
“nal 2008”
w OŚrOdKU  

spOrTU  
i reKreacji  
w KórniKU

Nieobozowa Akcja letnia „NAl 
2008” trwała od 01.07.08 do 26.08.2008 
na terenie ośrodka Sportu i Rekreacji 
w kórniku. 

Podobnie jak w latach ubiegłych dzieci 
uczestniczące w akcji letniej były przywo-
żone autobusami „Kombusu” z przystanku  
przy Gimnazjum w Kórniku i z Rynku w 
Bninie oraz indywidualnie przez rodziców.

 
Zabawy, konkursy, turnieje sportowe, 

oraz wyjścia do lasu na podchody odbywały 
się w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zorganizowano  cztery wyjazdy autobu-
sem na basen w Swarzędzu.

Dzieci uczestniczyły w wycieczkach: 
przejazd kolejką wąskotorową z Środy Wlkp 
do Zaniemyśla, wyjazdy autobusem do mu-
zeum w Puszczykowie i Palmiarni w Pozna-
niu, rejs statkiem Państwa Walczaków do 
Prowentu, gdzie dzieci obejrzały sterowane 
radiem modele pływające jeżdżące i latają-
ce. Pokazy modeli zorganizował KOK.

 Podopieczni NAL korzystali z kąpieliska  
miejskiego  przy OSiR w Kórniku pod opieką 
opiekunów i ratownika zatrudnionego przez 
Gminę Kórnik. NAL 2008 zakończyła się 
wspólnym ogniskiem połączonym z piecze-
niem kiełbasek.

Opiekę nad dziećmi wraz z innymi 
opiekunami od wielu lat sprawowała Pani 
Barbara Radziejewska, teren z pomiesz-
czeniami i stronę organizacyjną zapewnił 
OSiR w Kórniku a Gmina Kórnik zapewniła 
środki finansowe na przeprowadzenie NAL 
2008. RB

ZbIÓRkA  dlA dARII 

Zarząd  Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej , informuje szanownych czytelników o  
wynikach prowadzonej zbiórki pieniędzy na zakup pompy insulinowej dla 17 letniej Darii. 

Do tej pory , na konto  bankowe   wpłynęło  3.695 zł , wpłacającym dziękujemy . 
Państwo Urszula i Andrzej Lewandowscy z Kórnika oraz Państwo Wiesława i Janusz Kalaruso-

wie ze Świątnik ofiarowali  na rzecz Darii  rośliny ozdobne ,które  sprzedawane były na  dożynkach 
gminnych w Robakowie ,dochód ze sprzedaży  wyniósł  1.857 zł przypomnę że   pompa  kosztuje 
9.300 zł dlatego nadal  zbieramy  pieniądze na to urządzenie .

Wierzymy że w każdym człowieku znajdują się niewyczerpalne pokłady dobra i empatii stąd prośba  
o datki  do skarbony  w Domu Towarowym „TĘCZA” w Kórniku oraz w sklepie pani Marii  Pepel  w Bninie 
lub na konto bankowe  ktpS  nr  02 9076 0008 2001 0007 0739 0001  z dopiskiem „DARIA”.

Wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom   serdecznie dziękujemy  i bardzo prosimy  o dalsze 
wpłaty.                                                                                            

Krystyna Janicka 
przewodnicząca zarządu  KTPS 
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Szkolenie w Rogoźnie dobiegło 
końca. panie miały zajęcia z psycho-
logii, asertywności, opieki socjalnej, 
doradztwa zawodowego i rehabilitacji. 
teraz czas na praktyki. kameralna grupa 
liczy 10 osób.

Szkolenia z opieki nad osobą starszą 
odbywają się w ośrodku Fundacji Pro-Vita 
– w Rogoźnie.   W sierpniu mamy wraz z 
dziećmi spędziły czas w ośrodku, uczestni-
cząc w pięciogodzinnych blokach zajęć. 

We wrześniu odbywają praktyki.
– Szkolenia ogólnie są fajne – mówi 

Ewa, która uczestni-
czy w kursie. – Szcze-
gólnie ciekawe były 
zajęcia z psychologii 
i rehabilitacji. 

Jeszcze nie czu-
ją się na siłach, by 
opiekować się osobą 
starszą.

– Dopiero pierw-
szy tydzień zajmuje-
my się chorymi tu w 
ośrodku. Ale brakuje 
nam jeszcze doświadczenia – przyznaje 
Justyna. – Powoli uczymy się jak ogarnąć 
to wszystko. Opiekę i pielęgnację, propo-
nowanie ciekawych zajęć. 

Panie odbywają praktyki w  domu środo-
wiskowym dla osób z chorobą Alzheimera 
i u rodzin z podopiecznym cierpiącym na 
otępienie. 

Podczas gdy mamy odbywają prak-
tyki – dzieci mają zapewnioną opiekę w 
przedszkolu prowadzonym przez Fundację 
Pro- Vita w Poznaniu.

Przygotowanie kobiet do pracy w zawo-
dzie wykwalifikowanego opiekuna osoby 
starszej stanowi odpowiedź na rosnący 
problem starości i sprawowania opieki w 
naszym społeczeństwie. Program szkoleń 
zakłada także nabycie umiejętności pracy 
z osobami z zaburzeniami  otępiennymi 
(które występują u 30-50% najstarszej 

populacji).
– Mając na uwadze trudności w zor-

ganizowaniu opieki dla dzieci – samotne 
mamy rezygnują z możliwości samorozwoju 
– mówi koordynator projektu Aleksandra 
Kowalewska. My zapewniamy dzieciom 
pobyt w przedszkolu na miejscu szkoleń. 

– Przedszkole zaczyna się od 9 -tej, 
rozpoczynamy od gimnastyki, zajęć rucho-
wych – wylicza pani Magda, która opiekuje 
się dziećmi. – Najchętniej dzieci malują, 
śpiewają. 

Kamila pokazuje pracę, którą właśnie 
skończyła. Na niebie-
skim tle – stoi mama 
w kolorowej sukni.

– Mi najbardziej w 
przedszkolu podoba 
się ciocia Magda – 
wyznaje mała Marta. 

  
– Rozpoczęliśmy 

nabór na szkolenie 
październikowe. Jest 
to oferta dla mam z 
małymi dziećmi – nie 

chodzącymi do szkoły – dodaje Agnieszka 
Kyć, współorganizatorka szkolenia.

Tuż obok ośrodka w którym odbywa się 
szkolenie roztacza się Jezioro Rogozińskie. 
Okolica sprzyja oderwaniu od codziennego 
rytmu. 

Rusza nabór na szkolenie paździer-
nikowe  

Zgłoszenia:
Fundacja Pomocy Samotnej Matce 

„Pro-Vita”
0 61/ 663 63 19
0 61/ 663 87 57
fpsm@o2.pl
ul. Św. Marii Magdaleny 12
61-861 Poznań 
Szkolenie współfinansowane jest ze 

środków Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich.

Pro-Vita

W miniony weekend na kórnickim rynku 
odbyło się wielkie święto kolarskie. W tym 
dniu rozegrano: 

XXXII Wielki Festyn Rowerowy dla 
Dzieci, 

XI Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o 
Puchar Burmistrza Kórnika 

III Memoriał Franciszka Przecinkowskie-
go i Memoriał Zbigniewa Jędrzejczaka. 

Tradycyjnie przed wyścigiem odbyła 
się krótka odprawa z udziałem trenerów 
i sędziów, podczas któ-
rej trener Robert Taciak 
przedstawił szczegóły 
techniczne dotyczące 
wyścigów. Następnie 
burmistrz Jerzy Lechne-
rowski i Przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finan-
sów, a zarazem prezes 
UKS „Jedynka-Kórnik” 
Seweryn Waligóra doko-
nali oficjalnego otwarcia 
imprezy. 

Ogółem w zawodach 
udział wzięło 317 uczest-
ników z całej Polski, w tym 
116 dzieci od dwóch do 
dwunastu lat. 

Wyścig został roze-
grany aż w dziewięciu 
kategoriach wiekowych. 
Dla zwycięzców we wszystkich kategoriach 
organizatorzy przygotowali wspaniałe 
puchary, nagrody i medale, a pierwszych 
sześciu zawodników otrzymało pamiątkowe 
dyplomy. 

Najmłodszym uczestnikiem wyścigu 
był niespełna dwuletni Bartek Kuberacki, 

któremu nagrodę pomógł odebrać tata. 

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat dzielnie 
zmagały się na dystansie od 100 do 1600 
metrów. 

W kategorii Żak (do 12 lat) na dystansie 

5 km najlepsze wśród dziewcząt okazały 
się: 

1. Jagoda Garczarek, Granowo 
2. Klaudia Dutkiewicz, UKS Jedynka 

Limaro Kórnik 

3. Aleksandra Konieczna, Jarocin 

W tej samej kategorii najlepsi wśród 
chłopców byli: 

1. Dariusz Wiśniewski, Olimpijczyk 
Szczekociny 

2. Patryk Rajkowski, UKS Jedynka 

Limaro Kórnik 
3. Marcin Łobodziński, Romet Byd-

goszcz 

W kategorii Młodzik na dystansie 15 km 
najlepsi okazali się: 

1. Przemysław Kasperkiewicz, KTK 
Kalisz 

2. Wojciech Sykała, Borant Tarnovia 
Tarnowo Podgórne 

3. Łukasz Marcinkowski, KKS Gostyń 
Natomiast wśród Młodziczek na tym 

samym dystansie najlepsze były: 
1. Sylwia Kowalczyk, KTK Kalisz 
2. Łucja Pietrzak, Koźminianka Koź-

minek 
3. Aleksandra Wi-

śniewska, Ogniwo Dzier-
żoniów 

W kategorii Juniorka 
młodsza, również na dy-
stansie 15 km najwyższe 
miejsca zajęły: 

1. Karolina Karasie-
wicz, Tramwajarz Łódź 

2. Małgorzata Piotrow-
ska, Tramwajarz Łódź 

3. Kinga Daszyńska, 
Tramwajarz Łódź 

W kategorii Junior 
młodszy na dystansie 20 
km najlepsi byli: 

1. Konrad Zatorski, 
Społem Łódź 

2. Kacper Rajkowski, UKS Jedynka 
Limaro Kórnik 

3. Tomasz Kudelski, Baszta Golczewo 

W kategorii Kobiety open na dystansie 
20 km najwyższe miejsca zajęły: 

1. Katarzyna Pawłowska, UKS Jedynka 

ŚwięTO KOlarsKie w KórniKU

Limaro Kórnik 
2. Natalia Mielnik, LUKS Sokół Jerz-

manowa 
3. Magdalena Radziej, LUKS Sokół 

Jerzmanowa 
 
W kategorii Masters na dystansie 10 

kilometrów najlepszy okazał się Radek 
Lonka z Wrześni (Corratec Team Poznań) 
przed Arkadiuszem Garczarkim (Granowo) 
i Markiem Szymańskim (Poznań). 

Wiele emocji wzbudzał wyścig VIP-ów 
oraz przyjaciół Franciszka Przecinkowskie-
go, (świetny trener sekcji kolarskiej Klubu 
Sportowego Stomil Poznań) oraz Zbigniewa 
Jędrzejczaka (świetny kolarz, tragiczn-
zmarły w styczniu tego roku po potrąceniu 
przez samochód na obwodnicy Kórnika), w 
którym udział wzięli m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych Kórnika : Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Irena Kaczmarek, Przewodniczą-
cy Komisji Budżetu i Finansów Seweryn 
Waligóra oraz władze samorządowe po-
wiatu poznańskiego reprezentowane przez: 
Przewodniczącą Komisji Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki Grażynę Głowacką 
oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty i 
Wychowania Marka Serwatkiewicza. Wśród 
VIP-ów nie zabrakło znanych sprzed laty 
kolarzy - Andrzeja Kaczmarka, Jana Antko-
wiaka, Kazimierza Gogolewskiego. 

W imprezie udział wzięli również Beata 
Jędrzejczak, żona Zbigniewa Jędrzejczaka 
oraz Tomasz Przecinkowski, syn Francisz-
ka Przecinkowskiego. www.kornik.pl

dla samOTnycH maTeK
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ukarani za nieprawidłowe parkowanie 
W okresie od 25 sierpnia do 7 września 
strażnicy miejscy wypisali 12 manda-
tów kierowcom, którzy parkowali w 
Kórniku w miejscach niedozwolonych. 
Najczęśc ie j  pozostawi l i  on i  swoje 
pojazdy w miejscach, gdzie obowią-
zuje zakaz zatrzymywania lub zakaz 
wjazdu.  

mandat za spożywanie alkoholu  
w miejscu publicznym 

27 sierpnia patrol SM w Żernikach ukarał 
mandatem mężczyznę spożywającego 
alkohol tuż przy sklepie, czyli w miejscu 
niedozwolonym. 

ukarany za spalanie śmieci 
28 sierpnia strażnicy miejscy w Bninie wy-
pisali mandat mężczyźnie, który na drodze 
gruntowej spalał odpady niedozwolone, w 
tym plastik. 

Akcja „prędkość” 
W dniach 30-31 sierpnia i 6-7 września pa-
trole mieszane, składające się z policjanta 
i strażnika miejskiego przeprowadziły na 
terenie gminy Kórnik akcję „Prędkość”. 
Funkcjonariusze zatrzymywali kierowców 
jadących z nadmierną prędkością. W sumie 
podczas dwóch akcji weekendowych uka-
rano mandatami 32 kierowców. Najczęściej 
byli to mieszkańcy gminy Kórnik. 

mandat za brak kasku 
1 września w Borówcu strażnicy ukarali 
mandatem karnym motorowerzystę jadą-
cego bez kasku ochronnego.  

Nastolatkowie „świętowali” nowy rok 
szkolny 

2 września patrol SM interweniował na 
kórnickim podzamczu. Tam około godz. 
19.30 grupa 16 i 17-latków przedostała 
się przez płot do zamkniętego już Arbo-

retum. Strażnicy przybyli na miejsce po 
kilku minutach od otrzymanego zgłoszenia. 
Podejrzewano, że młodzi ludzie mogą 
dokonać aktów wandalizmu. Ostatecznie 
strażnicy nie stwierdzili niszczenia mienia. 
10 osób zostało wylegitymowanych. Swoim 
wybrykiem chcieli uczcić początek nowego 
roku szkolnego.  

ukarany za wjazd do lasu
3 września patrol SM w Czołowie ukarał 
mandatem kierowcę pojazdu za wjazd i 
parkowanie w lesie. 

mandat za nie zachowanie środków 
ostrożności

4 września w Kamionkach, strażnicy 
nałożyli na właściciela mandat karny za 
puszczanie luzem czworonoga w lesie. 
Właściciel odmówił przyjęcia mandatu, 
dlatego sprawa trafi do sądu. 

Opr. BM

Nietrzeźwi kierujący 
W ciągu ostatnich 2 tygodni funkcjo-
nariusze zatrzymali na terenie gminy 
Kórnik trzech  nietrzeźwych kierujących 
pojazdami. 
26 sierpnia policjanci z Kórnika zatrzymali w 
Runowie mężczyznę, który kierował ciągni-
kiem rolniczym znajdując się w stanie nie-
trzeźwości. Badanie alkomatem wykazało 
3,18‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Następnego dnia, funkcjonariusze Oddziału 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Poznaniu w miejscowości Biernatki zatrzy-
mali rowerzystę, który sprawiał wrażenie 
osoby będącej pod wpływem alkoholu. 
Okazało się, że miał 0,76 ‰. Z kolei 6 
września w Kórniku „wpadł” kierowca fiata. 
Mężczyzna miał 1,54‰ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Nieprawidłowe cofanie przyczyną 
zderzenia

26 sierpnia w Koninku, kierowca merce-
desa w wyniku nieprawidłowo wykony-
wanego manewru cofania doprowadził do 
zderzenia z skodą. 

Nie dostosował prędkości 
27 sierpnia w miejscowości Skrzynki, 

kierujący BMW nie dostosował prędkości 
do warunków ruchu i doprowadził do zde-
rzenia z oplem. 

Nie udzielili pierwszeństwa 
1 września w Gądkach, kierowca volkswa-
gena nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 
i zderzył się z fiatem. Z kolei 3 września, 
także w Gądkach kierujący fordem, w 
wyniku nie ustąpienia pierwszeństwa 
przejazdu doprowadził do zderzenia z 
volkswagenem. 

okradł firmę, którą ochraniał
3 września policja zatrzymała dwóch 
mężczyzn. Jeden z nich ukradł telefony z 
firmy, w której pracował jako ochroniarz. 
Drugi je od niego kupił, ponieważ cena 
była atrakcyjna.
Do Komisariatu Policji w Kórniku zgłosił 
się pracownik jednej z okolicznych firm. 
Mężczyzna twierdził, że z pomieszczenia 
biurowego - z szuflady biurka - zginęły 
cztery aparaty telefoniczne. Funkcjonariu-
sze ustalili, że przestępstwa dopuścił się 
pracownik ochrony. 21-letni mężczyzna 
przyznał się do kradzieży. Jeden z apa-
ratów miał przy sobie, drugi zostawił w 
domu. Dwa pozostałe sprzedał po atrak-
cyjnej cenie 40-letniemu mężczyźnie. 
Ten kupił je dla swoich dzieci. Policjanci 
dotarli do nabywcy i odzyskali skradzione 
aparaty.
Straty związane z kradzieżą telefonów 

oszacowano wstępnie na trzy tysiące 
złotych. Złodziejowi grozi kara do pięciu 
lat pozbawienia wolności. Natomiast na-
bywca telefonów odpowie za paserstwo. 
W tym przypadku kara może wynieść do 
trzech lat pozbawienia wolności. 

Jechał zbyt blisko 
4 września w Gądkach, kierujący oplem nie 
zachował bezpiecznej odległości między 
pojazdami i zderzył się z nissanem. 

Zatrzymali złodziei 
5 września kórniccy policjanci zatrzymali w 
Kórniku siedemnastolatka i piętnastolatka, 
którzy dokonali kradzieży metalowych 
elementów z dachu garażu. 

kradzieże 
• 28 sierpnia dokonano kradzieży dwóch 
lusterek od samochodu renault zapar-
kowanego na parkingu w miejscowości 
Kórnik, wartości strat to 3000 zł, 
• 30 sierpnia zgłoszono kradzież dwóch 
telefonów komórkowych oraz pieniędzy z 
domku letniskowego na terenie OSW Bła-
żejewko o łącznej wartości strat 4100 zł, 
• 3 września dokonano kradzieży w Kórni-
ku samochodu fiat cinquecento o wartości  
800 zł, pojazd ten następnie został odnale-
ziony na terenie innej jednostki policji,
• 4 września zgłoszono kradzież w Kórniku 
samochodu volkswagen o wartości 
42 000 zł. Opr. BM
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Z NotAtNIkA SŁuŻboWEGo StRAŻy mIEJSkIEJ

StRAŻACy W AkCJI

kolejne akcje odnotowali kórniccy 
strażacy:
• 25 sierpnia w Dziećmierowie zabezpie-

czali miejsce lądowania śmigłowca, 
• 29 sierpnia zabezpieczali miejsce wypad-

ku w Czmoniu i miejsce lądowania heli-
koptera w Biernatkach na ulicy Głównej, 

• 31 sierpnia gasili pożar trawy w Runo-
wie, 

• 1 września gasili pożar stogu siana w 
Dziećmierowie, 

• 2 września zabezpieczali miejsce wypad-
ku w Kamionkach na ulicy Głównej, 

• 3 września w Kórniku powstrzymali roz-
strzelnienie się butli z argonem, 

• 6 września gasili pożar samochodu na 
trasie katowickiej.

Opr. Robert Wrzesiński

KrOniKa 
Kryminalna50% 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

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
SKUP

- 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 wszystkich 
obiektów,

- wydawanie opinii rzeczoznawcy 
budowlanego,

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

Zapraszam

„Chodzi o to, by ... mieć odwagę wyruszyć w tak trudną podróż, jaką jest poznawanie ludzkiej natury” (Antoni Kępiński)

Gabinet Psychoterapii
mgr Monika Rutkowska
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Osoby zainteresowane spotkaniem proszę o wcześniejsze umówienie się
telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

tel. 695 724 655
e-mail: monikarutkowska@autograf.pl
www.monikarutkowska.pl
www.autograf.net.pl

60-309 Poznań
ul. Grunwaldzka 121A
(dojazd tramwajem nr 1, 6, 7, 13, 15)

Miejsce  
na Twoją reklamę
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KSIĄŻEK 
Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH 

doRotA mRoCZkoWSkA,  
bEAtA ZIÓŁkoWSkA,  
ANNA CWoJdZIŃSkA 

„ZAbuRZENIA odŻyWIANIA.  
poRAdNIk dlA RodZICÓW  

I blISkICH” 

Poradnik ten w spo-
sób przystępny ujmuje 
problematykę zaburzeń 
odżywiania. Książka 
przede wszystkim ma 
służyć radą w trudnej 
walce z chorobą na 
wszystkich etapach – od 
zauważenia jej sympto-

mów aż do pracy ze specjalistami: leka-
rzami rodzinnymi, psychiatrami, psycho-
logami, dietetykami. Dzięki niej czytelnik 
zdobywa minimum wiedzy teoretycznej 
oraz umiejętności praktycznych. Poradnik 
obala mity dotyczące jedzenia, zaburzeń 
odżywiania oraz procesu leczenia. Auto-
rzy odpowiadają na najczęściej zadawa-
ne pytania. Książka ma przygotować do 
pomocy, zachęcić, ośmielić do działania 
i współpracy, a ponadto uświadomić 
czytelnikom, że odpowiedzialnością za 
problemy z odżywianiem nie można obar-
czać wyłącznie rodziców i opiekunów. 
Szybko zmieniająca się rzeczywistość 
sprawia bowiem, że nie jesteśmy w stanie 
nad wszystkim zapanować. Ważne, aby 
w odpowiednim momencie z namysłem 
podejść do problemu i próbować go roz-
wiązać wspólnymi siłami.. MG

DLA DZIECI 

tHomAS bREZINA „Hot doGI. CAŁ-
kIEm ZWARIoWANE WAkACJE” 

Hot Dogi wyruszają 
na obóz pełen niebez-
pieczeństw. Szalone 
Tekle - trzy nieznośne 
dz iewczyny dręczą 
Maksa, a Darek zwany 
Drakiem upatrzył sobie 
Dżian-Donga. Jednak 
największe niebezpie-
czeństwo czyha na nich 

na spokojnej łące, na którą spadł me-
teoryt. Zwierzęta i rośliny ulegają po 
tym wydarzeniu niezwykłej przemianie.   
KK
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W poprzednim numerze KÓRNICZANI-
NA ukazał się „Ramowy Plan Działalności 
KOK”. Dziś prezentujemy szczegółową 
ofertę projektów artystycznych, warszta-
tów,   cyklicznych imprez z uwzględnieniem 
adresata, jego wieku, umiejętności i zain-
teresowań. Przypominamy, że proponując 
warsztaty w zakresie plastyki, muzyki, 
tańca, literatury i teatru pragniemy wysiłek 
ich uczestników scalić w widowisku multi-
medialnym w trakcie Kórnickich Spotkań z 
Białą Damą 2009 r. W tych ambitnych pla-
nach pomoc swą zaoferowali m.in. wykła-
dowcy i studenci Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu, Akademii Muzycznej w Pozna-
niu oraz literaci, aktorzy, choreografowie, 
śpiewacy i korepetytorzy muzyczni. 

mEtAFoRA plAStyCZNA

1. „Galeria Warsztatów Kórnickiego 
Ośrodka Kultury  w Klaudynówce”. 

Projekt stanowi połączenie działalności 
warsztatowej z wystawienniczą i eduka-
cyjną. 

W wyznaczone dni, w godzinach po-
południowych, odbywać się będą zajęcia 
plastyczne dla młodzieży i dorosłych z 
zakresu rysunku, malarstwa, rzeźby, ce-
ramiki, aranżacji przestrzeni, multimediów. 
Po skończeniu zajęć pomieszczenia będą 
aranżowane do celów wystawienniczych, 
tworząc ekspozycję otwartej pracowni – 
wystawy ukazującej kolejne fazy pracy 
nad obiektami oraz zaplecze warsztatowe 
danych technik plastycznych. 

Ponadto, organizowane będą pokazy 
tworzenia obiektów plastycznych na żywo, 
projekcje multimedialne oraz wystawy 
autorskie. 

NAbÓR mŁodZIEŻy lICEAlNEJ I 
doRoSŁyCH od poNIEdZIAŁku do 
pIĄtku W GodZ.10.00 do 14.00 tEl. 
889214296, 515229660, 0618170891 lub 
mail: kok@kornik.pl . termin rozpoczę-
cia warsztatów podamy zainteresowa-
nym po utworzeniu grupy.

2. Warsztaty plastyczne dla dzieci ze 
szkół podstawowych i gimnazjalnych

 
XXI wiek to era multimediów. Stąd 

propozycja kształcenia plastycznego z 
wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. 
Aparaty i kamery cyfrowe oraz kompute-
rowa modyfikacja stanowią współczesny 
ekwiwalent pędzli, farb, płócien. Proponu-
jemy zapoznanie się z podstawowymi moż-
liwościami nowych mediów i zastosowanie 
ich w działaniach plastycznych.

Nie zapominamy jednak o tradycyjnym 
warsztacie. Bez niego najlepsze nawet 
gadżety elektroniczne pozostaną martwe. 
Właśnie dlatego, nim po nie sięgniemy, 
KOK proponuje zajęcia z podstawowych 
dziedzin sztuki - malarstwa, grafiki, rysunku, 
rzeźby. Zapoznanie z narzędziami wykorzy-

stywanymi w poszczególnych dziedzinach  
oraz wybranymi technikami stanowić będzie 
wstęp do działań multimedialnych.. Takie 
świadome łączenie różnych technik pozwoli 
uzyskać określone metafory plastycznej na 
miarę XXI wieku.    

Zapisy  889 214 296 515 229 660, 
0618170891 lub mail: kok@kornik.pl. Spo-
tkanie organizacyjne 18 września 2008 r. o 
godz. 16.00 do 18.00. Termin rozpoczęcia 
warsztatów podamy zainteresowanym po 
utworzeniu grup.

3. Zajęcia z zakresu aranżacji prze-
strzeni i scenografii dla  uczestników w/w 
warsztatów.

Pieczę merytoryczną nad projektami 
sprawować będą osoby zatrudnione na 
umowę o dzieło przez KOK- wykładowcy 
ASP, konsultanci danych technik, artyści. 

mEtAFoRA dŹWIĘkoWA

1. Klub Miłośników Piosenki Biesiad-
nej 

Projekt edukacji muzycznej, nauki śpie-
wu piosenek biesiadnych i rozrywkowych 
dla wszystkich grup wiekowych. 

Spotkania przy kawie i słodyczach w 
czwartki od 18.00 do 20.00. 

Prowadzenie Alina Staniecka Wilczak. 
Zapisy  515 229 660, 0618170891 lub mail: 
kok@kornik.pl.

            
mEtAFoRA RuCHoWA

1. Zespół pieśni i tańca dla młodzieży 
szkolnej  w wieku od 10 lat. Nauka tańców 
narodowych i regionalnych, piosenek i 
przyśpiewek ludowych oraz nauka tańców 
towarzyskich. Projekt zakłada utworzenie z 
uczestników  Reprezentacyjnego Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej. Prowa-
dzenie Małgorzata Wyspiańska Matysiak 
– choreograf. 

Zajęcia w piątki od 17.00 do 20.00 . 
Zapisy tel. 515 229 660, 889 214 296

(W przypadku zgłoszenia się dużej gru-
py chętnych z jednej miejscowości istnieje 
możliwość prowadzenia zajęć w pobliskiej 
szkole lub świetlicy.)

         
2. Zespół taneczny „BRAWO" . Zespół 

prowadzi Rusłan Curujew. Zespół istnieje   
już  pięć lat. Przez ten czas tańczyło w 
nim około 80 dzieci. Najmłodsi tancerze   
zespołu "Brawo” mają po 4 lata. Oferta dla 
dzieci i młodzieży. Zajęcia we wtorki od  
godz.15.30 do 19.00. Zapisy tel. 601 591 
013, 515 660 229, 0618170891 lub mail:  
kok@kornik.pl.

                  
mEtAFoRA lItERACkA

1. Projekt „Warsztaty literackie” z 
zakresu tworzenia krótkich tekstów po-
etyckich, epickich i dramatycznych oraz 

wykorzystanie gotowych tekstów do bu-
dowania nowych komunikatów literackich 
prowadzona przez zaproszonych literatów 
i filologów. Oferta skierowana do młodzieży 
gimnazjalnej. licealnej i dorosłych. 

Zajęcia poniedziałek 16.00 do 17.30.
Zapisy tel. 515 660 229, 0618170891 lub  

mail: kok@kornik.pl

mEtAFoRA tEAtRAlNA

1. Projekt spektaklu multimedialnego w 
ramach Kórnickich Spotkań z Białą Damą  
2009.    

Edukacja teatralna polegająca na kre-
atywnym wykorzystaniu wiedzy zdobytej 
w     ramach   warsztatów plastycznych, 
muzycznych, tanecznych i literackich w celu   
tworzenia widowiska teatralnego.

    
2. Warsztaty w interpretacji głosowej 

tekstu literackiego oraz nauka podstaw 
gestu i  ruchu scenicznego prowadzone 
przez aktorów, logopedów artystycznych, 
reżyserów. Zajęcia prowadzone w ramach 
edukacji teatralnej, po utworzeniu grupy. 
Zapisy tel. 515 229 660, 0618170891 lub 
mail:  kok@kornik.pl

dZIAŁANIA INtEGRACyJNE  
I HobbIStyCZNE

1. Projekt „Klub Dobrego Filmu”, czyli 
prezentacja światowego i polskiego kina 
połączona z prelekcjami i dyskusją. Co 
drugi piątek miesiąca  od godz. 20.00 w   
siedzibie KOK. Szczegóły podamy na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy Kórnik.

2. Projekt „Klub miłośników gier lo-
gicznych.”  W swym założeniu ma to być 
kółko dla  pasjonatów „łamania głowy” 
niezależnie od wieku. Tematem zajęć będą  
różnorakie gry logiczne – wybrane tak, aby 
z jednej strony były atrakcyjne, dynamiczne  
i wciągające, a z drugiej wartościowe, czyli 
wymagające zdrowej gimnastyki naszych, 
szarych komórek mózgowych. Ważne jest 
przy tym, aby to „łamanie głowy” było przy-
jemne i ciekawe.

Zabraknie więc gier trywialnych (jak 
np. kółko i krzyżyk) oraz czysto losowych 
(bingo, poker itp.). Oczywiście los jest ele-
mentem, którego całkowicie wykluczyć nie 
sposób, ale  który z drugiej strony (odbiera-
ny jako szczęście lub pech), silnie wpływa 
zazwyczaj na emocje i podnosi temperaturę 
wspólnej zabawy. Oferta dla młodzieży i  
dorosłych. Prowadzenie Zygmunt Szram. 
Termin spotkań wtorek 18.00 do 20.00.

    Zapisy tel. 515 229 660, 0618170891 
lub mail:  kok@kornik.pl

3. Pracownia modelarstwa lotnicze-
go. Prowadzenie Mieczysław Kamiński. 
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. Termin zajęć i 
umiejscowienie  modelarni zostaną podane 
zainteresowanym po utworzeniu grupy. 

zapisy UczesTniKów dO prOjeKTów arTysTycznycH
w KórnicKim OŚrOdKU KUlTUry w sezOnie 2008/2009

Zapisy tel. 515 229 660, 0618170891 
lub mail:  kok@kornik.pl

3. Projekt „Salon kulturalny na Prowen-
cie”, czyli koncerty, spotkania autorskie, 
dyskusje.  Piątek, sobota lub niedziela 
okazjonalnie. 

dZIAŁAlNoŚć komERCyJNA

1. Prezentacja spektakli i koncertów 
biletowanych. Okazjonalnie.

2. Organizacja odpłatnych kursów ję-
zykowych dla dzieci najmłodszych metodą 

Helen Doron. Zajęcia w poniedziałki i środy 
16.00 d0 18.30 Prowadzenie Agnieszka 
Sierpowska-Pabich, tel. 664002540 

dZIAŁAlNoŚć NA RZECZ  
INtEGRACJI SoŁECtW

1. Pomoc w organizacji i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, imprez okoliczno-
ściowych, przedsięwzięć gminnych poprzez 
nadzór merytoryczny instruktorów danych 
dziedzin sztuki. Okazjonalnie.

Sławek Animucki,
Piotr Mastalerz

warszTaTy 
legiOnU

Niemal 50 osób z kraju i zagranicy, z 
tego 30 osobowa ą w grupa mieszkań-
ców kórnika wzięło udział w warsztatach 
teatralnych teatru legion, zorganizo-
wanym przy współudziale środków 
finansowych Fundacji Współpracy 
polsko-Niemieckiej.

Co istotne, 10 osób przyjechało aż z 
niemieckiej gminy Altenkunstadt, a zespół 
odwiedzili także oficjele z tejże gminy.

Dwutygodniowe spotkania odbywały się 
pod opieka: Anny Łazuki-Witek, Wojciecha 
Kopcińskiego, Rusłana Curujewa, Magdale-
ny Mirowskiej, Mariana Panka, Izoldy Pie-
trasiak, Anny i Tomasza Kilarskich, Andrzeja 
Saksa, Rolanda Ciesielskiego i Rashida 
Elnura. Młodzi adepci teatru mogli uczest-
niczyć w zajęciach wokalnych, tanecznych, 
scenograficznych i poznawali wszystkie 
tajniki amatorskiego teatru. Bobra zabawa 
przeplatała się z solidnym treningiem. 
Owocem pracy były dwa przedstawienia 
„Klimaty II” oraz ”Kabaret”.

Zespół pragnie podziękować Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej

Gminie Kórnik
Fundacji Zakłady Kórnickie
Bibliotece Kórnickiej PAN
Rodzicom adeptów teatru

Najbliższe występy Legiony to:

6 października o godzinie 9:30 w 
przyziemiach Zamku Kórnickiego kabaret 
dla dzieci od lat 3 „Koziołek show” (zapro-
szone są dzieci z Przedszkola i Szkoły w 
Radzewie ale zapraszamy także wszyst-
kich- wstęp wolny) 

6 października również w przyziemiach 
Zamku o godzinie 12:00 „Dar i Zmaganie- 
walka hrabiego Zamoyskiego o Morskie 
Oko” . zaproszeni sa uczniowie Liceum 
w Kórniku oraz wszyscy chętni – wstęp 
wolny

9 listopada w także przyziemiach Zam-
ku o godzinie 19:00 koncert ballad Jacka 
Kaczmarskiego w wykonaniu Romana 
Jasińskiego – wstęp wolny.

Opr. ŁG
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Ilość edycji ogłoszenia20
07

* W Borówcu działkę 650 m2 z rozpoczętą budową, dom 130 m2 – 150 tyś. zł. Tel. 602 214 931
* Korepetycje – gimnazjum wszystkie przedmioty; biologia, chemia – liceum. Tel. 604 591 658
* Sprzedam Daewoo Lanos 2001 r. przebieg 50 tyś km. 12.500 zł. Tel. 606 517 283, 783 702 863
* Sprzedam mieszkanie 69 m2, 3 pokoje w Kórniku – Bninie. Tel. 500 176 873 
* Stacja paliw w Jaryszkach zatrudni sprzedawcę. Tel. 609 522 494
* Zatrudnimy emeryta lub rencistę do prac porządkowych na stacji paliw w Jaryszkach. Tel. 609 522 494
* Znaleziono młodą suczkę czarną podpalaną, mądrą, wesołą, lubiącą dzieci. Tel. 061 819 00 43, tel. kom. 885 478 996
* Przyjmę pania do pracy w sklepiku szkolnym 2-3 razy w tygodniu. Mile widziana emerytka lub rencistka. Tel. 501 019 086
* Samotny profesor UAM wynajmie małe mieszkanie w Kórniku. Pilne! Tel. 602 354 248
* Nauczyciele fizyka, matematyka. Tel. 660 541 029
* Sprzedam króliki rasy Olbrzym - Belgijski, również tuszki. Tel. 607 786 551
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, pocztówki, starocie, militaria- przyjadę. tel. 601 308 880
* Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych, części do przyczep. Kórnik – Bnin, Błażejewska 9. Tel. 609 152 586
* Sprzedam dom Zaniemyśl – Zwola. Tel. (061)285 45 76, 501 074 900  
* Wynajmę lokal – Środa Wlkp., najlepiej na gabinety lekarskie. Tel. (061) 285 45 76, 501 074 900
* Jamniki rasowe szczenięta tanio sprzedam. Tel. 783 502 269
* Odstąpię bistro z wyposażeniem w Kórniku, przy ul. Szkolnej. Tel. 502 605 451
* W Borówcu segment bliźniaka parterowy 84/260do zamieszkania 350 tyś zł. Tel. 602 214 931
* Po likwidacji firmy budowlanej różny sprzęt. Tel. 792 884 454
* Nauczyciel j. angielskiego dla pierwszoklasisty potrzebny. Warunki do uzgodnienia. Tel. 601 713 458
* Sprzedam narożnik wym. 150/220 w kolorze ceglastym z żółtymi motywami, z funkcją spania. Tel. 782 428 786
* Nauczyciel j. niemieckiego dla pierwszoklasisty potrzebny. Warunki do uzgodnienia. Tel. 601 713 458
* Poszukuje Pani do sprzątania domu raz w tygodniu – Kórnik. Tel. 601 870 030
* Oddam gruz za darmo. Tel 781 577 946
* Sprzedam kuchenkę gazowo-elektryczną AMICA – tanio!. Tel. 600 275 200
* Sprzedam dwa fotele IKEA czerwone obicia. Tel. 600 275 200
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub bezdzietnemu małżeństwu. Tel. 061 817 16 52

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

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

PŁYTKI CERAMICZNE

CZYNNE: 
W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  14.00-20.00

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

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

tel. (61) 8171 127
aKOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

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

KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 57

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

Miejsce  
na Twoją reklamę

FIRmA mEbloWA Z RuNoWA  
ZAtRudNI 

tApICERÓW I pomoCNIkÓW tApICERÓW
ZApEWNIAmy bARdZo dobRE WARuNkI pRACy 

oRAZ WySokIE WyNAGRodZENIE

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

0695933604 lub 0618501855

Autostrada Eksploatacja S.A., spółka powołana do eksploatacji i poboru opłat na autostradzie A2, poszukuje kandydatów na stanowisko:

kASJER 
(praca w punkcie poboru opłat w Nagradowicach  

gmina kleszczewo)

Wymagania:
• wykształcenie minimum zasadnicze – zawodowe, mile widziane wykształcenie średnie,
• mile widziane doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta,
• atutem będzie doświadczenie w pracy związanej z obsługą kasy fiskalnej,
• dokładność, sumienność
• komunikatywność, kultura osobista oraz duża motywacja do pracy.

Firma oferuje:
• Dobre warunki zatrudnienia – praca na pełen etat na podstawie umowy o pracę
• Pełen pakiet socjalny (wczasy pod gruszą, bony świąteczne, opieka medyczna)
• Profesjonalne szkolenia i możliwość rozwoju
• Pracę w firmie z dużą przyszłością

Pisemne oferty (cv i list motywacyjny) wraz ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych 
do celów zatrudnienia prosimy przekazać w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia na adres:

Autostrada Eksploatacja S.A. 
ul. Głogowska 431

60-004 poznań
kadry@aesa.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
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KANCELARIA
Finansowa

- prowadzenie wszystkich form 

księgowości

- prowadzenie kadr

- pisanie biznesplanów

- prowadzenie rejestrów VAT  

dla rolników

oferuje swoje usługi

Tel. 061 825 02 28,  
0605 296 347

Odbieramy dokumenty  
w siedzibie klienta

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

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

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZĘŚCI motoRyZACyJNE do WSZyStkICH mAREk

SZERokA oFERtA, NISkIE CENy,
udZIElAmy RAbAtu, FACHoWE doRAdZtWo

ZApRASZAmy od poNIEdZIAŁku do pIĄtku W GodZ. 800-1800, SobotA 800-1400

kÓRNIk, ul. WoJSkA polSkIEGo 18
tEl. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

garnitury damskie i męskie.
Pogotowie krawieckie.

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

SKUP ZŁOMU
- stalowego

- kolorowego
- kasacja pojazdów

Świątniki - Baza SKR
Czynne: pn.-pt. 800-1600 sobota 800-1400

tel. 696-532-015 Firma obsługująca magazyn  
GRupy ŻyWIEC

poszukuje:
• pracowników magazynu
• kierowców kat. b, C, C+E
• pracowników fizycznych

kórnik, ul. Śremska 61
tel. 061 8980 361, kom. 0609 293 547 

RT-LOGIS

ZAtRudNIĘ pomoC domoWĄ NA dobRyCH 
WARuNkACH blISko kÓRNIkA

wymagania: - minimum średnie wykształcenie
- wiek od 35 do 45 lat
- umiejętność organizowania spotkań towarzyskich
- mile widziane referencje

Warunki pracy i wynagrodzenia zostaną omówione  
w trakcie rozmowy.  

Można też swoje propozycje podać w ofercie.
Oferty proszę składać na adres Kórniczanina, Rynek 1

z dopiskiem na kopercie „pomoc domowa"

Oddam w wynajem 
lokal o pow. 35 m2  

w Kórniku

tel. 784 057 407
061 819 00 96

Hurtownia Opon Moto-Gum Sp.j poszukuje kandydatki na stanowisko:
pRZEdStAWICIEl HANdloWy

Wymagania:
■ kobieta, wiek do 35 lat
■ umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami
■ komunikatywność, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność
■ obsługa komputera (pakiet Office)
■ prawo jazdy 

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego 
wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres: 

e-mail: wiechowska@moto-gum.pl; 
Hurtownia opon moto-Gum; Łękno 10A, 63-020 Zaniemyśl

Przyjmę za kaucją 
mieszkanie w TBS 

w Kórniku  
o pow. 40-50 m2

tel. (061) 282 20 64

DOM WOLNOSTOjACY - NOWY - STAN SUROWY

DĄBROWA ZA ZANIEMYŚLEM

PIĘKNA OKOLICA, LAS, STARE KORYTO WARTY

MOżLIWOŚć WYKOńCZENIA.  

DN STILLER  WWW.STILLER.222.PL

tEl. 0603 501 560, 0509 578 339

Zatrudnię  
emeryta - rencistę  
do lekkiej pracy  

ślusarskiej
 Tel: 507 226 483
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imprezy spOrTOwe  
OrganizOwane przez szs 

Szkolny Związek Sportowy organizu-
je  imprezy sportowe dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych w gminach, powiecie i 
województwie, które popierane są przez 
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty oraz 
Departament Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego. Pracami SZS w gminach 
kieruje Gminny Organizator Sportu Szkol-
nego. Przez cały rok szkolny prowadzimy 
w gminie Kórnik współzawodnictwo na 
najbardziej usportowioną szkołę o puchar 
burmistrza. Do punktacji szkół wliczane są 
mistrzostwa gminy i powiatu.

Jak bogaty jest kalendarz imprez przed-
stawiają poniższe tabelki: 

Imprezy gminne rozpoczynają się o 
godz.9.00 a zawody powiatowe o godz. 
9.30. Zachęcamy do udziału wszystkie 
szkoły a także kórniczan do kibicowania 
młodym sportowcom. Zawody te to okazja, 
by młodzi ludzie swą młodzieńczą energię 
wyładowywali na zawodach pod kontrolą 
dorosłych. 

Udzia ł  w szkolnych imprezach,  
w których respektowane są kategorycznie 
przepisy gry, zachowania fair play i nego-
wane dyskwalifikacją lub wykluczeniem na 
pewien czas z gry za wulgarne zachowania, 
pomagają wychowywać młodzież.

Gminny Organizator Sportu Szkolnego 
w Kórniku. Anna Rauk

Data Szkoły podstawowe Organizator/miejsce
12.09 Piłka nożna-gminne Szczodrzykowo
19.09 4-bój LA dz i chł -gminne Kórnik
24.09 Sztaf. Biegi Przeł.-gminne Kórnik
26.09 Woj. Biegi na Orientację Czarnków
3.10 Pow. Sztaf. Biegi Przełajowe Kórnik – SZS - OSiR
6.10 Półf. Pow. w piłce nożnej Kostrzyn
8.10 Badminton dz.i chł.- gminne Bnin

15.10 Woj. Sztaf. Biegi Przeł. Racot
16.10 Pow. Badminton dz. i chł. Przeźmierowo
19.10 Półf. Pow. w piłce ręcznej dz. Swarzędz
20.10 Półf. Pow. w piłce ręcznej chł. Kleszczewo
21.10 Ewent. Finał pow. w piłce nożnej Do ustalenia
23.10 Pow. Ind. Biegi Przeł. dz. i chł. Kórnik- SZS, OSiR
27.10 Szachy dz. i chł. - gminne „Wieża Kórnicka”
29.10 Warcaby dz.i chł.- gminne „Wieża Kórnicka”

4.11 Pow. i  gminne sztaf. pływackie Swarzędz
5.11 Pow. Szachy dz. i chł. „Wieża Kórnicka”

12.11 Pow. Warcaby dz. i chł. „Wieża Kórnicka”
17.11 Tenis stołowy dz. i chł. - gminne Radzewo
13.12 Koszykówka dz. - gminne Szczodrzykowo
14.12 Koszykówka chł. - gminne Szczodrzykowo

19.01.09 Siatkówka dz. - gminne Bnin
20.01.09 Siatkówka chł.- gminne Bnin
6.02.09 Aerobik - gminne Kórnik
II/III.09? Pow. unihokej dz. i chł. Do ustalenia

24.04.09 Tańce towarzyskie-konkurs Szczodrzykowo
.05.09 Pow. 4-bój LA do ustalenia
.05.09 Indyw. Biegi Przeł.-gminne dz. i chł. Kórnik

Luty 09 Druż. Woj. Szachy dz. i chł. Zbąszyń
   .06.09 Woj. Sztaf. Biegi na Orientację Poznań
V/VI.09  Gminna p. ręczna, unihokej itd. do ustalenia

DATA GIMNAZJA Organizator/ miejsce
wrzesień Piłka ręczna dz. i chł. Robakowo

     16.09 Piłka plażowa dz. i chł. Robakowo
18.09 Badminton dz. i chł. Kórnik
24.09 Sztaf. Biegi Przeł. dz. i chł.- gminne Kórnik/Robakowo/
26.09 Woj. Sztaf. Bieg na Orient. dz.+ chł. Czarnków
3.10. Pow. Sztaf. Biegi Przeł.dz. i chł. Kórnik-SZS

13.10 Pow. Półf.w piłce nożnej Swarzędz
15.10 Woj. Sztaf. Biegi Przeł. Racot
17.10 Pow. Badminton dz. i chł. Przeźmierowo
23.10 Pow. ind. Biegi przeł. dz. i chł. Kórnik
28.10 Szachy – gminne dz. i chł. „Wieża Kórnicka”
30.10 Warcaby –gminne dz. i chl. „Wieża Kórnicka”
30.10 Ewent. Finał Pow. w p. nożnej Do ustalenia

4.11 Pow. i gminne Sztaf. Pływackie Swarzędz
6.11 Pow. Szachy-dz. i chł. „Wieża Kórnicka”

13.11 Pow. Warcaby – dz. i chł. „Wieża Kórnicka”
17.11 Pow. Półf. piłki ręcznej dz. i chł. Kleszczewo
25.11. Pow. i gminny tenis stołowy dz. Radzewo
26.11 Pow. i gminny tenis stołowy chł. Radzewo

1/2.12 Ewen. finały Pow. w  p. ręcznej Buk
15.12 Koszykówka- gminne dz. i chł. Kórnik

16.01.09 Siatkówka – gminne dz. i chł. Robakowo
5.02.09 Unihokej – gminne dz. i chł. Kórnik

13.02.09 Aerobik – gminne Kórnik/Robakowo
    .02.09 Woj. druż. Szachy dz. i chl. Zbąszyń
    .04.09 Ind. lekka atletyka -gminne Kórnik/Robakowo
   .05.09 Pow. indyw. lekka atletyka dz.i chł. Do ustalenia
   .06.09 Woj. Ind. Biegi na Orientację Poznań
   .06.09 Ewent. gminne: p. nożna, p. plaż. itp do ustalenia

wisła KraKów  
pOKOnana

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 
chłopcy trenujący w Szkółce Piłkarskiej 
Kotwicy Kórnik wyjechali na krótki obóz 
sportowy do Krakowa i Zakopanego. Po-
śród licznych atrakcji przygotowanych dla 
chłopców, wydarzeniem sportowym była 
potyczka młodych piłkarzy z rówieśnikami 
Wisły Kraków. Świetna postawa młodych 
Kórniczan zaskoczyła młodzieżową drużynę 
tegorocznego Mistrza Polski  i nasi chłopcy 
po emocjonującej grze wygrali spotkanie 4:2 
(2:1). Kotwicę Kórnik reprezentowali w tym 
spotkaniu: Filip Siejak I, Paweł Łyskawiński, 
Patryk Kuberacki, Bartek Sobkowiak, Filip 
Siejak II, Dawid Marciniak, Szymon Szy-
mański, Filip Graczyk, Wojtek Krzak, Maciej 
Konował, Dawid Wąsowicz, Piotr Jasiewicz, 
Karol Siejak, Radek Andrzejczak, Jakub 
Tomczak, Mateusz Ciapa, Dominik Siwiński, 
Miłosz Matuszewski, Mateusz Kruk, Radek 
Bladocha, Łukasz Konował, Adam Gulczyń-
ski i Michał Suszka.

W Zakopanem chłopcy mieli okazję 
odbyć trening sprawnościowy pod okiem 
instruktorów wspinaczki. Trudny technicznie 
tor rozpięty między drzewami na wysokości 
dochodzącej nawet do kilkunastu metrów nad 
ziemią!, chłopcy pokonywali bez większych 

problemów, wzbudzając uznanie i podziw 
licznie oglądających ich popisy widzów. 

Młodzi piłkarze Kotwicy równie godnie 
reprezentowali Kórnik podczas Letniego 
Grand Prix w Skokach na Wielkiej Krokwi. 
Słabsza postawa Adama Małysza nie znie-
chęciła chłopców do żywiołowego dopingu, 
a na szczególne wsparcie mógł liczyć Marcin 
Bachleda, który po znakomitym skoku w 
drugiej serii pierwszego konkursu przez długi 

czas znajdował się na czele klasyfikacji. 
Za pomoc w organizacji wyjazdu szcze-

gólne podziękowania pragniemy wyrazić 
Hurtowni Powązka z ufundowane torby i 
plecaki, Pani Beacie Rokosz-Kuczyńskiej, 
Barbarze Miśtal, Pawłowi Gwoździowi, Ma-
riannie i Kazimierzowi Cholewom za gościnę 
w Krakowie, Annie i Czesławowi Błachutom, 
Janinie i Józefowi Zborowskim za gościnę w 
Zakopanem. ZG

zmiany w KOTwicy

W dniu 29.02.2008 roku odbyło się 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze, 
którego celem była dymisja Zarządu i wybór 
nowych władz Stowarzyszenia. Nadzwy-
czajne zebranie przyjęło dymisję ustępu-
jącego Zarządu, po czym przystąpiono do 
wyboru kandydatów do  Zarządu K.S.S. .

Do Zarządu wybrani zostali następujący 
kandydaci (po ukonstytuowaniu się):

Tadeusz Kużma      - prezes
Robert Maćkowiak      - wice prezes
Łukasz Szymczak    - sekretarz
Łukasz Jankowiak           - skarbnik
Zbigniew Szymczak - członek zarządu
Bartosz Majchrzak   - członek zarządu 
Łukasz Słabolepszy - członek zarządu             

Zmieniono również trenera drużyny. 
Po rezygnacji p.Sławomira Kurpiewskiego 
zaangażowano p.Grzegorza Burchackiego, 
który w latach 90-tychbył zawodnikiem

Kotwicy.
Kierownikiem drużyny nadal jest p.An-

na Słabolepsza,a gospodarzem p.Piotr 
Wyrzykowski.

Pod wodza nowego trenera drużyna 
rozegrała wiele spotkań kontrolnych,m.in:

Kotwica - Zawisza Dolsk     2 : 4      
Polonia Środa Wlkp. (juniorzy)  -  Kotwica 0 : 5
Kotwica - Suchy Las  4:2
Kotwica - Patria Buk     2:3

Sezon piłkarski Kotwica rozpoczęła 
23.08.2008 meczem z Polonią Środa 
Wlkp., o którym trzeba szybko zapomnieć 
dlatego, że był to przysłowiowy wypadek 
przy pracy (0 : 4).

Kolejny mecz Kotwica rozegrała na 
wyjeździe  w Śremie ,gdzie po udanym 
występie zremisowała 1 : 1.

Następny mecz t.zw. derbowy zosta-
nie rozegrany 06.09.2008 na boisku przy 
ul.Leśnej 6 (Błonie) z drużyną Kłosa Zanie-
myśl. Na znakomicie przygotowanej przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku oraz 
gospodarza klubu płycie boiska nie po-
winno zabraknąć gorących emocji i dobrej 
gry. Wynik podamy w następnym wydaniu 
Kórniczanina.

1. Polonia Środa Wlkp. 2 6 11-0
2. Lechia Kostrzyń 2 6 7-0
3. Phytopharm Klęka 2 6 7-2
4. Huragan Pobiedziska 2 6 5-2
5. Polonia Poznan 2 4 4-1
6. Lechita Kłecko 2 4 4-3
7. Jurand Bolechówko 2 3 2-8
8. Warta Śrem 2 1 1-2
9. Wełnianka Kiszkowo 2 1 0-1
10. Kłos Zaniemyśl 2 1 3-7
11. Kotwica Kórnik 2 1 1-5
12. TPS Winogrady P-ń 2 0 2-6
13. Piast Kobylnica 2 0 2-6
14. Vitcovia Witkowo 2 0 2-8

Sz.M.

dOsKOnałe wysTępy 
maTeUsza TaciaKa we 

Francji
Bardzo dobrze zaprezentował się pod-

czas czteroetapowego wyścigu we Francji  
Tour de la Porte Oceane wychowanek UKS 
Jedynka Limaro Kórnik Mateusz Taciak. 
Świetnie radził on sobie podczas całego 
wyścigu, w którym startowały wszystkie 
najsilniejsze seniorskie ekipy 
zarejestrowane we Francji. O 
trudnościach niech świadczy 
fakt, że ze 120 zawodników, 
którzy stanęli pierwszego dnia 
na starcie ukończyło zaledwie 
52. Cały wyścig był niezwykle 
szybki, a po trzech etapach, po 
których Taciak był liderem, śred-
nia prędkość wynosiła ponad 46 
km/h. Pierwszego dnia (130 km) 
Kórniczanin był Bardzo czujny i 
nie dał się zaskoczyć rywalom. 
Przyjechał w pierwszej grypce na 
metę finiszując na trzecim miej-
scu. Największy sukces odniósł 
podczas trzeciego „etapu prawdy”, czyli jaz-
dy indywidualnej na czas. Mateusz dystans 
14.3km  pokonał w czasie 17 min i 05sek 
(co daje rekordową średnią 50,2 km/h!) 
i wyprzedził najlepszego z Francuzów 
Yochana Momberta o 11sek.  Po trzech eta-
pach został samodzielnym liderem wyścigu. 
Niestety podczas czwartego, najdłuższego 
etapu (160 km) do dowiezienia koszulki 
lidera do mety zabrakło zaledwie 7 km. Od 
samego początki niezwykle zdeterminowani 
Francuzi atakowali non stop, ale Taciak 
był niezwykle czujny i zabierał się w każdą 

akcje, która groziła utrata koszulki lidera. 
Niestety w połowie dystansu wykruszyli się 
wszyscy zawodnicy z drużyny Mateusza i 
pozostał on sam przeciwko ośmiu ekipom, 
którzy mięli chęć i szanse na zwycięstwo w 
klasyfikacji generalnej całego wyścigu. Na 
20 km do mety na placu boju pozostała już 
tylko dziesiątka zawodników w której jechał 
Taciak. Każdy w tej uciekającej grupie był 
przeciwko Polakowi, któremu na siedem 
km do mety zabrakło już sił na odpieranie 

kolejnych ataków. W końcu skazany pożar-
cie, skończył etap na dziewiątej pozycji, a 
w całym wyścigu został sklasyfikowany na 
szóstym miejscu. 

      Mateusz w pełni powetował sobie 
utratę żółtej koszulki na Tóur da la Porte 
Oceane w następny weekend, podczas 
wyścigu jeszcze wyższej kategorii (2.1) w 
jednoetapowym Polymultipliée  Lyonnaise.  
Wyścig rozegrany został na dystansie 144 
km, na którym kolarze mieli do pokonania 
12 rund liczących po 12 km z liczącym około 
3,5 km stromym podjazdem na każdym z 

okrążeń. Od startu nie ominął go jednak 
pech i na pierwszym okrążeniu już nie po 
raz pierwszy „złapał gumę”. Po ciężkim boju 
na następnym okrążeniu dogonił peleton, 
a na kolejnym „przeskoczył do uciekającej 
piątki zawodników w której znajdowało się 
czterech Francuzów i bardzo groźny w tym 
sezonie Rosjanin Smukulis. Na 15 km do 
mety medalista Mistrzostw Polski w jeździe 
na czas zdecydował się na solowy atak, 
który zakończył się pięknym zwycięstwem. 

Kolejni zawodnicy na mecie re-
prezentanci gospodarzy Julien 
Antomarchi (VC La Pomme 
Marseille) i Alexandre Roger (Avc 
Aixois) do Polaka stracili prawie 
minutę.

Wyniki
1 Taciak Mateusz 
- Club Cycliste Etupes Limaro 
Kórnik 3.37.35
2 Antomarchi Julien 
- VC La Pomme Marseille 0.50
3 Roger Alexandre 
- Avc Aixois 0.55
4 Luminet Benoit 

- Cr4c Roanne 1.13
5 Lebas Thomas 
- Avc Aixois 
6 Smukulis Gatis 
- VC La Pomme Marseille 2.07
7 Bonnet Florent 
- VC Lyon Vaulx En Velin 4.16"
8 Poilvet Benoit 
- Bretagne Armor Lux 4.51
9 Pessey Jean Francis 
- VC Lyon Vaulx En Velin 4.55
10 Gredy Sébastien 
- Club Cycliste Etupes 4.59  HS
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   TELEfONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
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

Następny numer kórniczanina ukaże się
26-go września 2008r.

materiały prosimy dostarczać do 19-go września 2008r.

lisT OTwarTy  
dO bUrmisTrza  
miasTa i gminy  

KórniK
 Jako były mieszkaniec Kórnika,  

 w którym mieszkałem w latach 
trzydziestych i do chwili aresztowania w 1942 
roku,  interesuję się wszystkim co dzieje się w 
tej gminie.  W czasie wojny byłem działaczem 
konspiracyjnym i żołnierzem AK w ramach 
Placówek „Smoła” i „Topola” w Drapalce I. 
Pełniłem m.in. rolę łącznika komendanta 
miasta Stanisława Woźniaka z kierownictwem 
organizacji placówka „Topola”.

Wszystkie sprawy rozwojowe miasta i gmi-
ny są mi bliskie i uważnie obserwuję ich rozwój. 
Bardzo ucieszyło mnie rozpoczęcie budowy 
promenady wzdłuż jeziora kórnickiego od 
zamku aż do Bnina. Oceniam to jako początek 
dużego zadania jak wykorzystać pasmo jezior 
kórnickich dla celów turystycznych i wypoczyn-
kowych nie tylko dla mieszkańców gminy ale 
także mieszkańców aglomeracji poznańskiej. 
Pokazane ostatnio w „Kórniczaninie” projekty 
techniczne jak ma wyglądać promenada 
przedstawiają się bardzo zachęcająco. 

Budowa promenady wokół jeziora to dopie-
ro początek zadania właściwego wykorzysta-
nia ciągu jezior skrzynecko-kórnico-bnińskich. 
Trzeba więc przygotować odpowiednią 
ilość kąpielisk, miejsc noclegowych, ścieżek 
rowerowych, miejsc do plażowania, placów 
zabaw itp.

Głównym celem przygotowania wyżej 
wymienionych zadań jest ściągnięcie nad je-
ziora kórnickie mieszkańców dużej, bo prawie 
milionowej aglomeracji poznańskiej. Poznań 
właściwie nie posiada publicznych kąpielisk 
na wolnym powietrzu. Kórnik dzięki swemu 
dobremu położeniu /bliskość Poznania/ i roz-
budowanej trasie katowickiej oraz dobrej ko-
munikacji podmiejskiej posiada bardzo dobre 
i szybkie połączenia drogowe. Trzeba jednak 
bardzo dobrze przygotować otoczenie i brzegi 
jezior. Chciałbym w tym miejscu posłużyć się 
pewnym przykładem jak powinno wyglądać 
całe zaplecze jeziora tak aby przyciągnąć 
ludzi pragnących wypoczynku, słońca i świe-
żego powietrza. Swego czasu przebywałem 
na placówce w Budapeszcie. Miałem wtedy 
możliwość oglądania jak można korzystać 
z dobrodziejstwa posiadania dużego jeziora 
jakim jest Balaton, którego długość jest dwa 
razy większa niż ciąg jezior kórnickich. W 
ciągu roku przebywa tam stale kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi /mapka jeziora w załączeniu/. Na 
brzegach wokół Balatonu znajduje się ponad 

20 miejscowości o różnej ilości mieszkańców. 
Połączenie z bardzo dużą aglomeracją Bu-
dapesztu jest za pomocą 100 km autostrady. 
Kórnik takie połączenie z Poznaniem już ma 
i tylko o niecałej 20 km odległości. Każda 
miejscowość nad Balatonem posiada dobrze 
wyposażone kąpielisko z przebieralnią, natry-
skami, sanitariatami a także pomosty gdzie 
można przycumować sprzęt pływający. Wokół 
jeziora w odległości od 1 do 5 km znajduje się 
kilka tysięcy działek rekreacyjnych użytkowa-
nych przez kilka miesięcy w roku. Proponuję 
aby delegacja gminy Kórnik zapoznała się z 
organizacją i wyposażeniem wzdłuż jeziora 
Balaton. 

Ciąg jezior kórnickich powinien być właśnie 
takim zapleczem dla Poznania jak Balaton dla 
Budapesztu. Przyjeżdżają tam także obywa-
tele z Austrii, Czech i Słowacji.

Uchwalona wiosną tego roku „strategia 
rozwoju gminy i miasta Kórnik” zawiera po-
trzebne do tego wszystkie dane. Na pewno 
będą pojawiać się po drodze różne trudności 
i przeszkody. Patrząc na początek budowy 
promenady wokół jeziora widać, że budowa jej 
może zatrzymać się w połowie a mianowicie 
trasa od Bnina przez Prowent, koło zamku i 
dalej brzegiem aż do miejsca gdzie od strony 
rynku znajduje się restauracja „Biała Dama” i 
dalej stop. Dalej właściciele ogrodów wzdłuż 
ulicy Poznańskiej powiedzieli, że nie oddadzą 
terenu od strony jeziora. Taka postawa wła-
ścicieli jest aspołeczna, szkodliwa i przeciw 
dalszemu rozwojowi miasta Kórnik. Myślę, że 
zmienią oni swoje zdanie a burmistrz i Zarząd 
gminy ponownie przystąpią do załatwienia 
tego tematu. Wydaje mi się, że tereny ogro-
dów powiększały się z upływem lat na skutek 
ubywania wody w jeziorze. Może warto byłoby 
porównać wielkości tych gruntów ze stanem 
ewidencyjnym. Innym ważnym tematem jest 
umożliwienie zakupu działek rekreacyjnych w 
pobliżu jezior lub na terenach w pobliżu lasów. 
Bardzo ciekawy jest także teren nad Wartą na 
tzw. szlaku bobrowym. Całość działalności 
turystyczno-wypoczynkowej z biegiem czasu 
powinna być nagłośniona i rozreklamowana. 
Proponuje np. rozmieszczenie odpowiednio 
dużych, kolorowych tablic z oznaczeniem 
całego pasma jezior, lasów, ścieżek leśnych 
i rowerowych. Tablice te powinny być roz-
mieszczone na terenie Poznania oraz wzdłuż 
trasy katowickiej od Poznania do Jarocina i na 
autostradzie Berlin-Warszawa.

Uchwalona strategia rozwoju na najbliższe 
lata daje duże możliwości  działania wszystkim 
mieszkańcom gminy i pole do dyskusji nad jak 
najlepszym jej wdrożeniem dla dobra wszyst-
kich mieszkańców gminy.

Bolesław Drożak




