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MODERNIZACJA 
KATOWICKIEJ

MIESZKANIA SOCJALNE

ZAPOMNIANY GENERAŁ

Kórnik 2 w listopadzie

Komisja przydzieliła 14 mieszkań

Sylwetka wodza zwycięzkiego powstania
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KAREtKA W gAZoWNI

W poprzednich wydaniach Kórniczanina 
pisaliśmy o planach usytuowania w naszej 
gminie miejsca stacjonowania karetki pogo-
towia. Ta jakże istotna dla nas sprawa stała 
się powodem wizyty w Kórniku pracowni-
ków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, którzy zapoznali się z propozycjami 
lokalizacji tzw. punktu oczekiwania zespołu 
ratunkowego.

Z pośród kilku propozycji samorządu 
wybrano pomieszczenia w starej gazowni 
przy ulicy Woźniaka ( proponowano także 
ośrodek zdrowia, strażnicę OSP). Przed-
stawiciele WUW stwierdzili, że zarówno 
położenie u zbiegu głównych dróg, jak i 
dostępny w gazowni lokal najlepiej odpo-
wiadają wymogom jednostki. Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski przeprowadził już 
rozmowy na temat wynajęcia potrzebnych 
pomieszczeń. 

Stacjonująca w Kórniku karetka ma roz-
począć pracę już 1 stycznia 2009 roku.

SzKOleNIe lIDeRóW

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 
Lider Zielonej Wielkopolski odbyło się 16 
września br. Najważniejszym z poruszo-
nych tematów był harmonogram spotkań 
z mieszkańcami poszczególnych gmin, na 
których odbędą się szkolenia z zakresu 
pozyskiwania środków w ramach programu 
Leader. Spotkanie dla zainteresowanych 
z Gminy Kórnik będzie miało miejsce w 
bnińskim ratuszu, w piątek 3 października 
o godzinie 17:00

NAgRodZoNo mIStRZóW  
KolARStWA

Najlepsi kórniccy kolarze, reprezen-
tanci Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Jedynka” Limaro Kórnik zostali wyróżnieni 
przez burmistrza Jerzego Lechnerow-
skiego podczas spotkania, jakie odbyło 
się 16 września br. w Urzędzie Miejskim. 

Burmistrz pogratulował uzyskanych wyni-
ków a także wręczył kolarzom upominki. 
Swoim podopiecznym towarzyszył trener 
Robert Taciak oraz prezes UKSu Seweryn 
Waligóra.

Wyróżnieni kolarze to: Adam Piasecki, 
Daniel Adamski, Daniel Horyza, Kacper 
Rajkowski, Wiktoria Żegleń, Mateusz Ta-
ciak, Katarzyna Pawłowska i Magdalena 
Wójkiewicz.

RAdA AglomERACjI

Rada Aglomeracji Poznańskiej zebrała 
się 18 września na posiedzeniu w siedzibie 
starostwa.

Przypomnijmy, że w skład Aglomeracji 
Poznańskiej wchodzi Poznań, wszystkie 17 
gmin Powiatu Poznańskiego, a także gminy 
Śrem i Szamotuły. O członkostwo stara się 
także Gmina Skoki.

Głównym tematem prezentacji i rozmów 
były przygotowania regionu do Mistrzostw 
Europy w Piłce nożnej Euro 2012.  Już w 
czerwcu 2010 roku zakończyć się mają 
prace modernizacyjne na stadionie przy 
ul. Bułgarskiej w Poznaniu (docelowa po-
jemność obiektu to ponad 41 tys. widzów). 

Zmodernizowane mają być także: szlaki 
komunikacyjne zarówno kolejowe jak i 
samochodowe – szczególnie w Mieście 
Poznaniu, ale także w innych regionach 
Wielkopolski (w tym przeprowadzone mają 
być inwestycje na drogach krajowych S-5, 
S-8, S-10 i S-11).

Poruszono także kwestie ustawy o 
obszarach metropolitarnych. Tego typu 
organizm miał powstać w okolicach pozna-
nia, jednak z projektu powstającej ustawy 
wynika, że tylko region warszawski i śląski 
mają szanse stać się metropoliami.    

Podczas obrad wybrano także pre-
zydium aglomeracji. Jednym z członków 
tego siedmioosobowego gremium został 
Burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski.

INWEStyCjA ZA 55  mIlIoNóW?

Dziewięć ofert na wykonanie kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego – hali sportowej i 

pływalni w Kórniku spłynęło w przewidzia-
nym terminie do naszego urzędu miejskie-
go. Najtańszą ofertę zgłosiła firma Skanska, 
która zaproponowała wykonanie zadania 
za ponad 55 milionów złotych. Pozostałe 
oferty oscylowały w okolicach 60 milionów 
złotych. 

Otwarcie ofert było częścią procedury 
przetargowej.

Przypomnijmy, że w budżecie naszej 
gminy na ten cel przewidziano około 47 
milionów złotych. Czy samorząd zdecyduje 
się zwiększyć środki na budowę?

O dalszym losie inwestycji zadecydują 
radni Rady Miejskiej w Kórniku.

mIESZKANIA SoCjAlNE  
W pAźdZIERNIKu 

W dniu 24 września po raz kolejny 
spotkała się Komisja Mieszkaniowa dzia-
łająca przy Burmistrzu Gminy Kórnik. 
Podsumowano procedurę przyznawania 
14 lokali socjalnych, które mają być oddane 
w październiku br. Komisja rozpatrzyła 130 
wniosków mieszkańców. 

(więcej czytaj w tym wydaniu Kórnicza-
nina) Opr. ŁGRestauracja 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

Rodowodowe kociaki 

DEVON REX
hodowla 

Z ZIMOWEGO LASU*PL

www.zimowylas.aplus.pl 
tel. 607 324 307 lub 500 034 731
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trwa
trwa modernizacja odcinak krajowej 

drogi S-11, popularnie zwanej „trasą 
katowicką” na odcinku od Skrzynek do 
wyjazdu z Kórnika na Środę Wlkp.

Inwestycja jest ostatnim etapem prze-
budowy pochodzącej z połowy lat 70tych 
dwujezdniowej drogi ekspresowej z Po-
znania do Kórnika. Pozostająca przez 30 
lat bez poważnych napraw arteria stać się 
ma szybkim i funkcjonalnym połączeniem 
południowo wschodniej części aglomeracji 
poznańskiej z największym miastem regio-
nu, a także częścią ważnej trasy północ 
południe (Kołobrzeg-Pyżowice).

Na obecnie remontowanym odcinku 
powstają nowe obiekty drogowe, w tym naj-
większy węzeł drogowy „Kórnik 1” (wyjazd z 
miasta od północy w kierunku na Poznań), 
nieco mniejszy węzeł „Kórnik 2” u wylotu 
z Kórnika w kierunku Środy Wlkp. a także 
przejazd dla pojazdów i maszyn rolniczych 

pod trasą w Skrzynkach i tunel na skrzyżo-
waniu S-11 z ulicą Dworcową (wyjazd na 
Dziećmierowo i Kostrzyn).

Skala inwestycji zmusza wykonawcę 
do dzielenia prac na etapy i co za tym 
idzie wyłączania z ruchu modernizowa-
nych odcinków lub ograniczania przejaz-
du przy budowanych węzłach. Kierowcy 
muszą się więc uzbroić w cierpliwość. Bez 
korków się niestety nie obędzie a przez 
miasto przejedzie „nadprogramowa” ilość 
pojazdów.

Jak poinformowała nas pani Maria Ko-
walska z firmy Skanska za około miesiąc 
łatwiej będzie wjechać na „katowicką” 
lub przejechać w kierunku na Kostrzyn, 
„Prace na węźle Kórnik 2 ukończymy 
zgodnie z harmonogramem na przełomie 
października i listopada” zapowiada „Ruch 
na węzeł Kórnik 2 skierujemy na początku 
listopada”.

Pracownicy Skanskiej są ostrożni w po-
dawaniu terminów oddania do użytku węzła 
Kórnik 1. Zbyt wiele zależy od pogody. Nie 
mniej i ta inwestycja ma być skończona w 
tym roku.

problem w Skrzynkach

Budowa przejazdu pod trasą w Skrzyn-
kach i modernizacja trasy serwisowej 
wzdłuż głównej drogi spowodowały ko-
nieczność przeprowadzenia objazdu 
przez wieś Skrzynki. Jak poinformowała 
nas pani sołtys Beata Bruczyńska, objazd 
miał trwać 2 miesiące, a trwa już trzy i 
nie widać by prędko się zakończył. Po 
rozpoczęciu inwestycji – między innymi na 
wniosek sołectwa- wszczęto rozmowy o 
poszerzeniu pasa jezdni drogi serwisowej 
i budowie chodnika wraz z oświetleniem. 
Szkoda, że tak późno, że wcześniej nikt z 
projektantów lub uzgadniających projekt nie 
wpadł na to, że do położonego na trasie ka-
towickiej przystanku autobusowego trzeba 
jakoś przejść... Nie mniej dzięki negocja-
cjom samorządu (głównie wiceburmistrza 
Hieronima Urbanka) pojawiła się szansa 
wykonania poszerzenia, chodnika i lamp 
razem z modernizacją „jedenastki”. Gmina 
ma w tym celu wykupić grunt a Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad włączy 
inwestycje w zakres prac. 

To duża szansa dla Skrzynek. Zaprze-
paszczenie jej na długo odsunie w czasie 
budowę bezpiecznego, oświetlonego 
dojścia do przystanku. Na dzień dzisiejszy 
trwają rozmowy z właścicielami gruntów w 
sprawie wykupu 1,5 - 2 metrowej szerokości 
pasów ziemi. Kilku właścicieli juz zadekla-
rowało sprzedaż za symboliczne kwoty. W 
kilku przypadkach zapowiada się jednak na 
dłuższe negocjacje.  

przejazd czy przejście?

Temat obiektu drogowego powstającego 
na dawnym skrzyżowaniu ul. Dworcowej z 
S-11 przewijał się już na łamach naszego 
pisma oraz w dyskusjach na spotkaniach 
wiejskich i posiedzeniach koła Stowarzy-
szenia Sołtysów Wielkopolski.

Wielu mieszkańców – szczególnie 
Dziećmierowa niepokoi informacja, że 
planowany tunel pod „katowicką” pozosta-
nie tylko przejściem dla pieszych. Takie 
rozwiązanie drastycznie wydłużyłoby trasę 
dojazdu z kilu wsi – choćby do kórnickiej 
szkoły. Rzeczywiście w projektach inwesty-
cja nazywana jest „przejściem dla pieszych” 

a na rysunkach widać barierki zagradzające 
przejazd samochodom.

Już w styczniu tego roku wypytaliśmy 
o sprawę „przejścia” przedstawiciela firmy 
Skanska. Otrzymaliśmy odpowiedź, że 
„w miejscu obecnego skrzyżowania S11 
z drogą wojewódzką nr 434 powstanie 
obiekt WD 13, czyli przejście dla pieszych, 
które będzie wybudowane pod drogą S11. 
W miejscu tym będzie istniała możliwość 
przejazdu małych pojazdów osobowych. 
Ruch, droga 434 zostanie skierowana na/
pod węzeł Kórnik 1, czyli obiekt WD12”.

Jak się dowiedzieliśmy, droga pod S-11 
będzie miała około 2,5 metra wysokości.

Staraliśmy się dowiedzieć więcej u in-
westora, czyli poznańskiej filii Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak 
dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi 
na temat dokładnych założeń technicznych 
projektu.

Kultura na drogach

Godziny komunikacyjnego szczytu 
są obecnie doskonałym testem na kul-
turę jazdy kierowców. Stojąc w korku, 

wlokąc się w szpalerze aut czasami 
zapominamy, że z bocznej ulicy także 
wyjeżdżają samochody, a ich kierowcy 
tak jak i my gdzieś się spieszą, ale maja 
pecha, gdyż nie mają pierwszeństwa 
przejazdu. Wielu kierowców rozumie 
potrzebę „wpuszczenia” kogoś przed 
siebie w kolejkę. Ale są i mniej kulturalni, 
tacy, którzy nawet, gdy nie ma korków 
trąbią na „wciskający się” z boku samo-
chód, gdyż musieli przez niego zwol-
nić z „setki” „siedemdziesiątki” mimo 
znacznego ograniczenia prędkości na 
remontowanym odcinku. 

Utrudnienia ruchu dotyczą także cen-
trum miasta, gdzie ruch- szczególnie cię-
żarowy się wyraźnie zwiększył. 

I tu trzeba uważać i myśleć. Z przyzwy-
czajenia parkujemy wzdłuż ul Śremskiej, 
a ze względu na wzmożony ruch ciężkich 
pojazdów wprowadzono tak zakaz postoju. 
Straż Miejska apeluje o przestrzeganie do-
stosowanych do warunków przepisów i nie 
parkowanie w miejscach niedozwolonych.

ŁG

BuRmIStRZ gmINy KóRNIK
INFoRmujE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 26 września 2008 r. 
do 17 października 2008 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  
dzierżawy:

- 2 działki nr 142, 144/1 położone w miejscowości Błażejewko,
- 1 działka nr 297/5 położona w miejscowości Dziećmierowo.

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

która odbędzie się 30 września 2008r. 
(WTOREK) o godz. 13:00 w Sali Domu 
Strażaka w Kórniku:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum 
i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z  XXVII Sesji 

RM.
4. Informacje Przewodniczącej Rady 

o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesjami.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działal-
ności międzysesyjnej. 

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w 
okresie międzysesyjnym.  

7. Rozpatrzenie projektów uchwał 
lub zajęcie stanowiska w następujących 
sprawach: 

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 
2008 r.,

b/ określenia wysokości zobowiązań, 
które przekraczają kwotę określoną na 
zadania inwestycyjne w budżecie 2008 r., 
do której Burmistrz Gminy Kórnik może za-
ciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji 
inwestycji,

c/ miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów w 
rejonie ulic: Poznańskiej i Woźniaka, obręb 
Kórnik,

d/ studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kórnik, ze zmianami obejmującymi miejsco-

wości: Czmoniec i Radzewo oraz Borówiec, 
Kamionki, Koninko i Szczytniki,

e/ zmiany uchwały nr XLIII/477/2005 
z dnia 27 lipca 2005r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębu Kamionki, Borówiec, Skrzynki, 
gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy 
czterotorowej linii elektroenergetycznej WN 
2x220kV+2x400kV ze strefą ograniczonego 
użytkowania,

f/ zmiany uchwały nr XXXVIII/429/2005 
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 23 lutego 
2005r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Moście-
nica, gmina Kórnik,

g/ zmiany uchwały nr XIX/203/2008 
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 stycznia 
2008r. o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów aktywizacji 
gospodarczej w Robakowie, rejon ul. 
Zbożowej,

h/ przystąpienia do sporządzenia 
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kórniku 
nr V/36/2003 z dnia 29 stycznia 2003r. w 
sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu lotniska 
cywilnego, działki nr 31/2, 31/5, 31/7 i 21L/1 
w  Żernikach, gm. Kórnik oraz przystąpienia 
do sporządzenia  miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Żernikach 
i Gądkach, gm. Kórnik,

i/ przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7 
i 51, obręb Prusinowo,

j/ przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy mieszkaniowej 
Borówiec I (działka nr 216, 275/14),

k/ przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Szczytnikach dla działki 
o nr ewid. 32/1.

8. Przekazanie informacji dotyczącej 
przygotowań do obchodów 90-tej rocznicy 
Wybuchu Powstania Wlkp.

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

PrograM XXViii SeSji rady 
MiejSkiej w kórniku

SpotKANIA SZKolENIoWo 

-INFoRmACyjNE  

dlA mIESZKAŃCóW  

- pRogRAm lEAdER

Urząd Miejski w Kórniku serdecznie 

zaprasza mieszkańców Gminy Kórnik 

na bezpłatne szkolenie, które odbędzie 

się w dniu 3 października br. o godz. 

17:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej 

w Kórniku (ul. Rynek 1, budynek ratu-

sza w Bninie). Szkolenie realizowane 

jest w ramach programu Organizacja i 

przeprowadzanie spotkań szkoleniowo 

informacyjnych skierowanych do miesz-

kańców obszaru działania lokalnej grupy 

działania - Lider Zielonej Wielkopolski, 

dotyczących zasad i możliwości dofi-

nansowania przedsięwzięć z programu 

LEADER.
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moŚCIENICA 

Emilia Weinert, sołtys Mościenicy 
poinformowała, że od 12 września w 
Urzędzie Miejskim w Kórniku wyłożony 
jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego tej wsi.  Mieszkańcy mogą 
się z nim zapoznawać i wnosić swoje uwagi. 
10 października w kórnickim magistracie 
odbędzie się publiczna dyskusja nad opra-
cowaniem. Potem, by mógł być uchwalony 
przez Radę Miejską, zostanie przekazany 
do zaopiniowania Komisji Rozwoju Gospo-
darczego RM w Kórniku. 

dZIEŃ „FACEtA” tym RAZEm  
WCZEŚNIEj

W tym roku „Dzień Faceta” w Moście-
nicy świętowany był w pierwszą sobotę 
września.

Wcześniejsze świętowanie było ko-
nieczne, ponieważ atrakcje przygotowane 
na tą okazję wymagały ciepłej, słonecznej 
pogody. 

Przybyli na miejsce panowie poddani 
zostali próbie aktywności, która wyma-
gała:

sprawności, umiejętności konstruk-
cyjnych i pracy zespołowej. Męska część 
Mościenicy musiała skompletować materiał 
na katapultę, złożyć ją według instrukcji i 
trafić ładunkiem do papierowej wieży. Wg 
pracowników firmy FX Partnerzy, która 
udostępniła katapulty, zadanie wcale nie 
należało do łatwych.

„Aktywni” panowie stanęli jednak na 
wysokości zadania i wykonali je na medal, 
budząc zachwyt i podziw zgromadzonych 
i kibicujących im pań. „Balonową bitwę”, 
która nastąpiła po zburzeniu kartonowych 
konstrukcji przerwał wystrzał z armaty, 
który ogłosił zakończenie części oficjalnej. 
Po nim rozpoczęła się część nieoficjalna, 
a zabawa, przy muzyce z lat 60 i 70, trwała 
aż do północy. MNS

multImEdIAlNA moŚCIENICA

Jedną z wielu atrakcji, jakie przygo-
towano dla dzieci na Dożynkach we wsi 
Konarskie było wspólne oglądanie bajki. 
Seans przygotowało Stowarzyszenie 
Aktywna Mościenica w ramach realizacji 
zadania publicznego „Multimedialna Mo-
ścienica”. 

Była to już kolejna prezentacja dla 
dzieci z gminy Kórnik. Jedna z wcześniej-
szych odbyła się latem na terenie OSiRu. 
Wówczas pełnometrażowy film rysunkowy 
obejrzały dzieci wypoczywające na pół-
koloniach.

PrS
moŚCIENICA dZIĘKujE!

„Zagroda Kórnicka” ponownie pojawiła 
się na Dożynkach Gminnych, które w tym 
roku odbyły się w Robakowie. Goście, któ-
rzy tłumnie odwiedzili Dożynki, poznawali 
ginące zawody: można było m.in. poznać 
historię kowalstwa, obejrzeć tradycyjne 
szewskie narzędzia, zobaczyć jak powstaje 
miód czy wreszcie ulepić własny wazon na 
kole garncarskim.

Stowarzyszenie Aktywna Mościenica 
oraz sołtys Mościenicy serdecznie dziękują 
za pomoc w zorganizowaniu tegorocznej 
„Zagrody Kórnickiej”:

- burmistrzowi gminy Kórnik;
- pracownikom Urzędu Gminy;
- komitetowi dożynkowemu;
- wystawcom: szewcowi - panu Grze-

gorowskiemu, rymarzowi - panu Walko-
wiakowi, pszczelarzom - państwu Słomie, 
kowalowi - panu Markiewiczowi, garnca-
rzowi - panu Arkuszyńskiemu, powroź-
nikowi - pani Rozmiarek, paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Bnina, pani Narożnej 
za udostępnienie pamiątek rodzinnych 
związanych z zawodem krawca oraz wsi 
Szczytniki za elementy wystroju;

- oraz wszystkim mieszkańcom Moście-
nicy, którzy zaangażowali się w powstanie-
tegorocznej „Zagrody”.  PrS

SKRzYNKI 

Mieszkańcy Skrzynek nadal mają pro-
blem z objazdem przez ich wieś. Panuje 
bardzo duże natężenie ruchu związane ze 
zjazdem w Kórniku. Ponadto dużo pojaz-
dów jadących ze Śremu skręca w drogę 
kierując się przez Skrzynki. Sołtys Beata 
Bruczyńska podkreśla, że objazd przez 
Skrzynki miał funkcjonować tylko przez 
dwa miesiące. 

16 września odbyło się spotkanie z wła-
ścicielami gruntów wzdłuż trasy katowickiej 
– po prawej stronie w kierunku Kórnika. 
Geodeci mieli wykonać pomiary, by było 
można zamontować oświetlenie i położyć 
chodnik od ulicy Leśnej w Skrzynkach do 
Kórnika. 

20 września w Skrzynkach odbyła się 
po raz kolejny akcja „Sprzątania świata”. 
Wzięła w niej udział młodzież i dorośli. 
Beata Bruczyńska zaznacza, że w akcję 
zaangażowały się te same osoby co po-
przednio. Jest im za to wdzięczna. Śmieci 
było mniej niż na wiosnę. Akcja przebiegała 
w miłej atmosferze. Na zakończenie było 
ognisko. 

Pani sołtys poinformowała, że na ulicy 
Kwiatowej wykonywana jest kanalizacja 
deszczowa.

dZIEĆmIERoWo

Mieszkańcy Dziećmierowa oraz Dacho-
wy i Szczodrzykowa przyglądają się pracom 
drogowym związanym z przebudową trasy 
S 11. Henryk Hypsior, sołtys Dziećmierowa 
powiedział, że ludziom zależy na tym, aby 
drogowcy dotrzymali zobowiązania, że pod 
trasą będzie przebiegać przejazd wysoki 
na 2,5 metra i szeroki na 8 m dla pieszych 
oraz z dopuszczeniem ruchu lokalnego 
samochodów osobowych. W ten sposób 
mieszkańcy wspomnianych wsi będą mieli 
szybkie połączenie z Kórnikiem i w odwrot-
nym kierunku. Gdyby nie powstał ten prze-
jazd, musieliby poruszać się objazdem.

Opr. Robert Wrzesiński 

zaMkną MoSt  
pod koniec września, a najpóźniej 

na początku października zamknięty 
zostanie most prowadzący do kórnic-
kiego zamku. dlaczego? Bo od dawna 
kruszy się i jest w bardzo złym stanie 
technicznym. 

Kamienny most nad 
fosą prowadzący do 
zamku powstał w cza-
sie przebudowy rezy-
dencji kórnickiej reali-
zowanej przez Tytusa 
Działyńskiego w latach 
1839-1842. Nigdy nie 
doczekał się właściwej 
renowacji, a teraz jest w 
„opłakanym” stanie.  

O jego złym stanie 
technicznym świad-
czy, choćby to, że w 
wielu miejscach pęka, 
a woda rozszczelniła 
filary. - Poza tym kru-
szą się schody, a znaj-
dujące się przy nich 
przyczółki opadają ku 
dołowi, dlatego byliśmy 
zmuszeni zdjąć figury 
psa i dzika, które nie dawno poddano kon-
serwacji - powiedział Tadeusz Chwalny, 
wicedyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN. 

Największy strach budzą, jednak rury 
biegnące jedną i drugą stroną mostu. Są 
to przyłącza wodne, kanalizacyjne, teleko-

munikacyjne i gazowe. - Jeżeli pękłaby rura 
doprowadzająca gaz to wolę nie myśleć co 
mogłoby się stać - stwierdził wicedyrektor. 

Stan mostu badali już inspektorzy nad-
zoru budowlanego, którzy uważają, że most 
powinien zostać zamknięty. - Konieczne 
będzie wstrzymanie ruchu pieszych - po-
informował Michał Śmigielski, zastępca 
kierownika Powiatowego Nadzoru Budow-
lanego w Poznaniu. 

Osoby, które będą chciały skorzystać z 
biblioteki lub zwiedzić obiekt po zamknięciu 
kamiennego mostu, dostaną się do zamku 
drewnianym mostem od strony Arboretum 
i nie będą ponosić dodatkowych kosz-
tów. - Mieszkańcy miasta i gminy Kórnik 

przeważnie posiadają karty wstępu, które 
uprawniają ich do bezpłatnego wejścia na 
teren parku. Turyści, którzy będą chcieli 
zwiedzić zamek nie będą płacić za wstęp 
do parku, bo w okresie jesienno-zimowym 
kasa Arboretum jest nieczynna - powiedział 
wicedyrektor Biblioteki. 

O tym, że most wymaga remontu 
dyrekcja Biblioteki Kórnickiej wie od daw-

na. Niestety koszty ta-
kiego przedsięwzięcia 
znacznie przekraczają 
możliwości budżetowe 
instytucji. 

– Remont scho-
dów i mostu, a do tego 
oczyszczenie fosy i 
umocowanie brzegów 
to wydatek rzędu kilku 
milionów złotych – przy-
znał Chwalny. Polska 
Akademia Nauk, do 
której należy muzeum i 
biblioteka nie ma takich 
pieniędzy. Dyrektor Bi-
blioteki Kórnickiej stara 
się pozyskać fundusze 
z budżetu państwa i 
województwa. Okazuje 
się jednak, że władze 
wojewódzkie nie mogą 

finansować inwestycji jednostek Skarbu 
Państwa z budżetu województwa. 

Biblioteka Kórnicka nie poddaje się  
i szuka innych możliwości pozyskania pie-
niędzy na generalny remont mostu. 

Barbara Morasz

podZIĘKoWANIA
Chciałabym bardzo serdecznie po-

dziękować komitetowi organizacyjnemu, 
starostom dożynek, sołtysom wsi: Roba-
kowo Wieś, Gądki, Robakowo Osiedle, 
Dachowa, pani dyrektor i pracownikom 
Gimnazjum w Robakowie, pracownikom 
Biura Rady i Urzędu Miejskiego, Wodo-
ciągów Kórnickich i Usług Komunalnych 
w Kórniku, strażakom OSP Kórnik i 
Robakowo, funkcjonariuszom Policji, ks. 
Proboszczowi Eugeniuszowi Leoszowi za 
pracę i zaangażowanie oraz pomoc w zor-
ganizowaniu Dożynek Gminnych 2008.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pra-
gnę podziękować wszystkim firmom i osobom 
prywatnym, których pomoc, czy natury finanso-
wej, czy rzeczowej przyczyniła się do uświetnie-
nia tego ważnego dla rolników święta.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Julia Bartkowiak

Sponsorzy Dożynek Gminnych 2008:
Firma Pinnacle
Zakłady Mięsne Sokołów Pozmeat
Tomasz i Maciej Małeccy
Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno-Handlo-
we i Usługowe Jagrol
Agromarket w Jaryszkach
Bank Spółdzielczy w Kórniku
Firma Grześkowiak
SKR Kórnik
KPA Kombus
Spółka Wodociągi Kórnickie i Usługi 
Komunalne
Distriban sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Tic 
Zbigniew Runowo 37
Piekarnia-Ciastrkarnia Państwo Nowako-
wie z Robakowa
Pan Stanisław Szczęsny z Robakowa

zbierali 
ŚMieci

Kilkuset uczniów ze szkół z gminy 
i kilka sołectw włączyło się w jesienną 
akcję „Sprzątania świata”, która od-
bywała się pod hasłem „posprzątajmy 
polskie lasy”. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, 
także i w tym roku w 
„Sprzątanie świata” 
włączyli się uczniowie 
z wszystkich placówek 
oświatowych z gminy 
Kórnik. Przedszkolaki  
porządkowały najczę-
ściej swoje boiska. 
Uczniowie podstawó-
wek sprzątali boiska 
szkolne i okolice szkół. 
Uczniowie gimnazjum 
wyruszyli z workami 
w tereny znacznie oddalone od szkoły, 
zwłaszcza przyleśne. Kórniccy gimnazja-
liści porządkowali m.in. obszar OSiRu czy 
ulicy Parkowej aż do Bnina a robakowscy 
brzeg lasu i okolice cmentarza. Swoje wsie 
uporządkowali mieszkańcy m.in. Runowa i 
Mościenicy. 

Worki na śmieci i jednorazowe rękawice 

zapewnił Urząd Miejski w Kórniku, który 
zakupił 1000 sztuk worków 60 litrowych i 
2000 sztuk worków 120 litrowych.

O tym, że podczas akcji „Sprzątania 
świata” nie powinno omijać się lasów, nie 
trzeba chyba już nikogo przekonywać. 
Niestety podczas spacerów po naszych 
lasach możemy natknąć się na porozrzu-
cane pojedyncze śmieci, ale i całe dzikie 
wysypiska. To smutne tym bardziej, że 
jednym z największych skarbów przyrody, 
z którym stykamy się praktycznie każdego 

dnia, są polskie lasy. 
Pokrywają one 28 % 
powierzchni państwa. 
Są nie tylko ostoją ty-
sięcy gatunków roślin 
i zwierząt, ale szcze-
gólnie w obecnych 
czasach mogą sku-
tecznie przeciwdziałać 
zmianom klimatycz-
nym. Las pochłania 
dwutlenek węgla oraz 
inne szkodliwe sub-

stancje, produkuje tlen, stabilizuje wilgot-
ność powietrza, chroni przed szkodliwym 
wpływem przemysłu, osłania gleby i wody, 
magazynuje wodę opadową i zmniejsza 
siłę wiatrów (w tym tornad, huraganów). 
Las wymaga zatem troski ze strony nas 
wszystkich, gdyż wszyscy korzystamy z 
jego dobrodziejstw. BM

oddawali 
krew 

Już po raz trzeci w tym roku, na począt-
ku września odbyła się akcja oddawania 
krwi w Kórniku. Tym razem jednak chętni, 
aby oddać krew nie odwiedzali kórnickiej 
strażnicy a specjalny ambulans, który za-
trzymał się przed ratuszem. 

Z informacji, jakie uzyskaliśmy od Mi-
rosława Saczuka, prezesa Klubu HDK im. 
Św. Floriana przy OSP w Kórniku wynika, 
że 62 osoby przystąpiły do akcji, z tego 59 
mogło oddać krew. Wśród krwiodawców 
było 43 mężczyzn i 16 kobiet. Dwie z pań 
po raz pierwszy zdecydowały się na taki 
krok. Znaczna większość osób oddających 
krew miała powyżej 25 lat. 

W ciągu 7 godzin trwania akcji zebrano 
ponad 26 litrów cennego płynu. Prowadzili 
ją pracownicy Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. BM
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Księdzu Arturowi Rembalskiemu  
Wikaremu Parafii p.w. Św. Wojciecha w Bninie,

rodzinie, przyjaciołom i znajomym za wyrazy współczucia  
i uczestnictwo w ostatniej drodze mojego Męża

ś.p. Tadeusza Zięta
składa serdeczne podziękowania

żona z Dziećmi 

14 lokali socjalnych w dziećmie-
rowie oddanych będzie do użytku już 
w połowie października. to kolejne 
mieszkania, o jakie powiększy się w 
ciągu ostatnich dwóch lat gminny zasób 
mieszkaniowy. 

Gmina Kórnik do tej pory nie posiada-
ła typowych lokali socjalnych, a jedynie 
mieszkania komunalne. Teraz sytuacja ta 
ulegnie zmianie. 

Dwa budynki w Dziećmierowie będą 
pierwszymi budynkami typowo socjalnymi w 
naszej gminie, które powstały na bazie po-
mieszczeń gospodarczych. Aby nadawały 
się do zamieszkania 
konieczne było wy-
konanie szeregu prac 
adaptacyjno-moder-
nizacyjnych. Remont 
obe jmowa ł  m. in . 
wymianę stalowej 
konstrukcji dachu na 
konstrukcję deskową 
i montaż blachoda-
chówki, podwyższe-
nie ścian parteru, 
ocieplenie budynku, 
wykonanie posadzki 
betonowej, sufitów 
podwieszanych, wy-
murowanie kominów, 
otynkowanie ścian 
zewnętrznych i we-
wnętrznych. Wsta-
wiono także drzwi i 
okna. Niezbędne było 
także wykonanie in-
stalacji, w tym elektrycznej, wodociągowej, 
kanalizacyjnej, c.o., gazowej i RTV. Przed 
budynkami położono kostkę brukową. 

Po remoncie uzyskano w sumie 14 
mieszkań socjalnych. Dziewięć z nich 
znajduje się w pierwszym z budynków, 
natomiast w drugim pięć. W 9-lokalowym 
są 4 mieszkania 

dwupokojowe i 5 jednopokojowych, a w 
5-lokalowym 3 mieszkania dwupokojowe i 
2 jednopokojowe. Każde z nich ma własną 
łazienkę i aneks kuchenny. Największe 
mieszkania socjalne mają 47m², a najmniej-
sze prawie 32m². 

Jak przyznawane są mieszkania so-
cjalne? 

Zasady przyznawania lokali wchodzą-
cych w skład zasobu mieszkaniowego 
gminy zawarte są w uchwale Rady Miejskiej 
z dnia 22 lutego 2006 roku. 

Lokal socjalny może być oddany w 
najem na czas oznaczony osobie, której 
średni miesięczny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego w 
okresie trzech miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku o najem lokalu nie 
przekracza 75% kwoty najniższej emerytury 
w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w 
gospodarstwie wieloosobowym. 

Rozpatrywaniem wniosków i przyzna-
waniem mieszkań zajmuje się powołana 
przez burmistrza Komisja Mieszkaniowa, w 
skład której wchodzą przedstawiciele Rady 
Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej, 
spółki komunalnej i burmistrza. Wniosek 
może złożyć każdy kto spełnia określone 
warunki i jest zameldowany na terenie 
gminy Kórnik na pobyt stały. 

Komisja podczas rozpatrywania wnio-
sków bierze pod uwagę wiele czynników 
m.in. sytuację życiową, mieszkaniową, 
zwłaszcza gdy stan techniczny dotychczas 
zamieszkiwanego budynku negatywnie 

ocenił nadzór budowlany czy wydany przez 
sąd wyrok eksmisyjny. 

W momencie, gdy zwalniają się lokale 
lub powstają nowe mieszkania wówczas 
analizowana jest sytuacja rodzin, które 
znajdują się na liście oczekujących na 
mieszkanie. Wybierane są te, które znajdu-
ją się w najgorszej sytuacji. – W pierwszym 
rzędzie z reguły brane pod uwagę są te 
rodziny, które mieszkają w budynku, który 
grozi zawaleniem oraz te mające wyroki 
eksmisyjne – stwierdził burmistrz Jerzy 
Lechnerowski. – Jeśli jest więcej takich 
przypadków to przy wyborze kierujemy się 
rozsądkiem i bezpieczeństwem mieszkań-
ców – dodaje. 

130 osób złożyło wnioski o przydział 
mieszkania socjalnego w nowych lokalach 
w Dziećmierowie. Spośród tych wniosków 
Komisja Mieszkaniowa wyłoniła tylko 14. Na 

spotkaniu w dniu 24 
września zapadała 
ostateczna decyzja o 
przydziale lokali. 

Lokale za ponad 
milion złotych Moder-
nizacja obu budyn-
ków pochłonęła po-
nad 1 milion złotych. 
Remont jednego z 
nich kosztował ponad 
800 tysięcy złotych, a 
drugiego ponad 500 
tysięcy złotych. Nie 
wszystkie pieniądze 
na lokale socjalne 
pochodziły jednak 
z budżetu gminy. 
Urząd Miejski w Kór-
niku złożył wniosek 
o dofinansowanie 
inwestycji do Banku 

Gospodarstwa Krajowego. BGK zajmuje 
się m.in. wspieraniem gmin w zakresie 
tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych, noclegowni i domów dla 
bezdomnych, dzięki czemu zwiększa się 
zasób lokali oraz pomieszczeń służących 
zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych. 
W zależności od rodzaju realizowanego 
przedsięwzięcia inwestor może otrzymać 
wsparcie w maksymalnej wysokości 20 
- 40% kosztów. Gmina Kórnik otrzymała 
dofinansowanie 30% kosztów. 

Barbara Morasz

lokale Socjalne już  
w Październiku

14 października 1978 roku na  Podzam-
czu odbyła się uroczystość przekazania 
sztandaru Zbiorczej Szkole Gminnej im. 
Tytusa Działyńskiego w Kórniku. W imieniu 
miejscowych władz sztandar przekazał mło-
dzieży szkolnej Stefan Jankowiak.

Wokół idei nadania sztandaru zgroma-
dziła się rzesza życzliwych szkole osób 

z dyrektorem Jerzym Noskowiakiem na 
czele. Wsparciem i radą służyło Kórnickie 
Towarzystwo Kulturalne pod przewodnic-
twem prezesa Jerzego Fogela.

Wykonanie sztandaru powierzono 
istniejącej do dziś poznańskiej firmie haf-

ciarskiej Kledzik (na rogu ulic Kościuszki 
i Święty Marcin – wtedy Armii Czerwonej). 
Przebiegu prac doglądał wicedyrektor 
szkoły Jan Robiński. Jemu to zawdzięcza-
ny zachowanie i udostępnienie fotografii z 
uroczystości sprzed trzydziestu lat.

Koszty pozyskania sztandaru pokryte 
zostały z funduszy uzyskanych od Rady 
Rodziców, sponsorów i dzieci, które na 
ten cel zorganizowały zbiórkę surowców 
wtórnych. 

Sztandar przez lata uległ podniszcze-
niu, a nazwa szkoły „ZBIORCZA SZKOŁA 
GMINNA” stała się nieaktualna. Obecnie 

sztandar ma wartość historyczną, szkoła 
pragnie go eksponować w gablocie obok 
nowego sztandaru, na wykonanie którego 
zbiera fundusze. AS

Numer konta:
SgB 24 BS Kórnik

97161011880027509120000002
z dopiskiem: „SZtANdAR”

tel. Kontaktowy 061 8170196

30 rocznica nadania Sztandaru Szkole 
PodStawowej nr 1 

iM. tytuSa dziaŁyŃSkiego w kórniku 

ruSzyŁo lo 
dla doroSŁych 

W ostatnią sobotę i niedzielę września 
odbędą się pierwsze zajęcia lekcyjne w 
Gimnazjum w Kórniku dla osób, które chcą 
kontynuować naukę w Uzupełniającym Li-
ceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. 

W sumie zgłosiło się ponad 20 osób, 
dlatego utworzono jeden oddział dla tych, 
którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawo-
dową. 

Nauka w uzupełniającym liceum ogól-
nokształcącym trwa 2 lata dla osób, które 
ukończyły szkołę zawodową lub 3 lata dla 
tych, którzy ukończyli szkołę podstawową 
lub gimnazjalną. 

Kontynuować mogą w nim naukę na 
takim samym poziomie także te osoby, 
które już wcześniej rozpoczęły naukę w 
tego typu placówce, ale z różnych wzglę-
dów jej nie ukończyły, jeśli przerwa w 
cyklu edukacyjnym nie była dłuższa niż 3 
lata. Jeśli wyniosła więcej niż 3 lata, wtedy 
osoba ta może rozpocząć naukę, ale od 
początku, czyli od pierwszego roku. Po 
zakończeniu cyklu edukacyjnego słuchacze 
otrzymują świadectwo ukończenia szkoły i 
mają możliwość przystąpienia do egzaminu 
maturalnego. 

Nauka w ogólniaku jest odpłatna, a mie-
sięczne czesne wynosi 100 złotych. BM

SPrawdź oceny 
dziecka w Sieci 

Rodzice gimnazjalistów z Kórnika od 
listopada tego roku będą mogli sprawdzać 
postępy w nauce i obecność na lekcjach 
swego dziecka w Internecie. Możliwość ta 
pojawi się dzięki przystąpieniu szkoły do 
programu „System kontroli frekwencji i po-
stępów w nauce” wydawnictwa „Librus”. 

E - dziennik zapewni rodzicom bieżący 
dostęp do dokładnych informacji na temat 
frekwencji i postępów w nauce ucznia, a 
także umożliwi stały kontakt z nauczycie-
lami. Dzięki możliwości wygodnego kon-
taktu ze szkołą (dostęp do konta dziecka 
przez całą dobę z dowolnego komputera 
podłączonego do Internetu lub telefonu 
komórkowego z możliwością przegląda-
nia stron internetowych) system pozwala 
na bieżącą kontrolę zachowania i ocen z 
wszystkich przedmiotów dziecka, a także 
na skuteczne przeciwdziałanie problemom 
wychowawczym.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i 
dostęp do danych własnego dziecka, należy 
skontaktować się z dyrektorem lub sekre-
tariatem Gimnazjum w Kórniku, wpłacić 20 
złotych i poprosić o login i hasło do swojego 
indywidualnego konta. 

BM

„zerówkowy” 
ProbleM  

rozwiązany
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Kórniku i rodzice sześciolatków znaleźli 
rozwiązanie „zerówkowego” problemu. 
Przypomnijmy, że do podstawówki w 
Kórniku po kilku latach powróciła zerówka 
5-godzinna. Oddział ten umieszczono w 
nowo wyremontowanych pomieszczeniach 
po mieszkaniu. Remont kosztował gminę 
50 tysięcy złotych. Rodzice zerówkowiczów 
nie byli jednak zachwyceni wielkością sali 
lekcyjnej, która pozwala na naukę w ław-
kach, ale nie na zabawę wszystkich dzieci 
jednocześnie. Wystosowali list do dyrektora 
szkoły, w którym proszą o rozwiązanie 
zaistniałego problemu. 

Po wielu rozmowach wypracowano kom-
promis. Jak dowiedzieliśmy się od Elizy Wa-
sylkowskiej-Ziółkowskiej, dyrektora SP nr 1 
w Kórniku, udało się namówić kilku rodziców 
dzieci, którzy zamieszkują obszar na granicy 
Kórnika i Bnina, aby ich pociechy uczęsz-
czały do klasy „0” w bnińskim przedszkolu. 
Burmistrz zapewnił tym sześciolatkom moż-
liwość bezpiecznego dojazdu autobusem 
do Przedszkola w Bninie. Takie wyjście w 
pewnym stopniu pozwala na rozwiązanie 
zaistniałego problemu.  BM

SZKoŁA podStAWoWA NR 1
Im. tytuSA dZIAŁyŃSKIEgo  

W KóRNIKU
pRoSI WSZyStKIE ŻyCZlIWE  
oSoBy, RodZICóW uCZNIóW,  

ABSolWENtóW, FIRmy Z tERENu 
gmINy KóRNIK

o WSpARCIE FINANSoWE  
NA WyKoNANIE  

NoWEgo SZtANdARu
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Minie w tym roku 90 lat od daty 27 
grudnia 1918 roku, kiedy to przyjazd Igna-
cego Paderewskiego i potyczki na ulicach 
Poznania zapoczątkowały Powstanie Wiel-
kopolskie. W pierwszej fazie walk, od 28 
grudnia 1918 roku do 11 stycznia 1919 roku, 
powstaniem dowodził kapitan, a później 
major Stanisław Taczak, mianowany na to 
stanowisko tymczasowo przez Komisariat 
Naczelnej Rady Ludowej.

Uznając władzę Piłsudskiego w War-
szawie, Komisariat równocześnie prowadził 
rozmowy o mianowaniu przez Naczelnika 
Państwa wyższego oficera na stanowisko 
dowódcy wojsk powstańczych. Piłsudski 
zaproponował wysłanie do Poznania gen. 
Józefa Dowbora Muśnickiego, byłego 
dowódcy I Korpusu Polskiego w Rosji, a 
jednocześnie swego zdecydowanego prze-
ciwnika politycznego. Decyzja Piłsudskiego 
nie była jednak formalną nominacją, bowiem 
gen. Dowbor Muśnicki został mianowany 
głównodowodzącym wojsk powstańczych 
przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej 
w Poznaniu i tylko jemu podlegał. Swoje 
stanowisko objął Generał 16 stycznia 1919 
roku, a  26 stycznia, podczas podniosłej 
uroczystości na Placu Wilhelmowskim (dziś 
Plac Wolności), złożył przysięgę, którą ode-
brał ks. kan. Stanisław Łukomski, późniejszy 
biskup łomżyński. 

Wsparcie Piłsudskiego dla kandydatury 
gen. Dowbora na głównodowodzącego 
Powstania miało swoje podłoże polityczne. 
Przed swym uwolnieniem z Magdeburga w 
listopadzie 1918 roku Piłsudski prowadził 
bowiem rozmowy z wysłannikiem rządu 
pruskiego, podczas których złożył obietnicę, 
że „obecna generacja nie pójdzie na wojnę 
o Poznańskie, czy Prusy Zachodnie” (J. 
Holzer – Rozmowa Piłsudskiego z hrabią 
Kesslerem. Kwartalnik Historyczny nr 2, 
1961 r., s. 447). 

Tu trzeba zauważyć, że Niemcy przegra-
ły wojnę na zachodzie, ale nie na wschodzie, 
gdzie dążyły do zachowania pełnego stanu 
posiadania, łącznie z Wielkim Księstwem 
Poznańskim. Dlatego wybuch Powstania 
w Wielkopolsce zaskoczył Piłsudskiego i 
postawił go w niezręcznej sytuacji wobec 
Niemców. Rzekome wsparcie gen. Dowbo-
ra Muśnickiego, byłego oficera zaborczej 
armii carskiej,  było więc ze strony Naczel-
nika Państwa grą, obliczona zarówno na 
kompromitację Generała, jak i na dezor-
ganizację Powstania (P. Bauer – Generał 
Józef Dowbor Muśnicki 1867 – 1937. Wyd. 
Poznańskie, Poznań 1988).

Swoje rzeczywiste zamiary ujawnił 
Piłsudski w liście do przyjaciela i współ-
pracownika, Kazimierza Dłuskiego z 17 
stycznia 1919 roku: „Wysłanie Dowbora do 
Poznania było celowe. Liczę na to, że on 
sam i jego oficerowie tak swoją nieznajo-

mością służby, jak  samym zachowaniem 
wywołają wśród polskich żołnierzy b. armii 
niemieckiej, przyzwyczajonych do dobrych i 
odpowiedzialnych oficerów, niezadowolenie i 
rozczarowanie do swojej osoby poznańskich 
czynników politycznych” (Z. Landau – Józef 
Piłsudski o przyczynach upadku rządu J. 
Moraczewskiego. Kwartalnik Historyczny nr 
4, 1958 r., s. 1153).

Te oczekiwania Piłsudskiego nie speł-
niły się. Gen. Dowbor Muśnicki ze swoimi 
wysokimi kwalifikacjami wojskowymi i zdol-
nościami organizacyjnymi zdobył sobie na-
tychmiast pełne uznanie władz politycznych, 
społeczeństwa i żołnierzy wielkopolskich. 
Pod jego dowództwem wojska powstań-
cze przekształciły się w krótkim czasie w 
znakomicie zorganizowaną i dowodzoną, 
jednolicie umundurowaną i dobrze uzbro-
joną 70-tysięczną Armię Wielkopolską. Ta 
armia wywalczyła wolność dla Wielkopol-
ski, a później – obok „Błękitnej Armii” gen. 

Józefa Hallera, stała się głównym trzonem 
wojsk polskich w walkach z Ukraińcami i 
bolszewikami. 

Po zakończeniu walk i wyzwoleniu nie-
mal całej Wielkopolski, w końcu maja 1919 
roku nastąpiło przekazanie Armii Wielko-
polskiej pod rozkazy Naczelnego Wodza, 
Józefa Piłsudskiego. Gen. Dowbor Muśnicki 
stopniowo tracił wpływ na zorganizowane 
przez siebie wojsko. Zdążył jeszcze ustano-
wić unikalne odznaczenie – „Wielkopolska 
Matkom poległych”, chyba jedyne w świecie 
przyznawane matkom poległych żołnierzy. 
Ostatni rozkaz do swoich żołnierzy Generał 
podpisał 13 listopada 1919 roku. 

Armia Wielkopolska została przetrans-
portowana na wschód, gdzie Józef Piłsudski 
rozpoczynał swą wojnę z Rosją.  Do tego 
celu była mu potrzebna ta armia, ale nie 
jej dowódca. Gen. Dowbor Muśnicki na 
początku 1920 roku, jako dowódca Frontu 
Wielkopolskiego, bierze jeszcze udział w 
przejmowaniu obszarów przyznanych Pol-

sce przez traktat Wersalski, m.in. Leszna, 
Chodzieży, Bydgoszczy – wszędzie witany 
entuzjastycznie i z wielkim szacunkiem. 
Równocześnie jednak z tą akcją trwała 
likwidacja Frontu Wielkopolskiego, a 20 
marca 1920 roku rozwiązane zostało jego 
Dowództwo. Generał pisał: „Z Armii Wielko-
polskiej, liczącej około 75 tys. regularnego 
żołnierza, pozostałem tylko ja i „Oddział 
Likwidacyjny”... Byłem więc dowódcą papie-
rowego frontu. Niebawem wyrzucono mnie z 
gmachu Dowództwa Głównego... Robiono to 
tak pośpiesznie, że ledwie zdążyłem znaleźć 
i wynająć małe mieszkanko dla rodziny. Taki 
był koniec Epopei Wielkopolskiej, na który 
nie zasłużyłem” (Józef Dowbor Muśnicki – 
Wspomnienia. Bellona, Warszawa 2003).

W wojnie z Rosją w 1920 roku Generał 
nie otrzymał żadnego przydziału mobiliza-
cyjnego, a chciał walczyć nawet jak zwykły 
żołnierz! Fakt całkowitego odsunięcia go 
na boczny tor w połączeniu ze śmiercią 
żony, załamały Generała. Złożył podanie 
o dymisję z wojska i 6 października 1920 
roku został przeniesiony do rezerwy, a 14 
października 1921 roku w stan spoczynku. 
Miał wtedy dopiero 54 lata! Przyznano mu 
skromną emeryturę wojskową, zaliczając do 
służby wojskowej tylko lata spędzone w armii 
rosyjskiej i służbę w Armii Wielkopolskiej od 
16 stycznia 1919 r.  

Przejawem politycznych manipulacji 
ówczesnych władz była decyzja powstałej 
w 1928 r. Głównej Komisji Odznaczeniowej, 
której przewodniczyła Aleksandra Piłsudska 
(w 1930 roku komisja ta przekształciła się w 
Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości pod 
przewodnictwem Józefa Piłsudskiego). W 
ramach Komisji działała także podkomisja 
do spraw Powstania Wielkopolskiego, która 
przyjęła datę 17 stycznia 1919 r. jako datę 
formalnego zakończenia końca Powstania 
Wielkopolskiego. Ten fakt uniemożliwił przy-
znanie Generałowi Dowborowi Muśnickiemu 
jakiegokolwiek odznaczenia  państwowego 
z okazji 10 rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego, no bo jakie odznaczenie należy się 
za 1 dzień udziału w Powstaniu!!!  

Rozgoryczony takim traktowaniem 
Generał odmówił udziału w obchodach 10. 
rocznicy Powstania, organizowanej pod pro-
tektoratem Józefa Piłsudskiego, Ignacego 
Mościckiego i Ignacego Paderewskiego. 

Ostatnie lata  życia spędzał przeważnie 
w zakupionym przez siebie Lusowie (na-
zwanym wówczas Batorowem). Prowadził 
gospodarstwo, spotykał się ze swoimi pod-
komendnymi z I Korpusu i Powstania Wiel-
kopolskiego, brał udział w posiedzeniach 
Kapituły Odznaki Wielkopolskiej za zasługi 
w Powstaniu, utrzymywał bliskie kontakty z 
harcerzami i młodzieżą akademicką, pisał 
wspomnienia. Pogarszające się zdrowie 
zmusiło w 1935 roku Generała do oddania 

majątku w dzierżawę. Po długiej chorobie 
zmarł w Lusowie 26 października 1937 roku 
i tam został pochowany. Żegnały Generała 
rzesze powstańców wielkopolskich i żołnie-
rzy I Korpusu, a uroczystościom pogrze-
bowym przewodniczył bp Walenty Dymek. 
Za trumną niesiono odznaczenia Generała: 
rosyjskie - Order Wojenny św. Jerzego, Złota 
Szabla św. Jerzego, Order św. Stanisława, 
Order św. Włodzimierza, Order  św. Anny; 
chiński Order Podwójnego Smoka; włoski  
Krzyż Orderu Korony Włoch; brytyjski 
Krzyż Towarzystwa Orderu Łaźni oraz 
łotewski Krzyż Wojenny. Brakowało tyl-
ko odznaczeń polskich! W Odrodzonej 
Polsce Generał otrzymał tylko lokalną 
powstańczą Odznaką Wielkopolską, wrę-
czoną Mu w 9. rocznicę Powstania. 

Dramatu Generała dopełnił tragiczny 
los jego dzieci. Najstarszy syn Gedymin 
(ur. w 1906 roku) wyemigrował do Fran-
cji, gdzie umarł. Drugi syn Olgierd (ur. w 
1911 roku), wojskowy, popełnił samobój-
stwo w Poznaniu w rok po śmierci ojca. 
Starsza córka Janina Lewandowska (ur. 
w 1908 roku), pilotka wojskowa została 
zamordowana w Katyniu przez Rosjan, 
najprawdopodobniej 22 kwietnia 1940 
roku, a najmłodsza Agnieszka (ur. w 1919 
roku) została rozstrzelana w Palmirach 
przez Niemców niemal w tym samym czasie 
co Janina, bo 21 kwietnia 1940 roku 

Dziś po Generale Józefie Dowborze 
Muśnickim, dowódcy zwycięskiego Powsta-
nia Wielkopolskiego, pozostał Jego grób w 
Lusowie, izba pamięci w szkole podstawo-

wej w Lusowie imienia Generała,  prężnie 
działające Towarzystwo Pamięci Generała 
Józefa Dowbora w tejże miejscowości; jest 
też ulica Jego imienia w Poznaniu. 

Zarówno postać Generała, jak i samo 
Powstanie Wielkopolskie funkcjonują na 
marginesie świadomości historycznej Po-
laków jako tematy i wydarzenia lokalne, a 

profesjonalne oceny wojskowych dokonań 
Generała i znaczenia samego Powstania 
pozostają ciągle skażone  myślowymi sche-
matami sanacyjno-marksistowskimi.

Obserwując nasz czas teraźniejszy 
według tych schematów, często z nostalgią 
wyobrażamy sobie czasy międzywojenne, 

tworząc dość wyidealizowany i czasem 
oderwany od rzeczywistości obraz ówcze-
snego życia społecznego i politycznego. 
Warto więc na zakończenie przytoczyć 
słowa Władysława Zamoyskiego, który 
przed swoją śmiercią w 1924 roku tak pisał 
do znajomego we Francji: 

„Zupełnie się nie dziwię, że  Panu ciężko 
do Polski się wybrać po tak długim prze-
bywaniu za granicą, wobec uczucia, że 
nie zobaczysz tego, co być powinno. Nie-
stety, dzieją się rzeczy, które o pomstę 
wołają. Bolesne to bardzo. Rząd, który 
powinien przykład dawać, dopuszcza 
się rzeczy wprost karygodnych. Jest 
to naturalnie bolesnem, ale może się 
powoli oczyści to cuchnące powietrze, a 
trzeba powiedzieć, że wśród młodzieży 
spotyka się egzemplarze wspaniałe. Jest 
nadzieja, że młodzi będą mniej głupi od 
starych i moralnie więcej warci. Dlatego 
przyszłość się będzie korzystnie różniła 
od teraźniejszości obrzydliwej. Ja w tę 
poprawę wierzę, choć już jej sam oglą-
dać nie będę, bo śpieszę na cmentarz, 
ale wy młodzi będziecie widzieli, że się 
Polska wspaniale jeszcze zapisze w hi-
storii świata, mimo głupstw i bezeceństw 
obecnych.”

Tak więc nadzieja w młodych, jednak pod 
jednym warunkiem: że nie przestaną myśleć, 
nie poddadzą się sterowaniu świadomością, 
nie utracą pamięci historycznej i będą umieli 
wyciągać krytyczne wnioski zarówno z na-
szej historii, jak i teraźniejszości. 

 Władysław Chałupka

józef dowbor MuŚnicki
dowódca zwycięSkiego PowStania wielkoPolSkiego

po raz kolejny Stowarzyszenie By-
łych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 
Kórnickiego dywizjonu Rakietowego 
op w Kórniku obchodziło swoje świę-
to. W drugą sobotę września obchody 
zainaugurowało spotkanie, a właściwie 
uroczysta zbiórka pod tablicą 
pamiątkową 31 dywizjonu na 
ul. Staszica. oprócz członków 
organizacji, zaproszonych 
gości i widzów obecne były 
także liczne delegacje oraz 
poczty sztandarowe.

Jak czytamy na stronie inter-
netowej stowarzyszenia: „Pre-
zes Stowarzyszenia Ryszard 
Grześkowiak powitał wszystkich 
przybyłych na uroczystość, od-
dał hołd przybyłym sztandarom. 
Następnie zabrał głos pierwszy 
bojowy dowódca dywizjonu płk 
w st. spocz. Jerzy Holik, który 
podzielił się z zebranymi swoją 
refleksją z czasów gdy dowodził dywizjo-
nem i z dnia dzisiejszego. Głos zabrał Jerzy 
Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik, 
który pogratulował Stowarzyszeniu dzia-

łalności w kultywowaniu i podtrzymywaniu 
tradycji militarnych i dawaniu przykładu 
młodemu pokoleniu. 

Wystąpił również przedstawiciel 31 
kórnickiego dywizjonu rakietowego OP kpt. 
Paweł Wolszczak.

Po wystąpieniach przedstawiciel Wiel-
kopolskiego Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Kombatantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 

kpt. Lucjan Kostarewicz odznaczył sztandar 
(...) Stowarzyszenia Odznaką Za Zasługi 
Dla ZKRPiBWP przyznaną przez Zarząd 
Główny Związku”.

Kolejna część uroczystości odbyła się 
w Kolegiacie Kórnickiej. Mszę w intencji 
zmarłych żołnierzy 31 dywizjonu rakieto-
wego OPK, oraz w intencji środowiska Sto-
warzyszenia, środowiska byłych żołnierzy 
dywizjonu oraz ich rodzin, a także w intencji 

środowiska i rodziny 31 kórnic-
kiego dywizjonu rakietowego 
OP celebrował kapelan ks. ppor. 
Sebastian Semrau.

Nadal w podniosłych nastro-
jach przeniesiono się do Restau-
racji Biała Dama gdzie odbyło 
się spotkanie koleżeńskie, na 
którym między innymi prezes 
wręczył wszystkim obecnym 
członkom Stowarzyszenia mi-
niatury odznaki Stowarzyszenia 
wykonane specjalnie na tę uro-
czystość.

Wieczorem kontynuowano 
obchody- tym razem bardziej to-
warzysko- w Restauracji Błażej 

w Błażejewku.
Opr. ŁG

Szersza relacja –patrz http://www.sto-
warzyszenie31kdr.neostrada.pl

Święto kórnickich  
rakietowców
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W tym wydaniu Informatora zapraszamy 
do zapoznania się z efektami uczestnictwa 
naszej gminy w programie „UCZEŃ NA WSI 
– pomoc w zdobyciu wykształcenia przez 
osoby niepełnosprawne zamieszkujące 
gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiej-
skie”, realizowanego wspólnie przez naszą 
gminę i Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Po raz pierwszy PFRON zaprosił naszą 
gminę do udziału w w/w programie w dru-
gim semestrze roku szkolnego 2007/2008. 
Uczestnictwo w tym programie otwarło 
dla gminy Kórnik możliwość otrzymania 
środków finansowych przeznaczonych 
na pomoc niepełnosprawnym uczniom 
zamieszkałych na terenach wiejskich.  Za-
interesowanie programem było dosyć duże. 
Po dostęp do szerszej informacji zgłosiło 
się 57 osób. Ze względu na zameldowanie 
tylko na okres tymczasowy na obszarze 
wiejskim 5 osób nie złożyło wniosków. Ze 
względu na brak posiadania orzeczenia 
o niepełnosprawności lub stopniu niepeł-
nosprawności z Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności (lub 
od innego organu orzekającego) wniosku 
nie złożyło 10 osób. Ze względu na zbyt 
wysokie zarobki, przekraczające kryterium 
dochodowe określone w programie - wnio-
sku nie złożyło 5 osób. 

Łącznie wpłynęły 33 wnioski, z których 
jeden został odrzucony podczas spotkania 
komisji opiniującej wnioski ze względu na 
zameldowanie ucznia niepełnosprawnego 
na stałe na terenie miasta Poznania. Z 
zebranych wniosków gmina Kórnik wnio-
skowała na realizację programu o kwotę: 
34 907,90 zł. (trzydzieści cztery tysiące 
dziewięćset siedem zł i dziewięćdziesiąt 
groszy) i taką kwotę otrzymała ze środków 
PFRON. Dodatkowo Gmina wnioskowa-

ła o kwotę 872, 70 zł. 
(osiemset siedemdziesiąt dwa złote i sie-
demdziesiąt groszy) na obsługę programu, 
która to kwota została przyznana w takiej 
wysokości.

Wnioskodawcy w terminie do 30 czerw-
ca 2008 roku składali rachunki i faktury 
imienne opiewające na koszty objęte 
dofinansowaniem w tym m.in. przedmioty 
ułatwiające naukę, uczestnictwo w za-
jęciach mających na celu podniesienie 
sprawności fizycznej lub psychicznej, 
dostęp do Internetu, kursy doszkalające w 
zakresie programu nauczania oraz kursy 
językowe, wyjazdy organizowane w ramach 
zajęć szkolnych, opłaty za naukę (czesne), 
zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę 
poza miejscem stałego zamieszkanie oraz 
dojazdy do szkoły).

Z otrzymanych rozliczeń od wniosko-
dawców kwota faktycznie wykorzystana 
wyniosła 24 448,63 zł. (dwadzieścia cztery 
tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych 
i sześćdziesiąt trzy grosze). Zaś kwota na 
obsługę programu - 611,20 zł. (sześćset 
jedenaście złotych i dwadzieścia groszy).

Z programu skorzystało 17 uczniów 
niepełnosprawnych uczęszczających do 
szkół podstawowych, 9 uczniów ze szkół 
gimnazjalnych i 6 uczniów ze szkół ponad-
gimnazjalnych (w tym jeden po złożeniu 
wniosku i podpisaniu umowy zrezygnował 
z uczestnictwa programu, tłumacząc się 
zbliżającym końcem edukacji i brakiem 
możliwości wykorzystania otrzymanego 
dofinansowania).

Ocena efektów realizacji programu:
 - wielu uczniów niepełnosprawnych 

wykorzystało otrzymane dofinansowanie 
do zakupów związanych z artykułami 
szkolnymi, co pozwoliło ograniczyć dotych-
czasowe wydatki rodziców w tym kierunku 
i umożliwiło inne sposoby wydatkowania 

pieniędzy wcześniej przeznaczanych na 
ten cel – chociażby związane z wyjazdami 
wakacyjnymi lub też pozwoliło na zakup 
takich przedmiotów ułatwiających naukę, na 
które wcześniej rodzice nie byliby w stanie 
wyłożyć pieniędzy,

- zainteresowanie programem było dość 
duże i wiele osób uczestniczących w tej 
edycji już pytało o możliwość otrzymania 
dofinansowania na przyszłe lata, 

- dla wielu dzieci niepełnosprawnych 
dofinansowanie z PFRON-u było dużą 
pomocą w uczestnictwie w dodatkowych 
zajęciach rehabilitacyjnych – basen, masaż, 
hipoterapia, fizjoterapia itp., 

- kilkoro wnioskodawców mogło sobie 
pozwolić w ramach programu na instalację 
Internetu i opłacanie miesięcznych abona-
mentów, co wcześniej z racji dużych nakła-
dów finansowych na ten cel nie było dla nich 
możliwe; zatem uczestnictwo w programie 
„Uczeń na Wsi” otwarło wielu uczniom nie-
pełnosprawnym „okno na świat”.    

Jako gmina widząc zadowolenie wśród 
Wnioskodawców bardzo cieszymy się 
z możliwości wsparcia finansowego dla 
niepełnosprawnych uczniów i jesteśmy 
wdzięczni, że możemy być partnerem 
PFRON w prowadzeniu tego programu. 
Mamy nadzieję, że nasza współpraca 
przyniesie wiele korzyści najbardziej po-
trzebującym. Program PFRONu „Uczeń Na 
Wsi” ma być kontynuowany do 30 czerwca 
2010 roku.

Obecnie trwa kolejny nabór wniosków 
(do pobrania z Biura Obsługi Mieszkańca 
w Urzędzie Miasta), które można składać 
do 30 września 2008 roku.   

W następnym numerze opublikujemy 
informacje dotyczące świadczenia reha-
bilitacyjnego.

Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik  

Osób Niepełnosprawnych
(Tel. 8 190 219, 515 229 671,  

mail – rzecznik.on@kornik.pl)

inforMator dla oSoby 
niePeŁnoSPrawnej

33 osoby z Kórnickiego Stowarzy-
szenia pomocy osobom z Niepełno-
sprawnością Intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka” z prezes Anettą Szarzyńską 
i członkiem Zarządu Alicją Kosmaczew-
ską na czele udały się w sobotę, 20 wrze-
śnia na IV diecezjalny przegląd piosenki 
Religijnej osób Niepełnosprawnych 
„Anielskie Śpiewogranie 2008”.

Przegląd odbył się w kościele pod 
wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia na 
Osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu.

Na wstępie Urszula Jankowiak, solistka 
Teatru Wielkiego zaśpiewała pieśń „Ave 
Maria”, a jej zmienioną wersję wykonała 
Julia Bober. Pod kierunkiem Elżbiety 
Narożnej i Haliny Benedyk zgromadzeni 
zaśpiewali „Barkę” zadedykowaną Janowi 
Pawłowi II. 

Gości powitała i przedstawiła prze-
wodnicząca swarzędzkiego Stowarzy-
szenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka - Barbara Kucharska. 
Wśród nich byli m. in.: ksiądz proboszcz 
Eugeniusz Guździoł i Anna Tomicka, 
burmistrz Swarzędza. 

Uczestnicy odśpiewali specjalnie na-
pisaną na tą okazję  piosenkę o szybkiej 
beatyfikacji Jana Pawła II. 

W tym roku w porównaniu z poprzed-
nimi przeglądami było najwięcej, bo 14 
śpiewających zespołów. „Klaudynka” 
wystąpiła jako jedenasta. Jej 15 pod-
opiecznych wraz z opiekunami wykonało 
przygotowane na sobotnich zajęciach 
dwie piosenki: „Tobie chór aniołów 
śpiewa”, „Śpiewam i gram”. Występ ten 
bardzo spodobał się publiczności i został 
nagrodzony brawami. 

Pod koniec przeglądu każdy zespół 
otrzymał dyplom i specjalną statuet-
kę – aniołka. Aniołki wykonane przez 
swarzędzki WTZ były też dla każdego 
uczestnika imprezy.

Zebrani po wyjściu z kościoła wypuścili 
baloniki, które frunęły do nieba – do Jana 
Pawła II. Na koniec wszyscy utworzyli 
krąg i zaśpiewano piosenkę „Jaka siła”. 
Na końcu był tradycyjny poczęstunek.

Przegląd zorganizowało swarzędzkie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjal-
nej Troski im. Leszka Grajka oraz parafia 
Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu 
w hołdzie Janowi Pawłowi II, pod patro-
natem księdza arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego. 

Robert Wrzesiński

„klaudynka” na „anielSkiM ŚPiewograniu”

będą nadal 
dziaŁać

Centrum Kształcenia na odległość w 
Szczodrzykowie i Centrum Edukacyjno-
oświatowe w Kamionkach nadal będą dzia-
łać. gmina Kórnik zapewni środki finansowe 
na ich dalsze funkcjonowanie. 

Oba centra powstały dzięki pieniądzom z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Głów-
nym ich celem jest umożliwienie lokalnym spo-
łecznościom, zwłaszcza wiejskim korzystania z 
nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza 
kształcenia na odległość, w tym także dostarcza-
nie wiedzy i organizowanie procesu edukacyjne-
go, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

Zgodnie z założeniami projektu, centra 
miały funkcjonować do 30 września 2008 roku. 
Potem gmina powinna zapewnić pieniądze na 
ich działanie. Z informacji, jakie uzyskaliśmy od 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego wynika, 
że gmina sfinansuje działalność centrów istnie-
jących na naszym terenie. 

Centrum Kształcenia na Odległość w Szczo-
drzykowie, które mieści się z szkole podstawowej 
czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzi-
nach od 17.00-20.00. Z centrum może korzystać 
w poniedziałki i środy  młodzież ucząca się a w 
wtorki i czwartki osoby dorosłe. Oferuje ono 50 
bezpłatnych szkoleń e-learningowych (szkolenia 
zdalne), wsparcie doradztwa zawodowego, 
bezpłatny dostęp do Internetu, udostępnienie 
pomieszczenia, sprzętu i oprogramowania do 
przeprowadzenia szkoleń lub konferencji edu-
kacyjno – informacyjnych organizowanych przez 
inne instytucje dla lokalnej społeczności. 

W nowym roku szkolnym organizowane 
będą szkolenia prowadzone bezpośrednio 
przez instruktora. Adresowane są one do 
osób chcących nabyć lub poszerzyć podsta-
wowe  umiejętności posługiwania się techniką 
komputerową. Zajęcia będą odbywać się raz 
w tygodniu począwszy od października 2008 
roku w godzinach popołudniowych. Zapisy na 
szkolenie będą prowadzone do końca września 
w godzinach otwarcia centrum. Ilość miejsc jest 
ograniczona. 

Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Kamion-
kach, które mieści się w strażnicy funkcjonuje 
w dni powszednie w godzinach 17.00-21.00 
a w soboty i niedziele 12.00-22.00. W ramach 
projektu poprzez centra udostępniane są usługi 
szkoleniowe realizowane w ramach kompletnych 
procesów edukacyjnych, których celem jest 
dostarczenie uczestnikom projektu odpowied-
niej wiedzy i umiejętności pozwalających na 
podjęcie pracy w zawodach, które w wyniku 
przeprowadzanych analiz potrzeb rynku pracy 
są deficytowe. Centrum to oferuje: szkolenia 
elektroniczne Microsoft Office (przeznaczone 
są dla osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu 
obsługi pakietu biurowego Microsoft Office 
2003, zarówno na poziomie podstawowym jak i 
zaawansowanym), Akademia Administrowania 
(przeznaczona dla osób chcących zdobyć 
kompetencje z zakresu zarządzania sieciami 
opartymi o technologie Microsoft Windows Se-
rver 2003), Akademia Programowania (projekt 
skierowany do programistów chcących tworzyć 
aplikacje w technologii NET). Barbara Morasz

 Szanowni Państwo,

Chciałem niniejszym pismem po 
 informować Państwa, że 4 wrze-

śnia 2008 r., po wielu latach blokowania 
takich decyzji przez przemysł i lobby tele-
fonii komórkowej i energetyki, Parlament 
Europejski wydał bardzo ważną Rezolucję 
w sprawie śródokresowego przeglądu 
Europejskiego planu działania na rzecz 
środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 
(wersja elektroniczna na stronie:

http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-
TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//PL)

Zwracam Państwa szczególną uwagę 
na 3 punkty (21-23) tej rezolucji:

"...Parlament Europejski:
21. jest poruszony wynikami między-

narodowego raportu Bioinitiative Working 
Group(8) w sprawie pól elektromagne-
tycznych, który stanowi syntezę ponad 
1500 badań poświęconych tej kwestii i 
wymienia zagrożenia dla zdrowia związane 
z emisjami telefonii komórkowej, UMTS-
Wifi-Wimax-Bluetooth oraz telekomunikacji 
bezprzewodowej "DECT";

22. stwierdza, że dopuszczalne wartości 
miar ekspozycji obywateli na pola elektro-
magnetyczne są przestarzałe, ponieważ nie 
zostały dostosowane po przyjęciu zalecenia 
Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. 
w sprawie ograniczenia narażenia ogółu 
społeczeństwa na pola elektromagnetyczne 
(0 Hz do 300 GHz)(9) , nie uwzględniają 
rozwoju technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych, zaleceń Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska ani zaostrzonych 
norm emisji przyjętych np. w Belgii, we Wło-
szech czy w Austrii oraz nie uwzględniają 
kwestii grup szczególnie narażonych, takich 
jak kobiety w ciąży, noworodki i dzieci.

23. zwraca się w związku z tym do Rady 
o zmianę jej zalecenia 1999/519/WE, tak 
aby uwzględnić najlepsze praktyki krajowe 
i ustalić w ten sposób dopuszczalne war-
tości miar ekspozycji, które byłyby bardziej 
wymagające w stosunku do ogółu urządzeń 
emitujących fale elektromagnetyczne o czę-
stotliwościach od 0,1 MHz do 300 GHz;...)

Wyjaśniam, że naukowcy w Raporcie 
Bioinitiative Working Group zalecają obniżenie 
dopuszczalnych w Polsce limitów pola magne-
tycznego do wartości 100 razy mniejszych (np. 
dla stacji bazowych telefonii komórkowej) i 750 
razy mniejszych (np. przy liniach elektroener-
getycznych najwyższych napięć) od tych jakie 
dopuszczają polskie przepisy.

Przykładowo dla linii elektroenergetycznej 
2x220 kV + 2x400kV Ostrów-Plewiska, w 
przypadku realizacji inwestycji zgodnie z po-
mysłami inwestora, mieszkańcy w kilkunastu 
miejscowościach, w kilkuset domach, prze-
bywać będą w polu elektromagnetycznym 
ponad 20-krotnie większym od tego jakie 
zalecają naukowcy na obszarach gdzie prze-
bywają dzieci i kobiety w ciąży. Badania prze-
prowadzone w Anglii i Walii (Raport Drapera) 

wykazały wzrost zachorowań na białaczkę 
dzieci nawet do 600 m od takich linii.

Linia Ostrów-Plewiska przesyłać będzie 
kilkakrotnie więcej energii od tych badanych 
w Anglii i Walii. Uruchomienie tej linii w tych 
warunkach stwarza olbrzymie zagrożenie 
zdrowia i życia dzieci i kobiet w ciąży i sta-
nowić będzie niebezpieczny eksperyment 
na naszych dzieciach.

Chciałem zwrócić Państwa uwagę, że 
po przeprowadzonych konsultacjach spo-
łecznych 11 lipca 2007 roku Rada Miejska 
Gminy Kórnik wydała oświadczenie stwier-
dzające, że linia będzie wybudowana w od-
ległości minimum 800 m od osiedli lub pod 
ziemią. Kilka miesięcy później, w grudniu 
2007 roku, podobne prawo wymuszające 
budowę linii kilkaset metrów od osiedli 
albo pod ziemią wprowadził Land Dolnej 
Saksonii. Interpelację poselską w sprawie 
podobnego rozwiązania w gminie Kórnik 
zgłosił pan poseł Dariusz Lipiński, za co 
jeszcze raz serdecznie mu dziękuję.

Licząc na bardzo bliskie kontakty i 
współpracę  Województwa Wielkopolskiego 
z Landem Dolnej Saksonii (potwierdza je 
niedawna wizyta premiera tego landu w 
Poznaniu) myślałem, że tylko kwestią czasu 
jest zorganizowanie spotkania z ekspertami 
tego landu i poszukanie dobrego dla miesz-
kańców Wielkopolski rozwiązania.

Niestety przez ostatni rok nie zrobiono w 
tej kwestii niczego, wręcz odwrotnie.

Wykorzystując ustawę o Euro wcią-
gnięto budowę linii na listę inwestycji 
związanych z Euro 2012, aby uzyskać moż-
liwość ominięcia procedur planistycznych i 
dokończyć budowę niezgodnie z wynikiem 
przeprowadzonych w gminie Kórnik konsul-
tacji społecznych.

Nie chcę już nawet dociekać w jaki 
sposób do tego przekrętu doszło, chcę tylko 
wyrazić nadzieję, że władze Województwa 
Wielkopolskiego nie przyłożą do tego ręki.

Mam nadzieję, że Władze Wielkopolski 
dążyć będą do cywilizowanych rozwiązań, 
niezagrażających zdrowiu i życiu naszych 
dzieci, w których głos lokalnego społeczeń-
stwa i bezpieczeństwo dzieci będą miały 
decydujące znaczenie.

Do Pana Posła Dariusza Lipińskiego 
zwracam się z prośbą, o udzielenie jeszcze 
raz pomocy mieszkańcom i zorganizowanie 
spotkania mieszkańców z władzami woje-
wództwa i gmin Kórnik i Mosina, a także z 
ekspertami z Dolnej Saksonii i inwestora. 
Celem spotkania byłoby przedyskutowanie 
sposobu dojścia do rozwiązania będącego 
wynikiem przeprowadzonych konsultacji 
społecznych, rozwiązania, które pozwoli 
spełnić potrzeby energetyczne Wielkopolski 
a jednocześnie nie będzie zagrażać zdrowiu 
dzieci, ograniczy wpływ na spadek wartości 
nieruchomości i piękny krajobraz.

Dla gminy Kórnik rozwiązanie takie 
przedstawiono w Oświadczeniu nr 1 Rady 
Miejskiej z 11 lipca 2007 roku.

z poważaniem
Krzysztof Kukliński

62-023 Kamionki, Szafirowa 109

liSt otwarty do wŁadz wielkoPolSki
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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

Zatrudnię
kierowcę kat. C

z okolic Kórnika
TEL. 601 760 126

Profesjonalna
Firma 

z wieloletnim
doświadczeniem
ułoży poz-bruk

i granit
tel. 693 113 997
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Zapisy ju¿ od 1 wrzeœnia 
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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 

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA 
ANMED
zatrudni

pracownika do działu techniczno-serwisowego. 
montaż i serwis urządzeń medycznych.

Mile widziany student Politechniki wydziału elektrycznego  
lub budowy maszyn.

Prosimy o składanie ofert pisemnych na adres:
W.C.Z.L. ANMED,  

ul. H. Kołłątaja 4, 62-035 Kórnik

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA 
ANMED
zatrudni

pracownika do działu zamówień publicznych.

Prosimy o składanie ofert pisemnych na adres:
W.C.Z.L. ANMED,  

ul. H. Kołłątaja 4, 62-035 Kórnik

KomENdA HuFCA ZWIĄZKu HARCERStWA polSKIEgo 
Im. tytuSA HR. dZIAŁyŃSKIEgo W KóRNIKu 

SERdECZNIE ZApRASZA do udZIAŁu

w VIII KONKURSIE RECYTATORSKIM „WpISANI W HIStoRIĘ” 
z okazji Święta Niepodległości Polski  

i 90-tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 

Konkurs odbędzie się dnia 6 listopada 2008 roku o godzinie 10.00: 
- dla klas 0-III w Strażnicy, ul. 20 Października 93 

- dla klas IV-VI w Domu Parafialnym, ul. Wojska Polskiego 45 
- dla klas gimnazjalnych w Kórnickim Ośrodku Kultury, ul. Prowent 6 

VIII Konkurs Recytatorski „WPISANI W HISTORIĘ” obejmuje poezję 
powstańczą. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody. 

Laureaci prezentują swoje recytacje w Koncercie Finałowym w dniu 
11 listopada 2008 roku, o godz. 16.00 w Zamku Kórnickim. 

Konkurs odbędzie się pod patronatem: 
- Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

- Urzędu Miejskiego w Kórniku 
- Komendy Hufca ZHP w Kórniku 

Serdecznie pozdrawiamy i prosimy o potwierdzenie udziału 
 

 Zgłaszanie uczestników wyłącznie drogą pocztową lub e-mailową  
w terminie do 31 października 2008 roku na adres: 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komenda Hufca im. Tytusa hr. Działyńskiego 

ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik, e-mail: wpisani.w.historie@wp.pl 

W zgłoszeniu powinny być zawarte: 
• nazwa szkoły lub drużyny harcerskiej, 

• imiona i nazwiska uczestników, 
• wiek uczestników i klasa, 

• autor i tytuł przygotowanego tekstu. 

 Informacje są udzielane pod numerami telefonów: 061 81 90 818, 668 320 302 
Dokładny regulamin na stronie www.kornik.pl

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy
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tel.: 667 698 643, 669 106 481, 603 662 367

malowanie
szpachlowanie
tapetowanie
układanie paneli
regips – gips
docieplenia budynków

DELIKATESY
już otwarte!

Serdecznie zapraszamy!

Kórnik, ul. 20 Października 14

poniedziałek - sobota  600-2000

niedziela - 1000-1800

Firma EKo-ENERgEtyK  
Spółka z o.o. 

przyjmie do pracy na stanowisko 
elektromonter – inkasent;  

teren działania - gmina Kórnik. 
Osoby zainteresowane proszę  

o kontakt pod nr Tel. 602-467-481, 
lub (061) 64-00-886.

Sprzedam króliki rasy 

Belg olbrzym z własnej 

hodowli również tuszki.

Atrakcyjne ceny 

tel. 607 786 551

Przyjmę za kaucją 
mieszkanie w TBS 

w Kórniku  
o pow. 40-50 m2

tel. (061) 282 20 64

uwaga praca ! 

Hotel  
Inter - Szablewski 

mieszczący się  
w Dymaczewie Nowym 

k/ Mosiny 

poszukuje: 
- Recepcjonistkę 
- Kucharza
- Kelnerów
- pokojową
- Intendentkę 
- Konserwatora

 
tel.: (061) 813-21-12   

lub 0515 088 787
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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).  

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

www.lekarz-psychiatra.com.pl
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Miejsce  
na Twoją  
reklamę

TOFIK

Imprezy rodzinne
Wesela
Komunie
Jubileusze
Chrzciny
Andrzejki 29 XI 2008

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

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

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

TapiceRsTwo
MeBlowo-saMochodowe

buty w SPadku
Stulecie funkcjonowania zakładu 

szewskiego grzegorowskich w Kórniku 
było znakomitą okazją do V Zjazdu Rodu. 
do trzebisławek pod Kórnikiem zjecha-
ło się ponad sto osób z całej polski i z 
zagranicy.

Rodzinne spotkanie zaczęło się nad 
grobami przodków na kórnickim cmenta-
rzu, skąd goście udali się do kościoła p.w. 
Wszystkich Świętych. Po mszy świętej w 
intencji członków rodziny przeniesiono się 
do domu gościnnego w Trzebisławkach.

Na miejscu gości przywitali kórnicki se-
nior rodu Stefan Jachnik, oraz organizator 
zjazdu i kustosz rodzinnych tradycji – Adam 
Grzegorowski. Po wzniesieniu toastów 
i przedstawieniu poszczególnych gałęzi 
rodziny głos zabrał Jerzy Lechnerowski, 
burmistrz Kórnika. Podziękował za wkład, 
jaki rodzina wniosła w promocję miasta. 

Na koniec części powitalnej wspólnie 
odśpiewano rodzinny hymn, którego słowa 

napisał Walenty Grzegorowski, protoplasta 
tradycji szewskich.

Pod koniec XIX wieku, urodzony w 
Topoli Małej i wyuczony w Ostrowie Wielko-
polskim szewskiego fachu, młody czeladnik 
wyruszył w świat doskonalić swe umiejętno-
ści. Gdy w Poznaniu na swej drodze spo-
tkał Józefę, szybko zaczął „smolić do niej 
cholewki”. Skutecznie. Wkrótce ożenił się, 
a rok później, w 1898 roku, otworzył własny 
warsztat w Poznaniu, najpierw na Podgór-
nej, potem na Półwiejskiej. W ten sposób 
rozpoczęła się ponad stuletnia dziś historia 
zakładu szewskiego Grzegorowskich.

Wychowany w duchu patriotycznym 
włączył się w działalność Towarzystwa 
Przemysłowego. Jego trzy córki deklamo-
wały tam na nie zawsze legalnych spotka-
niach wiersze ojca, który choć nie uważał 
się za poetę, pięknie opowiadał o losach 
ciemiężonej Ojczyzny słowami, które dziś 
są rodzinnym hymnem:

„Tu moja kraina, tu mnie wychowali,
 tu zemstę przysięgłem na ostrzonej 

stali (…) 
Nie traćmy nadziei, choć nas Niemiec 

bije,

bo z pewnością Polska na nowo od-
żyje…”

Po strajku szkolnym w 1905 r., w obronie 
nauczania religii w języku polskim, w którym 
uczestniczyła najstarsza córka Maria, pisał 
o nadchodzącej dla Polaków wiośnie:

„(…) O Matko Boska Tyś nam Królo-
wą, 

Zlituj się zlituj nad polską mową.
Bo polska mowa jest nam skarb drogi,
w której cię chwali lud twój ubogi (…)
Prawdziwa wiosna już niedaleka,
każde ją z dzieci z tęsknotą czeka.
By się skończyły już raz te męki,
z wiosną prawdziwą i bez udręki.”

– Na pierwszym zjeździe nasze 
mamy, córki Walentego, deklamowały te 
wiersze z pamięci – wspominają Jadwiga 
Cybińska i Halina Półchłopek.

– W 1908 r dziadek Walenty przeniósł 
firmę do Kórnika, gdzie żyło się swobod-
niej i bardziej „po polsku” – opowiada 
Adam Grzegorowski. – Gdy dwa lata póź-
niej zmarł, rządy przejęła babcia Józefa. 

Na owe czasy kobieta z uprawnieniami 
mistrzowskimi to był ewenement! Firma 
się rozwinęła, babcia zaczęła sprowa-
dzać buty nawet ze słynnego wówczas 
Pirmasens w Bawarii. Wyszkoliła wielu 
uczniów, wśród nich swojego syna 
Klemensa i bardzo zaprzyjaźnionego 
z rodziną Stanisława Baraniaka, brata 
późniejszego arcybiskupa poznańskiego. 
W 1931 r. firmę przekazała mojemu ojcu 
Klemensowi.

Klemens Grzegorowski kupił dom 
przy Rynku 159 (obecnie Plac Nie-
podległości) i przeniósł tu firmę, która 
świetnie prosperowała do 1939 roku. 
Gdy wybuchła II wojna światowa stanął 
w obronie Ojczyzny i trafił do sowieckiej 
niewoli, skąd szczęśliwie uciekł i wrócił 
do Kórnika.

Kierując się zaszczepionym przez ro-
dziców patriotyzmem, mimo zagrożenia, 
posyłał swoje dzieci na naukę języka pol-
skiego i matematyki, samemu ucząc ich 
historii. Mając potajemne informacje od 
znajomego Niemca pomagał też innym 
– ostrzegał Polaków zagrożonych aresz-
towaniem czy wywózką do Rzeszy.

W 1942 roku władze okupacyjne 

przekazały warsztat Niemcowi Franzowi 
Glassowi. W praktyce firmował on zakład 
swoim nazwiskiem, a prace nadal wy-
konywała rodzina Grzegorowskich. Gdy 
Niemcy uciekali, Klemens, jako jeden 
z pierwszych, wywiesił polską flagę i z 
biało–czerwoną opaską stanął na zam-
kowej baszcie, by strzec bezpieczeństwa 
uwolnionego miasta. Po wojnie włączył 
się aktywnie w życie społeczne. Dzia-
łał w Kole Rodzicielskim, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, został prezesem chóru 
kościelnego.

Gdy w 1950 r. zmarł, zakład przejęła 
jego żona Jadwiga. Był to chyba naj-
trudniejszy okres dla rodziny. Stalinow-
skie represje zmusiły wkrótce wdowę 
z ośmiorgiem dzieci do oficjalnej likwi-
dacji firmy, która  jednak działali dalej 
„w konspiracji” i nadal służąc starym 
klientom…

W 1973 r. po długich staraniach o 
odzyskanie lokalu syn Klemensa, Adam, 
reaktywował firmę, która znów mogła 
„legalnie” służyć mieszkańcom. 

– Adam wybitnie przykłada się do 
pielęgnowania rodzinnych tradycji. To 
on jest inicjatorem naszych zjazdów. 
Mobilizuje nas do wspólnych spotkań, 
dzięki którym udało nam się odnaleźć 
„zagubioną” gałązkę rodziny, bo dziś 
spotykamy się też z rodzinami braci 
dziadka Walentego – mówi Aleksandra 
Szychowiak. Pierwsze spotkanie Rodu 
Walentego odbyło się w 1984 roku w 
ramach spotkań z cyklu „Sagi rodów kór-
nickich” organizowanych przez Kórnickie 
Towarzystwo Kulturalne. Tegoroczny  
zjazd to piąte spotkanie tego typu, 

W 2006 r. Adam Grzegorowski współ-
organizował także wystawę na Zamku 
Kórnickim „Stare warsztaty rzemieślnicze 
branży skórzanej”, na której zaprezento-
wano zbiór narzędzi i zainscenizowano 
warunki pracy starych mistrzów szew-
skich oraz rymarskich. W zamierzeniu 
ma to być krok do realizacji jego ma-
rzenia, jakim jest stworzenie muzeum 
pamiątek lokalnej historii Kórnika.

Zjazd rodzinny był znakomitą okazją, 
by przybliżyć historię rodu najmłodszemu 
pokoleniu. O fascynujących dziejach 
mogli (dokończenie na str. 26) 

Oddam w najem 
lokal użytkowy 

60 m2  
w Borówcu

tel. 696 220 162
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Jesteśmy grupka przyjaciół z Kórni-
ka i okolic. Łączy nas zamiłowanie do 
przygód i wrażliwość na uroki przyrody. 
Pod przewodnictwem byłego wikariusza 
naszej parafii ks. Mirosława Skórnickiego 
braliśmy udział w trzech wyjazdach ro-
werowych po Wielkopolsce. W roku 2006 
także na rowerach dotarliśmy nad Morze 
Bałtyckie, a rok później wyruszając z To-
runia zakończyliśmy jazdę w Węgorzewie 
przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim. 
Wakacje na rowerze przypadły nam do 
gustu z wielu powodów. Z rowerowego 
siodełka lepiej niż podczas jazdy samo-
chodem obcuje się z przyrodą. Istotną rolę 
grają względy ekonomiczne. Nasze 
wyjazdy są naprawdę tanie, co dla 
nas - uczniów i studentów ma duże 
znaczenie. 

Wspólne przygody i doświad-
czenia sprawiły, że w pewnym 
momencie wystąpiła potrzeba 
identyfikacji, uformowania grupy, 
co było impulsem do zawiązania 
Młodzieżowego Klubu Podróżni-
czego o lokalnie brzmiącej nazwie 
„Kurze Stopy". Stworzenie klubu 
otworzyło przed nami szereg moż-
liwości jak budowanie naszego wi-
zerunku, figurowanie w kontaktach 
jako spójna organizacja i wreszcie 
co najistotniejsze zaistnienie w 
Kórniku jako klub młodych ludzi 
o podobnych zainteresowaniach. 
Jego działalność zawsze powią-
zana z podróżami, odkrywaniem 
i wyzwaniami, nie skupi się jedy-
nie na organizacji wielodniowych 
wypraw rowerowych, ale również 
krótszych wycieczek pieszych, 
spływów kajakowych, pokazach 
slajdów i spotkań z ludźmi, któ-
rzy mogą opowiedzieć o swoich 
przygodach. Mamy nadzieję, że 
różnorodność programu sprawi, że 
każdy ciekawy świata młody człowiek w 
naszej gminie i nie tylko, znajdzie w klubie 
coś dla siebie. 

Podczas jednego z wielu spotkań w 
gronie przyjaciół z Kórnika i okolic, ktoś 
rzucił pomysł, aby i w tym roku na rowerze 
wybrać się gdzie s – tym razem jeszcze 
dalej.

Początkowo idea przejechania z No-
wego Sącza do Constanty brana była 
bardziej jako luźny żart niż poważna 
propozycja wyjazdu. Jednak z biegiem 
czasu przyzwyczailiśmy się do tej myśli 
i odkąd śnieg zniknął z pól zaczęliśmy 
intensywne przygotowania. Początkowy 
plan, aby udział w wyprawie wzięły cztery 
lub pięć osób szybko okazał się nierealny 
ze względu na dość niewygodny termin. 
Po kilku tygodniach stało się jasne, że 
nad Morze Czarne pojedziemy we dwójkę 
– Piotrek i ja. 

Ostatnie dwa tygodnie przed „startem” 

spędziliśmy na dokładnym planowaniu 
trasy często wspomagając się zdjęciami 
satelitarnymi w Internecie, czy też mapami 
obrazującymi ukształtowanie powierzchni 
i roślinności. Narysowaliśmy linię prostą z 
Kórnika do Constanty i na tej właśnie linii 
oparliśmy nasz przejazd. Niemało również 
czasu poświęciliśmy na czytanie relacji z 
wyjazdów ludzi, którzy odwiedzili zarówno 
Słowację, Węgry jak i Rumunię, próbując 
zapamiętać jak najwięcej cennych rad. 
Nastała wreszcie sobota wieczór 23-go 
sierpnia, kiedy po wielu naradach byliśmy 
już spakowani, a rowery kilka razy spraw-
dzone czekały gotowe do wyjazdu. Rano 

pożegnaliśmy rodziców zdradzających 
pewne oznaki niepokoju, ale przyzwycza-
jonych już do naszych eskapad, a to co 
przeżyliśmy i widzieliśmy przez kolejne 20 
dni, spisywałem codziennie wieczorem w 
namiocie gdy słońce już dawno schowane 
było za horyzontem. 

Niedziela 24.08.08. 
Jest jeszcze szaro gdy pakujemy 

nasze rowery na bagażnik samochodu. 
Ruszamy na dworzec do Poznania skąd 
odjeżdżamy pociągiem do Nowego Są-
cza. Przesiadka wypada we Wrocławiu i 
Tarnowie. Na ostatnim odcinku z powodu 
zajęcia pociągu przez kibiców lokalnej dru-
żyny piłkarskiej, konduktor zaprasza nas 
do lokomotywy, w której dojeżdżamy do 
ostatniej stacji przed Nowym Sączem. Za-
kładamy bagaże na rowery i o godz. 17:50 
rozpoczynamy naszą podróż. Od samego 
początku drogi nas nie rozpieszczają. Nie 
przygotowani jeszcze na duży wysiłek po-

konujemy kolejne wzniesienia. Jedziemy 
bardzo powoli, a w założeniu mamy zbliżyć 
się znacznie do granicy ze Słowacją. Nic z 
tego. Teren dla nas jest tak trudny, że wy-
czerpani robimy zaledwie 29km i rozbijamy 
pierwszy biwak. Nasz wysiłek jest w pełni 
zrekompensowany wspaniałym widokiem 
na Tatry. Niepomni na liczne ostrzeżenia 
ze strony rodziców, dziadków i przyjaciół 
o grasujących w górach niedźwiedziach 
ludojadach i krwiożerczych wilkach, nocu-
jemy na hali tuż przy krawędzi lasu, jemy 
skromny posiłek i momentalnie zapadamy 
w kamienny sen. 

Czas jazdy: 1:50h 
Prędkość śr.: 16,1 km/h 
Prędkość maks.: 63,0 km/h 
Dystans: 29,6 km 

poniedziałek 25.08.08. 
Wstajemy o 9:00, a ruszamy o 

10:15. Zaczynamy od zjazdu, ale 
oczywiście nie ma nic za darmo i 
po chwili znów pniemy się w górę. 
O 11:30 mijamy pierwszą granicę. 
Słowacja wita nas świetną drogą, 
pięknymi widokami i intensywnym 
słońcem. Po chwili jednak, gdy je-
dziemy przez malowniczą dolinkę, 
zbierają się chmury i niebo straszy 
nas deszczem, do wieczora jednak 
nie pada. Pokonujemy pierwszą 
poważną przełęcz i leżymy bez du-
cha na górze. Do godz. 17 jedziemy 
pagórkowatym terenem – to w górę, 
to w dół. Ukazuje nam się wciśnięte 
między wzgórza jezioro Wielka Do-
masa czyli kres naszej dzisiejszej 
drogi. Okazuje się, że jezioro leży na 
wysokości niewiele przekraczającej 
150m n.p.m. co oznacza, że mimo 
wielu przewyższeń jesteśmy na po-
dobnej wysokości co miejsce które 
opuszczaliśmy wczoraj o tej porze. 
Znajdujemy kawałek trawy nad je-
ziorem, który starannie przeglądamy 
w poszukiwaniu kamieni i szyszek, 
które potrafią być prawdziwą nocną 
zmorą i uniemożliwić wypoczynek. 
Po upewnieniu się o jakości podłoża 

- rozbijamy obóz. Widok z namiotu wspa-
niały – na otaczające ten sztuczny zbiornik 
wodny, gęsto porośnięte drzewami wzgórz. 
Zażywamy kąpieli, a zaraz potem, pchani 
niepohamowanym głodem rozstawiamy 
naszą ultra przenośną kuchenkę i tworzymy 
coś na kształt sałatki z makaronem. Nie 
mamy problemu z zaśnięciem mimo że, w 
odległości 15m od namiotu przebiega głów-
na droga, którą przez całą noc przetaczają 
się dziesiątki ciężarówek. 

Czas jazdy: 5:16h 
Prędkość śr.: 17,4 km/h 
Prędkość maks.: 74,0 km/h 
Dystans: 91,74 km 

Wtorek 26.08.08. 
Podnosimy się o 8:05, ale widok spowi-

tych we mgle wzgórz jest tak urzekający, że 
wygrzebujemy się dopiero o 10:20. Przed 
nami ostra droga w górę i przez dobre 2 
godziny trudzimy się z górami otaczającymi 
jezioro. Co gorsza wieje silny południowy 

wiatr sprawiający, że nasze rowery zaopa-
trzone w żagle w postaci sakw nie wykorzy-
stują w pełni zjazdów. Ostatnie wzniesienie 
za nami. Odwracamy się jeszcze, aby rzucić 
okiem na ruiny zamku położnego na szczy-
cie Inovca i zostawiamy góry za sobą. Przed 
nami rozciąga się równina, którą podążamy 
przez parę godzin. Napotkane wioski są 
jakby bardziej zamożne, a wszystkie nazwy 
kończą się na „ovce". Po prawej mijamy 
gigantyczną fabrykę, która najwidoczniej 
jeszcze niedawno utrzymywała większość 
ludzi w okolicy, a teraz wygląda na opusz-
czoną. Droga jest praktycznie prosta i 
płaska, więc grzejemy ostro. Jest 15:00 
gdy docieramy do Oborina – stąd jest jakieś 
30km do granicy z Ukrainą i 20km z Węgra-
mi. Na południowych stokach prezentują się 
w słońcu słowackie winnice. Przekraczamy 
małą rzeczkę pomiędzy Slovenskim Novym 
Mestem, które co ciekawe, wbrew nazwie 
nie otrzymało nigdy praw miejskich, a 
miejscowością którego nazwy nie sposób 
wymówić czyli Satoraljaujhely i stajemy na 
węgierskiej ziemi. Ze zdziwieniem zauwa-
żamy, że nauka jazdy prowadzona jest nie 
w „elkach", a w samochodach oznaczonych 
literą „T". Opuszczamy pięknie położone 
w dolinie miasto, ale po kilku kilometrach 
wracamy po olejek do opalania, który jest 
jedną z niewielu przedmiotów, o których 
zapomnieliśmy pakując bagaże. Za 1000 
forintów zdobywamy to co chcemy i łago-
dzimy skutki ostrego słońca. Jest powyżej 
30st, ale nagrzany asfalt potęguje odczucie 
upału. Mamy pierwszy problem z nocle-

giem, stąd godzinę realizujemy już plan 
na jutrzejszy dzień wypatrując dogodnego 
miejsca. Próbujemy podłoża w paru miej-
scach, ale jesteśmy akurat w okolicach 
rzeki Bodrog przez co ziemia sprawia wra-
żenie łóżka wodnego i mamy wątpliwości 
czy przypadkiem rano nie obudzimy się po 
kolana w bagnistej mazi. Wreszcie rozbi-
jamy się na polu wśród krążących wokoło 
tysięcy komarów. Szybko wrzucamy rzeczy 
do środka i gramolimy się do śpiworów. 
Nie chce się nam nawet gotować wody, 
stąd jemy jedynie tylko trochę suchego 
prowiantu i uderzamy w kimono. 

Czas jazdy: 6:23 h 
Prędkość śr.: 19,2 km/h 
Prędkość maks.: 51,5 km/h 
Dystans: 123,39 km 

Środa 27.08.08. 
Rano po komarach nie ma śladu. Bez-

chmurne niebo zwiastuje upał. Zwijamy 
się i ruszamy. Mijamy ładne miasteczko 
Sarospatak, a w nim gigantyczną szkołę a 
około 11:00 jemy śniadanie we wsi Olasz-
liszka. Jedziemy wzdłuż pięknych wzgórz 
gór Zemplińskich. Tak jak Węgry od granicy 
nie chwyciły nas za serce, tak rejon Tokaju, 
prze który właśnie jedziemy na zawsze 
zapisze się w naszej pamięci. Region ten 
słynie z produkcji najlepszego węgierskiego 
wina, które w sposobie uprawy wyróżnia 
się tym, że winogrona dłużej pozostają na 
krzakach i podsuszone nadają napojowi 
bardziej szlachetny smak. Nabywamy butel-
kę oryginalnego trunku i rozglądając się po 

winnicach, wioskach i zielonych pagórkach 
pedałujemy na południe. Jedzie się bardzo 
przyjemnie, a my zatrzymujemy się w kolej-
nych węgierskich miasteczkach napawając 
się urodą ich ryneczków i skwerków siedząc 
na ławkach osłoniętych koronami wielkich 
drzew. Późnym popołudniem jesteśmy w 
Hajdunanas i znajdujemy miejsce na kem-
pingu w ośrodku wód termalnych. Sporo 
czasu tracimy na dojście do porozumie-
nia z nieznającymi zachodnich języków 
osobami siedzącymi w recepcji. Po raz 
kolejny to język pseudo-migowy staje się 
najbardziej międzynarodowym sposobem 
komunikacji. Porządna kąpiel stawia nas 
na nogi. Gotujemy wypełniający po brzegi 
nasze żołądki obiad składający się z maka-
ronu i obfitego sosu grzybowego. Humory 
dopisują, a my uczymy się węgierskiego 
i czytamy książkę Jacka Pałkiewicza pt. 
„Sztuka podróżowania", gdzie znajdujemy 
olbrzymią ilość cennych informacji. Miejsce 
mamy umiarkowanie spokojne, choć co 
jakiś czas, w oddali przejeżdża pociąg. Za 
żywopłotem mieszka węgierska kadra piłki 
wodnej, która dyskutuje do późna na temat 
tego ekscytującego sportu. 

Czas jazdy: 5:15 h 
Prędkość śr.: 18,7 km/h 
Prędkość maks.: 42,5 km/h 
Dystans: 98,75 km 

Notował Ignacy Woźny
Ciąg dalszy dziennika w kolejnych 

wydaniach Kórniczanina

rowereM Przez Świat trzy 
kraje kurzych StóP

V Ogólnopolskie Forum Inicjatyw 
Pozarządowych odbyło się w dniach 19 
– 20 września 2008 roku w Warszawie, 
w gościnnych salach Uniwersytetu War-
szawskiego, pod hasłem „Rzeczpospolita 
obywatelska”. Takie zjazdy odbywają się 
co trzy lata i  są one najważniejszym 
świętem dla organizacji pozarządowych. 
Do udziału w tegorocznym Forum zgłosiło 
się około tysiąca czterystu organizacji z 
całej Polski, a także goście z zagranicy –  
z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Węgier, 
Czech i krajów Afrykańskich. 

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Spo-
łecznej już po raz trzeci brało udział w 
OFIPie. 

„Od początku powstania KTPS, tj. od 
roku 1990, uczestniczymy w konferen-
cjach i wspólnych spotkaniach środowiska 
pozarządowego. Jest to znakomita okazja 
do  zaprezentowania własnych działań i 
osiągnięć oraz przyjrzenia się, jak rozwią-
zują problemy społeczne podobne nam 
organizacje. Przy okazji, dzięki nazwie 
Towarzystwa, umieszczonej na identy-
fikatorach, promujemy nasze miasto i 
gminę Kórnik” – mówi Krystyna Janicka, 
przewodnicząca KTPS.

Dwudniowa część konferencyjna 
składała się z debaty  „Społeczeństwo 
obywatelskie. Ile w nas obywatela?” 
oraz paneli informacyjno-dyskusyjnych, 
tematycznie związanych z działalnością 

różnych organizacji pozarządowych.  W 
debacie uczestniczyli, obok głównego or-
ganizatora OFIP-u  Jakuba Wygnańskie-
go, ze Stowarzyszenia na rzecz Forum 
Inicjatyw Pozarządowych, reprezentanci 
różnych środowisk, partii politycznych i or-
ganów rządowych m.in. Janina Ochojska, 
Henryka Bochniarz, Michał Boni, Jerzy 

Hauser, Jarosław Gowin, Henryk Wujec i 
Bronisław Komorowski. A spośród wielu 
ciekawych paneli wybraliśmy  tematy 
„Centralnie czy lokalnie – jak dofinan-
sowywać organizacje pozarządowe?” i 
„Nowe technologie a organizacje poza-
rządowe – szanse i wyzwania”. 

Przedstawiciele zainteresowanych 

organizacji mogli także uzyskać porady 
prawne i księgowe. A w sobotę na Pik-
niku Organizacji Pozarządowych, który 
został usytuowany na całej długości ulicy 
Krakowskie Przedmieście, zaprezento-
wało się kilkadziesiąt organizacji poza-
rządowych z całej Polski – od Polskiej 
Akcji Humanitarnej, poprzez fundacje  
i stowarzyszenia, do …Warszawskiego 
Klubu Cyklistów. W rozstawionych namio-
tach i na specjalnie stworzonych placach 
organizacje, poprzez plakaty, ulotki, 
prezentacje prac plastycznych, pokazy 
multimedialne i sportowe, warsztaty tema-
tyczne, gry i konkursy, pokazywały czym 
się zajmują. Mimo deszczu i zimna, Piknik 
cieszył się dużym zainteresowaniem, 
zarówno uczestników Forum, Warszawia-
ków i turystów.

V Ogólnopolskie Forum Inicjatyw 
Pozarządowych podsumował Jakub 
Wygnański słowami „ OFIP to pochwała 
różnorodności spontanicznych działań 
obywateli, które biorą się z radości i sa-
tysfakcji, jaką daje praca we wspólnocie 
i dla wspólnoty”.

Alicja Maliszewska,  
wolontariuszka KTPS

więcej informacji  o V OFIPie
www.ngo.pl

ktPS  na V ofiPie w warSzawie
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mandat za nieprawidłowe parkowanie 
Od 8 do 21 września strażnicy miejscy uka-
rali mandatami 8 kierowców za parkowanie 
pojazdami w miejscach niedozwolonych w 
Kórniku. 

ukarali za brak dokumentów i kasku
8 września patrol SM ukarał mandatami 2 
motorowerzystów za jazdę bez wymaga-
nych dokumentów i kasku na głowie. 

przebywali na cudzej budowie
8 września strażnicy interweniowali na 
terenie budowy na Placu Jesionowym w 
Kórniku-Bninie, gdzie wcześniej zgłoszono, 
że przebywa tam nielegalnie młodzież. 
Na miejscu strażnicy stwierdzili, że byli to 
nieletni mieszkańcy Biernatek i Błażejewka. 
Wylegitymowano młodych ludzi. 

Sprawdzili zgłoszenie
9 września patrol SM interweniował w Bni-
nie w związku z napływającymi sygnałami 
o wylewaniu nieczystości do kanalizacji 
przez jednego z mieszkańców. Okoliczni 
mieszkańcy nie potwierdzili jednak takiego 
faktu. 

ukarani za spalanie śmieci 
10 września w Gądkach strażnicy ukarali 
mandatem mieszkańca wsi za spalanie 
śmieci w ognisku. Tydzień później, 17 wrze-
śnia patrol SM interweniował w podobnej 

sprawie w 
Szczodrzykowie. Tam również mieszkaniec 
tej miejscowości został ukarany mandatem 
za spalanie niedozwolonych odpadów w 
ognisku. 

mandat za wyrzucanie śmieci do lasu
11 września strażnicy ukarali mandatem 
kierowcę pojazdu (mieszkaniec Mosiny) 
za wyrzucenie śmieci do lasu. Sprawca 
został zobowiązany do usunięcia odpadów, 
co też uczynił. 

Interweniowali w sprawie zagrodzonej 
drogi 

11 września patrol SM wraz z pracownikami 
spółki WODKOM interweniował w Borówcu, 
gdzie mieszkańcy posesji pewnej ślepo 
zakończonej ulicy, zagrodzili drogę bez 
pozwolenia dwoma betonowymi bloczkami. 
Sprawę wyjaśniono na miejscu. 

Akcja „prędkość” 
W dniach 12-14 i 20-21 września strażnicy 
miejscy wraz z policjantami przeprowadzili 
już po raz kolejny akcję „Prędkość”. Ma ona 
na celu „wyłapywanie” kierowców, którzy 
poruszają się po drogach naszej gminy 
z nadmierną prędkością. W trakcie tych 
dwóch weekendów 
funkcjonariusze nałożyli w sumie 28 man-
datów na kierowców, którzy przekroczyli 
prędkość na terenie zabudowanym.  

przewieźli do schroniska 
16 września patrol SM zaopiekował się 
bezpańskim psem i następnie przewiózł 
go do schroniska. 

ukarany za picie alkoholu
18 września w Kórniku, strażnicy ukarali 
mandatem mężczyznę, który spożywał 
alkohol w miejscu niedozwolonym. 

Opr. BM

Zatrzymali złodzieja 
8 września kórniccy policjanci zatrzymali 
w Gądkach mężczyznę, który dokonał kra-
dzieży portfela na terenie firmy RABEN. 

Kierowcy na „podwójnym gazie”
W okresie od 9 do 22 września funkcjona-
riusze zatrzymali 3 nietrzeźwych kierow-
ców i rowerzystę. 
Pierwszy z nich „wpadł” 10 września. 
Wtedy to, policjanci z Oddziału Prewencji 
Policji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu 
w Kórniku zatrzymali mężczyznę, który 
kierował pojazdem będąc nietrzeźwym. 
Badanie alkomatem wykazało 2,42‰. 
Kolejnego kierowcę zatrzymano 14 wrze-
śnia w Robakowie. Miał 1,9‰ w wydycha-
nym powietrzu. 16 września w Kórniku 
„wpadł” rowerzysta. Ten poruszał się po 
drodze mając 2,18‰ alkoholu. 21 wrze-
śnia w Szczodrzykowie kórniccy policjanci 

zatrzymali kierowcę, u którego badanie 
alkomatem dało wynik 3,06‰. 

Nie udzielili pierwszeństwa przejazdu
10 września w miejscowości Kórnik, 
kierujący oplem w wyniku nie udzielenia 
pierwszeństwa przejazdu doprowadził 
do zderzenia z volkswagenem. W tym 
samym dniu, także w Kórniku, kierowca 
fiata nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 
i zderzył się z innym fiatem. Z kolei 19 
września, również w Kórniku, kierujący 
oplem wymusił pierwszeństwo i zderzył 
się z citroenem. 

Nie zachował bezpiecznej odległości 
10 września w Kórniku, kierujący samo-
chodem ford nie zachował bezpiecznej 
odległości i doprowadził do zderzenia z to-
yotą, która to następnie uderzyła w mana. 
Z kolei 17 września, także w Kórniku, 
kierowca fiata nie zachował odpowiedniej 
odległości między pojazdami i zderzył się 
z setrą. 

uderzył w dzika 
18 września w Gądkach, kierowca pojazdu 

dodge uderzył w przebiegającego przez 
jezdnię dzika i uszkodził swój samochód. 

jechał zbyt szybko 
19 września w Kórniku, kierowca peugeota 
nie dostosował prędkości do warunków ru-
chu i doprowadził do zderzenia z fordem. 

Kradzieże, włamania, uszkodzenie 
mienia

• 8 września dokonano włamania do 
dwóch mieszkań znajdujących się na 
Osiedlu  Krasickiego w Kórniku i kra-
dzieży z nich różnego rodzaju przed-
miotów,
• 14 września zgłoszono kradzież kołpa-
ków od samochodu renault zaparkowa-
nego na parkingu przy Osiedlu Krasic-
kiego w Kórniku, straty to 500 zł,
• 15 września w Kórniku, nieznany 
sprawca dokonał uszkodzenia volkswa-
gena, straty oszacowano na 4 400 zł,
• 19 września zgłoszono kradzież w 
miejscowości Błażejewo z Jeziora Bniń-
skiego jachtu regatowego o wartości 6 
000 zł. Opr. BM
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Z NotAtNIKA SŁuŻBoWEgo StRAŻy mIEjSKIEj

StRAŻACy W AKCjI

Kórniccy strażacy odnotowali kilka 
kolejnych akcji: 
• 10 września zabezpieczali miejsce wy-

padku na trasie katowickiej w Kórniku 
i gasili płonący samochód przy stacji 
benzynowej w Kórniku, 

• 16 września gasili pożar baraku przy Alei 
Flensa w Kórniku, 

• 19 września zabezpieczali miejsce wy-
padku (przewrócony tir) na trasie kato-
wickiej. 

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)

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
- blacharsko - dekarskie

- podbitki
- boazeria - płyta nidagips itp.

TEL: 516 049 006

Straż Miejska apeluje o nie-

zatrzymywanie samochodów 

wzdłuż ulicy Średzkiej. Wynika-

jący z objazdu wzmożony ruch 

samochodów, w tym cięzkiego 

sprzetu spowodował koniecz-

nośc ustawienia tam znaku 

"zakaz zatrzymywania".
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KSIĄŻEK 
Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH 

AmANdA EyRE WARd  
„ZuEpŁNIE NoWE ŻyCIE” 

„Zupełnie nowe życie” to jedna z po-
wieści o ludzkich radościach, smutkach i 
pragnieniach. Mieszkającym w spokojnym, 
mimo bliskości Nowego Jorku, miasteczku 
Holt - państwu Winters na pozór niczego 
nie brakowało. Mieli wspaniały dom, trzy 
piękne córki i należeli do tych zamożniej-
szych w okolicy. Ale kiedy ich pięcioletnia 
córka Ellie ginie bez wieści, wewnętrzne 
problemy rodziny Wintersów wychodzą na 
jaw. Joseph, niegdyś odnoszący sukcesy 
biznesmen, nie stroni od mocniejszych 
trunków, Isabelle ucieka w świat wspo-
mnień z młodości w Savannah, a pozostałe 
dwie córki zaczyna dzielić coraz większa 
przepaść: Madeline nie rusza się prawie 
z domu, a Caroline postanawia wyjechać. 
Piętnaście lat później Caroline - barmanka 
w nowoorleańskim barze - dostrzega w 
młodej kobiecie na zdjęciu w czasopiśmie 
podobieństwo do zaginionej Ellie. MG

DLA DZIECI 

eOIN COlFeR  
„BENNy I omAR”

Eoin Colfer, autor m.in. bestsellerowego 
cyklu powieści o Artemisie Fowl, bohaterze 
nieco baśniowym, tym razem pisze o całkiem 
realnych postaciach w powieści „Benny i 
Omar”. Benny Shaw jest nieco niechlujnym 
irlandzkim dwunastolatkiem, wielkim miłośni-
kiem hokeja na trawie, nad życie wielbiącym 
lokalną drużynę z Wexford. Jego świat 
zostaje wywrócony do góry nogami, kiedy 
wraz z rodziną przeprowadza się do Afryki. 
Zdruzgotany odkrywa, że w Tunezji nikt nie 
ma pojęcia o jego ukochanym sporcie. Co 
gorsza, w szkole uczy para zdziecinniałych 
hippisów, nowi koledzy najwyraźniej uwielbia-
ją wkuwanie i nikogo nie śmieszy jego sarka-
styczny humor. Na szczęście Benny poznaje 
Omara,  Tunezyjczyka, który będąc sierotą, 
utrzymuje się wyłącznie dzięki własnemu 
sprytowi. Angielski, którym się posługuje, 
to zlepek reklamowych sloganów, tytułów 
piosenek i zwrotów z amerykańskich seriali. 
To jednak wystarcza, by między chłopcami 
narodziła się przyjaźń. Niestety, już wkrótce 
zostanie ona wystawiona na próbę, gdy 
bohaterowie wpadną w tarapaty.

„Benny i Omar” to pełna wartkiej akcji, nie-
zwykle śmieszna opowieść o dwóch różnych 
kulturach. Historia ukazuje jak wiele, pomimo 
barier językowych i kulturowych, można się 
od siebie nawzajem nauczyć i świetnie się 
przy tym bawić. KK
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Fundacja polskich Kawalerów maltańskich „pomoc maltańska” ogłasza 

KoNKuRS FotogRAFICZNy
„obiektyw okiem mojej duszy”

Wakacje dobiegły już końca – niestety. Mamy propozycję dla wszystkich, którzy 
mają je jeszcze w pamięci oraz dla tych, którzy chcę zachować wspomnienia jak 
najdłużej. Przysyłajcie do nas zdjęcia, które chcielibyście pokazać innym, które 
w sposób szczególny pokazują Wasz świat, a może po prostu tylko takie, które 
przywołują miłe wspomnienia.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne lub opiekunów 
osób niepełnosprawnych. 

Prace proszę przesyłać na adres e-mail: osrodek.poznan2@pomocmaltanska.
pl do 30 listopada.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody między innymi: cyfrowy aparat 
fotograficzny, albumy na zdjęcia, a także zaproszenie na profesjonalne warsztaty 
fotograficzne.

Najlepsze prace umieścimy na naszej stronie internetowej oraz na łamach 
czasopisma „Filantrop naszych czasów”.

ośrodek Fundacji polskich Kawalerów maltańskich „pomoc maltańska” z 
siedzibą przy ul. Nowowiejskiego 25/15 ogłasza 

KoNKuRS lItERACKI „z szuflady”
Wśród nas jest wiele osób tworzących różnorodne utwory literackie. Czasami 

są to wiersze, czasami utwory pisane prozą – felietony, a czasami pamiętniki w 
różnych formach. I jak uczy doświadczenie najczęściej są to utwory pisane do 
szuflady. Wszystkim piszącym proponujemy więc zanurzyć się w swoich szufladach 
i przesłać do nas te utwory, którymi chcielibyście się podzielić z innymi.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne lub opiekunów 
osób niepełnosprawnych. 

Prace opisujące (prozą lub wierszem) wasze codzienne życie, pragnienia, ma-
rzenia proszę przesyłać na adres e-mail: osrodek.poznan2@pomocmaltanska.pl . 

Wasze prace przysyłajcie do końca listopada. Na zwycięzców czekają nagrody 
w postaci atrakcyjnych książek i albumów. 

Najlepsze prace umieścimy na naszej stronie internetowej oraz na łamach 
czasopisma „Filantrop naszych czasów”.

W każdy wtorek o godzinie 18:00 Kór-
nicki Ośrodek Kultury oraz Zygmunt Szram 
zapraszają na spotkanie z grami logiczny-
mi. Pobawi się, pogra, pogłówkować można 
w siedizbie KOKu na Prowencie.

Na razie tylko kilku śmiałków zjawiło 
się na pierwszym spotkaniu, które odbyło 
się 23 września. Pan Zygmunt barwnie 

opowiedział o przeogromnej różnorod-
ności logicznych łamigłówek i gier, o ich 
głównych rodzajach i ciekawych wyjątkach. 
Był także czas na rozgrywkę. Wynik nie 
był najważniejszy, gdyż wygrali wszyscy, 
którzy przybyli. Gwarantujemy, że podczas 
następnych spotkań dobrej, rozwijającej 
intelekt  zabawy nie zabraknie. ŁG

gry logiczne w koku

o tym, że mieszkańcy okolic Kórnika 
mają wspaniałe pomysły i poczucie hu-
moru świadczy poniższa, wierszowana 
relacja z niecodziennnego wydarzenia, 
jakie 6 września miało miejsce przy ulicy 
Asnyka w Kórniku. oddajmy głos naocz-
nemu świadkowi tamtych wydarzeń.

Na Asnyka juz od rana zaludniała sie 
polana. 

Jeden sąsiad drewno rąbie, drugi ciężki 
kocioł ciągnie trzeci baby instruuje jak wę-
gierki się dryluje. 

A ja siedzę sobie z boczku z piersió-
weczką i fajeczką i tak sobie kontempluje 
jak to kiedyś moje wuje z dzieciokami i 
ciotkami na polany wyłazili i dzień cały coś 
kopcili. Co? Nie powiem! Czytaj dalej, bo 
Asnyka juz sie zbiera.

Na polanie jest juz gwarno wnet mi sie 
tu robi parno. Ogień bucha, drewno syczy, 
bo się zjedzie pożarniczy!

Już latają małe smyki, są młodzieńce, 
stare byki wreszcie jak na zawolanie scho-
dza nam sie też i panie. Te dostojnie, jak 
do walca, niosą ciasto bez zakalca. Jedna 
placek, druga babke trzecia niesie też 
herbatkę. Nagle jeden z drugim chłopem, 
wstaje, biegnie jak galopem, bo nalewki 
zapomnieli, a  juz rozpoczynać chcieli.

Wreszcie wszyscy jedną zgrają w kotle 
mieszać zaczynają. 

I tak w piękny dzień wrzesniowy zrodził 
się tu pomysł nowy na mieszanie marmo-
lady, którą znały juz pradziady.

Wszyscy się pięknie bawili. Nagadli i 
napili. Aż się miło tak patrzało jak ognisko 
mocno grzało a sąsiady młode, starsze, 
wszyscy wkoło kotła stały i raz po raz coś 
spiewały.

Potem w słoje ładowali ten smakołyk 
co mieszali. Dobra, teraz wpadłem w sidła, 
więc Wam powiem- to powidła!!!

Ogień, kocioł, łycha z drewna no i śliwka 
jest porzebna. Wszystko to sąsiady mili 
na Asnyka zgromadzili. Tak mieszali, tak 
kręcili, że powidła wysmyczyli.

Tymczasem mnie piersióweczka się 
skonczyła i fajeczka dopaliła. Zanim jed-
nak juz się zawinę powiem Wam  jedną 
nowinę. 

Jak tak se siedziałem to nagle podslu-
chołem, że za rok o ty porze, przy pogodzie, 
daj im Boże, znów sąsiady z Anykowa 
coś tam bedą kombinować by tradycje 
pielęgnować.

A ja znów na krzywą gębę tak se z 
boczku siedział będe i Wam powiem jak tam 
było, choć przyjdźcie sami- będzie miło.

Swój CHŁOP

aSnykowe MieSzanie  
PowideŁ

Taki widok jeszcze kilkanaście lat temu nie był niczym zaskakującym. Zapewne 
wielu czytelników „Kórniczanina" przypomina sobie lata młodości, kiedy to ich matki 
czy ojcowie we wrześniowe dni rozpalali w sadach ogniska i wielkich kuprowych 
(miedzianych) kotłach tworzyli arcydzieła kulinarne-powidła. 

Ponoć jeszcze w okolicach Dolnej Wisły nadal powszechnie wytwarza się te specjały 
w sposób tradycyjny. Niestety w naszych rejonach ten zwyczaj zanika. 

Społeczność ul. Asnyka w Kórniku postanowiła reaktywować tą cudowną trady-
cję. Dnia 6 września (w sobotę) odbyło się wielkie „Asnykowe Mieszanie Powideł". 
Przygotowania trwały od samego rana. Panowie zajęli się rozpalaniem ognia oraz 
ustawianiem stolików, a panie w tym czasie pomyślały o jedzeniu. Sałatki, ciasta i 
tradycyjny smalec wszystkim bardzo smakowały . 

Każdy mieszkaniec mógł przyjść na plac, zjeść coś z rusztu, porozmawiać z 
sąsiadem, powygłupiać się, pośmiać i oczywiście -co najważniejsze, popilnować i 
systematycznie mieszać w kotle. Rąk do pracy było potrzebnych wiele, ktoś musiał 
stale czuwać bo śliwki a później już powidła mają dużą tendencje do przypalania się. 
Ale opłaciło się. Powidła wyszły rewelacyjne. Każdy uczestnik dostał porcję wypro-
dukowanego wspólnie specjału. A przy okazji ... wreszcie każdy znalazł czas aby 
porozmawiać ze swoim sąsiadem. Agrafka

 (dokończenie ze str. 21)
dowiedzieć się oglądając zebrane pa-

miątki po przodkach, przeglądając kroniki 
oraz słuchając rodzinnych opowieści. 
Podziwiać mogli między innymi zapiski, 
wspomnienia i listy w wśród nich praw-
dziwą perełkę – oficjalne podziękowanie 
z watykańskiej kancelarii za buty uszyte 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Gdy pytamy Adama Grzegorowskiego 
czy to najcenniejsze buty jakie zrobił, ku 
memu zaskoczeniu zaprzecza. – Najważ-
niejsze zrobiłem ks. prałatowi Józefowi 
Obrembskiemu, ponad stuletniemu dziś 
opiekunowi litewskiej Polonii – odpowia-
da. – Gdy zobaczyłem na pielgrzymce jak 
chodzi prawie boso, bo nie ma na niego 
rozmiaru w sklepie, to zaraz po powrocie 
wyszykowałem mu piękne trzewiki w roz-
miarze 47 i czym prędzej przesłałem. To 
były najważniejsze buty, bo on ich nie miał 
wcale – opowiada z uśmiechem, pokazując 
serdeczną korespondencję prowadzoną z 
ks. Obrembskim.

– Cieszymy się, że możemy spotykać 
się w tak miłej vw         rodzinnej atmos-
ferze. Zazwyczaj rodziny mają na to czas 
tylko na weselach czy pogrzebach. Na 
tym tle wyróżniamy się pozytywnie – mówi 
Ludwik Misiek

W zjeździe rodu wzięło udział ponad 100 
osób, reprezentujących różne pokolenia. 
Najmłodszy uczestnik miał parę miesięcy, 
a najstarszy 83 lata. Pojawili się goście z 
całej Polski, a także z zagranicy. Najwięk-
szą odległość, blisko tysiąc kilometrów, 
pokonali członkowie rodziny z Holzkirchen 
w Bawarii. Dzisiaj, rodzina rozrzucona po 
świecie wpisuje się swoją aktywnością w 
historie nowych miejsc. Członkowie rodziny 
zostawili swoje ślady poprzez działalność 
społeczną, polityczną i kulturalną m.in. w 
Poznaniu, Pleszewie, Wągrowcu czy Pile. 

Filip Czekała
(przedruk z dziennika Polska Głos 

Wielkopolski)
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Ilość edycji ogłoszenia20
08

* Sprzedam działki budowlane 1000 m2 i 1200 m2 Błażejewo, ul. Mikołajczaka 19
* Rzetelną panią do dokładnego sprzątania + prasowanie w Kórniku. Tel. 618 170 337
* Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 692 241 023
* Kupie działkę budowlaną w okolicy Kórnika około 1400 m2. Tel. 602 105 114
* Sprzedam nowy dom w Luboniu k/Poznania Tel. 602573893
* Poszukuję opiekunki do 3-letniego chłopca. Tel. 695 396 526
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, pocztówki, starocie, militaria- przyjadę. tel. 601 308 880
* Sprzedam mercedes 410 D kontener + winda, 8 europalet – DMC 3,5 tony, rok prod. 1995, stan techniczny bardzo dobry. Tel. 604 954 597
* Sprzedam drewno opałowe pocięte – tanio. Tel. 604 954 597
* Mam do wynajęcia lokal na cele gospodarcze – Środa Wlkp. Tel. 501 074 900, (061) 285 45 76
* Emeryt, rencista  chętny do pracy jako kierowca – zaopatrzeniowiec. Potrzebny. Urząd Pocztowy Kórnik. 62-035 skrytka 17
* Chemia – korepetycje gimnazjum, liceum. Tel. 783 522 029
* Korepetycje z chemii, tanio i solidnie. 0508 249 383
* Język polski – korepetycje, prace. Tel. 0697 695 824
* Pomoc przy odrabianiu lekcji – szkoła podstawowa. Tel. (061) 819 06 72
* Lampy – chmurki IKEA do pokoju dziecięcego sprzedam. Tel. 783 522 029
* Sprzedam dom Zaniemyśl – Zwola. Tel.501 074 900, (061) 285 45 76
* Sprzedam Daewoo Lanos2001 przebieg 50 tyś. km, cena do uzgodnienia. Stan bardzo dobry. Tel. 606 517 283, 783 702 863
* Sprzedam suknię ślubna rozmiar 38-40 gorset+spódnica+welon+rekawiczki. Tel. 691 289 879 lub 061 817 07 37 
* Sprzedam używana betoniarkę na siłę, cena 600 zł lub do uzgodnienia. Tel. 061 818 59 18
* 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 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

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

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

biebrzaŃSkie 
SianokoSy

Po raz pierwszy reprezentacja Gminy 
Kórnik wzięła udział w Mistrzostwach w 
Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody 
„Biebrzńskie Sianokosy”

Mistrzostwa odbyły się już po raz siód-
my, trzeci raz w obsadzie międzynarodowej, 
by promować tradycyjne rolnictwo, które 
na takich terenach jak dolina Biebrzy służy 
przyrodzie. 

Swoje umiejętności w koszeniu kosa-
mi prezentowały drużyny biebrzańskich 
gmin, samorządów z innych części kraju, 
polskich parków narodowych, a także 
przedstawiciele obszarów chronionych 

m.in. z Czech, Słowacji, Białorusi i Węgier, 
które współpracują z Biebrzańskim Parkiem 
Narodowym.

Koszono na czas wyznaczony pas 
podmokłej łąki o długości stu metrów i 
szerokości 1,5 m. Przy ocenie poszczegól-
nych drużyn jury brało pod uwagę jakość 
koszenia i przyznawało karne minuty za 
niedokładną pracę.

W tegorocznych Mistrzostwach wzięło 
udział 28 dwuosobowych drużyn w tym 
także nasza drużyna z gm. Kórnik. Ponadto 
kilkadziesiąt osób wystartowało też w kon-
kurencji dla VIP-ów tj. m.in., przedstawiciele 
samorządów (w tym przedstawiciel Urzędu 

Miejskiego w Kórniku), instytucji wspierają-
cych ochronę środowiska i biznesmeni. 

Należy nadmienić, że celem Mistrzostw 
jest ocalenie liczącej setki lat tradycji kosze-
nia podmokłych łąk oraz spopularyzowanie 
idei czynnej ochrony przyrody terenów 
bagiennych. 

Wykaszane i użytkowane tradycyjnie 
łąki sprzyjają rzadkim gatunkom ptaków, 
które bytują na otwartych przestrzeniach, 
np. batalionom, wodniczkom czy krwawo-
dziobom, a także cietrzewiom czy orlikom 
grubodziobym. Wykaszana tradycyjnie 
łąka to także więcej kwitnących rzadkich 
gatunków roślin. AK
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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

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY  
RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ

Zamówienia na Sylwestra i karnawał
Tel. 601 242 112

SKuP ZŁOMu
- stalowego

- kolorowego
- kasacja pojazdów

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

tel. 696-532-015

Zatrudnię  
emeryta - rencistę  
do lekkiej pracy  

ślusarskiej
 Tel: 507 226 483

Seniorzy na 
wycieczce 

48 członków Koła Seniora, działa-
jącego przy pKpS Kórnik udało się na 
początku września na prawie tygodnio-
wą wycieczkę krajoznawczą na południe 
polski. 

Koło Seniora tradycyjnie co roku orga-
nizuje wypoczynek dla swoich członków. 
Wiosną i latem są to wczasy nad morzem, 
a jesienią wycieczki krajoznawcze. Tym 
razem  seniorzy w dniach 2-7 września 
zwiedzili najbardziej znane miejsca na 
południu naszego kraju. 

Na wycieczkowym szlaku znalazło się 

m.in. Sanktuarium Matki Boskiej Jasnogór-
skiej w Częstochowie i zamek czorsztyński 
w Niedzicy. Uczestnicy wyjazdu wzięli 
udział także w spływie Dunajcem, odwiedzili 
park zdrojowy z obiektami sanatoryjnymi w 
Szczawnicy, skorzystali z dwugodzinnej hy-
droterapii w kąpielisku Termy Podhalańskie 
w Szaflarach.  Seniorzy zwiedzili również 
Kraków, Wadowice i podhalańskie miejsco-
wości, takie jak: Poronin i Murzasichle. Byli 
także w Zakopanem, gdzie wjechali kolejką 
linową na Kasprowy Wierch, pomodlili się 
w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej 
na Krzeptówkach, kupili pamiątki na Kru-
pówkach i złożyli kwiaty pod pomnikiem 
hrabiego Władysława Zamoyskiego. 

Uczestnicy wycieczki czas spędzali nie 
tylko na zwiedzaniu, ale także na wspólnym 
biesiadowaniu, tańcach, zabawie i grillowa-
niu kiełbasek. BM

Od 15 września rusza dystrybucja 
cegiełek 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 Jo-
lanty Kurminowskiej przy ul. Rynek 5, 
w Kórniku w sklepie „Smyk” Państwa 
Kerberów przy Placu Niepodległości 
24 oraz w zakładzie szewskim Adama 
Grzegorowskiego przy Placu Niepod-
ległości 39.

Zachęcamy do wspierania budowy 
pomnika! ŁG

cegieŁki na PoMnik

ZApRASZAmy  
NA WyStĘpy  

StoWARZySZENIA 
tEAtRAlNEgo  

"leGION"
Stowarzyszenie Teatralne Legion zapra-
sza serdecznie dzieci od lat 3 i rodziców 
na 6 pażdziernika 2008, godz. 9.30 do 
Zamku kórnickiego na kabaret dla naj-

młodszych "Koziołek show", interaktywna 
wspólna zabawa z dziećmi. Wstęp wolny. 
Zaproszone Przedszkole i Szkoła Podsta-

wowa w Radzewie.

Stowarzyszenie Teatralne Legion zapra-
sza wszystkich sympatyków na spektakl 
"Dar i zmaganie. Walka o Morskie Oko. 
Władysław hr. Zamoyski i jego górale", 
6 pażdziernik 2008, Zamek w Kórniku, 
godz. 12. 15, wstęp wolny. Zaproszona 

młodzież i grono nauczycielskie z Liceum 
w Kórniku im. Jadwigi Zamoyskiej.

Stowarzyszenie Teatralne Legion zapra-
sza na 9 listopada 2008, Zamek w Kórni-
ku, godz. 19.00, na koncert ballad Jacka 

Kaczmarskiego w interpretacji kórnickiego 
barda Romana Jasińskiego, towarzyszą: 

Monika Bresińska, Robert Jankowski, 
Wiktor Śliwiński. Wstęp wolny.

inauguracja  
Sezonu w kok

27.09.2008 r.

godz. 11.00

inauguracja  
Sezonu artyStycznego 

2008/2009

w kórnickiM  
oŚrodku kultury  

ul. Prowent 6

wSzyStkich  
Serdecznie  
zaPraSzaMy 
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ruSzyŁy MiStrzoStwa 
SzkóŁ

Jako pierwsze w nowym roku szkol-
nym o mistrzostwo gminy w piłce nożnej 
walczyły szkoły podstawowe. O zaciętej 
walce między szkołami świadczą choćby 
wyniki meczy: 

SP Szczodrzykowo - SP Kórnik 3:2, 
SP Bnin - SP Kórnik 1:1, SP Szczodrzy-
kowo – SP Radzewo 3:2, SP Bnin – SP 
Radzewo 5:2, SP Kórnik – SP Radzewo 
1:3. Ostatecznie mistrzostwo gminy oraz 
prawo reprezentowania w zawodach 
powiatowych wywalczyła reprezentacja 
prowadzona przez Dariusza Śmigielskiego 
z Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. 
Drugie miejsce wywalczyli chłopcy z Bnina, 
trzecie z Radzewa a czwarte z Kórnika. 
Chłopcy z Szczodrzykowa grali w składzie: 
Jakub Simon, Filip Graczyk, Bartek Baran, 
Dawid Dudzik, Kacper Surdyk, Rafał Ja-
skuła, Bartek Sobkowiak, Wojciech Krzak 
i Adam Waligóra. Królem strzelcem został 
Maciej Sznura z Radzewa (5 bramek) a 
Dawid Kurminowski z Bnina i Jakub Simon 
z Szczodrzykowa strzelili po 4 bramki. Go-
spodarz  imprezy - szkoła z Szczodrzykowa 
przygotowała dla wszystkich uczestników 
słodki poczęstunek i napoje oraz pamiąt-
kowe dyplomy. Sponsor „Surówki Grześ-
kowiak” ufundował puchar przechodni, 
plakietki  i medale.

ziMna PiŁka Plażowa

W niezbyt sprzyjających warunkach, 
przy wietrznej pogodzie rozegrano na Bło-
niach Mistrzostwa Gminy w Piłce Plażowej 
Gimnazjów. Zarówno wśród dziewcząt jak 
i chłopców mistrzami zostali uczniowie 
z Gimnazjum w Robakowie. Zwyciężyli: 
Klaudia Jaskuła i Karolina Kamińska oraz 
Marek Matysiak i Piotr Szymon. Te pary 
będą reprezentować gminę Kórnik w 
zawodach powiatowych. Drugie miejsca 
zajęli: Klaudia Laś i Anna Woźnicka z Kór-
nika oraz Michał Okniński i Piotr Szymon 
z Robakowa a trzecie Patrycja Tomczak i 
Justyna Sznura z Robakowa oraz Dominik 

Kochanka wraz z Michałem Grajewskim 
z Kórnika. Piłkę plażową gra się parami. 
Organizator mistrzostw - Gimnazjum w 
Robakowie przygotowało dla najlepszych 
dyplomy.

gMinna PiŁka ręczna  
w robakowie

Kórnik nie ma możliwości rozgrywać 
zawody w piłce ręcznej na hali, dlatego 
Mistrzostwa Gminy Gimnazjów w tej 
dyscyplinie odbywały się na powietrzu w 
Robakowie na nieco mniejszych boiskach. 
Wśród dziewcząt zdecydowanie prym wio-
dły dziewczęta z Gimnazjum w Kórniku. 
Uczennice prowadzone przez Huberta 
Nowickiego wygrały mecz 9:1 grając w 
składzie: Bartkowiak Malina - 3 bramki, 
Katarzyna Serafiniak - 3 bramki, Świątek 
Karolina, Janasik Patrycja i Dominika Mulak 
po 1 bramce, Sara Zajączkowska, Karolina 
Kapusta, Anna Zwierzyńska, Agnieszka 
Kędziora, Kinga Zgarda, Sandra Szczepa-
niak. Jedyną bramkę dla Robakowa strzeliła 
Aleksandra Pietrowska. Wśród chłopców 
trwała niezwykle zacięta , wyrównana walka 
do końca meczu. Ostatecznie gimnazjali-
ści prowadzeni przez Pawła Pawlaczyka 
z Robakowa pokonali Kórnik 17:15 . W 
zwycięskim zespole grali: Piotr Szymon 
-9 bramek, Michał Okniński - 5 bramek, 
Rafał Kąkol - 2 bramki, Marek Matysiak 
-1 bramka, Mateusz Karolczak, Piotr Ma-
ciejewski, Krzysztof Krajewski, Szymon 
Kujawa, Dawid Blaszczyk, Krzysztof Kuź-
ma, Hubert Jóskowiak, Paweł Słoma. Dla 
Kórnika najwięcej bramek strzelił Dominik 
Kochanka – 10, Aleksander Matysiak - 2 
oraz Krzysztof Banaszak i Marcin Lisiak 
po 1 bramce. Organizatorzy zapewnili dla 
szkół pamiątkowe dyplomy.

dwa zwycięStwa  SP 
kórnik w 4-boju la

Organizatorem  Mistrzostw Gminy w 
Czwórboju Lekkoatletycznym była Szkoła 
Podstawowa w Kórniku. Nauczycielki Beata 

Górna i Katarzyna Pucek wracały z zawo-
dów zadowolone, ponieważ SP Kórnik wy-
grało rywalizację zarówno wśród dziewcząt 
jak i chłopców. Dziewczęta z Kórnika: Nikola 
Płosaj, Karolina Kornaś, Patrycja Jaskuła, 
Marika Milosz, Alicja Gąsecka zgromadziły 
719 pkt. Drugie miejsce zajęły dziewczęta z 
Szczodrzykowa - 705 pkt, trzecie - SP Ra-
dzewo - 588 pkt  i czwarte SP Bnin 388 pkt. 
Indywidualnie najlepszą zawodniczką była 
Nikola Płosaj z Kórnika uzyskując 228 pkt, 
druga Kinga Hoza z Szczodrzykowa miała 
pkt 179 a trzecia Agata Niemier z Radzewa 
-171 pkt. Wśród chłopców zespół z SP Kór-
nik w składzie: Adam Cukrowski, Dominik 
Nawrocki, Patryk Rajkowski, Patryk Szcze-
paniak, Szymon Korcz, Damian Śmieciński, 
uzyskał  787 pkt. Reprezentacja szkoły  z 
Bnina  była druga- 784 pkt, trzecie miejsce 
zajęło SP Radzewo - 688 pkt a czwarte  
Szczodrzykowo - 656 pkt. Indywidualnie 
najlepszy  Łukasz Jaskuła z Bnina uzyskał 
213 pkt, Dawid Ratajczak z Radzewa - 180 
pkt i Dawid Kurek  z Szczodrzykowa - 179 
pkt. Najbardziej wartościowe wyniki w 
poszczególnych konkurencjach uzyskali: 
60 m - Nikola Płosaj z Kórnika - 9,58 sek, 
Łukasz Jaskuła z Bnina - 8,96 sek i Daniel 
Ratajczak z Radzewa - 8,98 sek , w skoku 
w dal – Nikola Płosaj – 3,95 m i Łukasz Ja-
skuła - 4,53 m , w rzucie piłeczką palantową 
– Paulina Wojnowska z Szczodrzykowa - 29 
m i Hubert Kaczmarek z Bnina - 44 m  oraz 
w biegu na 600m Nikola Płosaj z Kórnika 
- 2 min.02 sek i Agata Niemier z Radzewa 
- 2:07 a na 1000 m Dawid Ratajczak z Ra-
dzewa uzyskał czas 3 min. 37 sek i Łukasz 
Jaskuła z Bnina -3:39.  Szkoły zostały 
uhonorowane dyplomami od organizatora 
oraz pucharami , plakietkami i medalami 
sponsorowanymi przez GENEXPOL Dzieć-
mierowo i Gospodarstwo Rolno-Warzywne 
MZ Tic z Runowa. Wszyscy uczestnicy 
zmagań lekkoatletycznych chętnie posilili 
się drożdżówkami przygotowanymi przez 
SP Kórnik. Zawody wspólnie sędziowali 
opiekunowie wszystkich szkół podstawo-
wych oraz  gminny organizator sportu. 
Stadion do zawodów przygotowali fachowo 
pracownicy  OSiR w Kórniku.

ARA

iii MeMoriaŁ PŁk jana 
wójkiewicza

W 102 rocznicę urodzin patrona Szkoły 
Podstawowej w Radzewie zorganizowa-
no III Memoriał płk Jana Wójkiewicza w 
piłce nożnej. Organizatorami turnieju byli 
Józef Bartkowiak – sołtys wsi Konarskie, 
Eugeniusz Rybak i Marek Serwatkiewicz. 
W zawodach występowały trzy drużyny z 
obwodu szkoły.

Startujących zawodników organizatorów 
i kibiców powitał Dyrektor Szkoły w Radze-
wie przypominając życiorys Jana Wójkiewi-
cza, który urodził się w Konarskim.

W pierwszym meczu spotkały się druży-
ny z Radzewa i Konarskiego – dwukrotnego 
tryumfatora turnieju. Drużyna prowadzona 
przez Marka Klimińskiego z Radzewa 
zwyciężyła 5:1 (3:0). W drugim spotkaniu 
Radzewo uległo drużynie z Czmonia pro-
wadzonej przez sołtysa Jerzego Rozmiarka 
2:3 (1:1). W trzecim meczu wzmocniona 
drużyna z Konarskiego pokonała po 
zaciętym meczu drużynę z Czmonia 6:3 
(3:2). Wszystkie bramki dla Konarskiego 
zdobył Filip Siejak. O kolejności miejsca 
w turnieju rozstrzygnęły zdobyte bramki. 

Ostatecznie Puchar Przechodni Dyrektora 
Szkoły w Radzewie wręczono drużynie z 
Radzewa, która wyprzedziła Konarskie i 
Czmoń. Tryumfatorzy turnieju wystąpili w 
składzie: Daniel Ratajczak, Paweł i Mate-
usz Radziejewscy, Tomasz Tomaszewski i 
Oskar Wachowiak. Królem strzelców tur-
nieju został Filip Siejak z Konarskiego – 6 
bramek, wyprzedzając Macieja Sznurę z 
Czmonia (5 trafień) i Daniela Ratajczaka z 
Radzewa (3 bramki).

Po oficjalnym zakończeniu turnieju 
zawodnicy i kibice zostali zaproszeni na 
poczęstunek.

Za pomoc w organizacji turnieju dziękuję 
Julii Bartkowiak i Dawidowi Bartkowiakowi 
z Radzewa oraz Jerzemu Rozmiarkowi z 
Czmonia, którzy zapewnili posiłek i napoje 
dla uczestników turnieju. Znaczki pamiątko-
we dla startujących ufundował Józef Bart-
kowiak. Nagrody rzeczowe dla najlepszych 
strzelców wręczył Radny Powiatu.

Zawody sprawnie przeprowadził Euge-
niusz Rybak. Ognisko, na którym upieczono 
kiełbaski rozpalili rodzice , muzyczną opra-
wę przygotowała młodzież z Konarskiego.

     
  Za organizatorów

  Marek Serwatkiewicz

kolejne Medale  
MiStrzoStw PolSki do 

kolekcji 
ukS jedynka liMaro 

kórnik

Dużym sukcesem dla Kórnickich 
kolarzy zakończyły się rozegrane tra-
dycyjnie na koniec sezonu mistrzostwa 
Polski w jeździe dwójkami i drużynowej 
na czas. Zawody odbyły się w przed-
ostatni weekend września z Zachodnio-
pomorskim Golczewie. Pierwszego dnia 
mistrzostw rozegrano wyścig dwójkami 
na czas na 20 km z udziałem 38 drużyn, 
którego zwycięzcami zostali zawodnicy 
KTK Kalisz wyprzedzając dwójkę z Kór-
nickiego Limaro Daniela Adamskiego i 
Adama Piaseckiego o 19 sek. Trzecie 
miejsce zajął zespół Mostostalu Puła-
wy ze stratą 28 sek., a tuż za podium 
uplasowała się druga dwójka z Limaro 
Kaper Rajkowski i Daniel Horyza ze 
stratą niecałej sekundy do brązowego 
medalu.  Zajęcie czwartego miejsca 
w dodatku na imprezie mistrzowskiej 
zawsze boli, a gdy o medalu decydują 
setne sekundy to żal jest podwójny. Co 
się w pełni nie udało młodym kolarzom 
Limaro w wyścigu dwójkami, miało się 
udać po dwóch dniach podczas wyścigu 
drużynowego na czas, podczas którego, 
wszyscy upatrywali ich jako kandydatów 
do jednego z medali. Drużyna UKS 
Jedynka Limaro w składzie: Rajkowski, 
Horyza, Adamski, Piasecki nie zawio-
dła, zdobywając brązowy medal, choć 
przy odrobinie szczęście, do Kórnika 
mógł pojechać nawet tytuł  Mistrza 
Polski. Jeden z aspektów to taki, że są 
to mistrzostwa dla drużyn klubowych, 
niestety niektórzy rywale łamią przepisy 
i nie mając mocnego składu czterooso-
bowego, sięgają na 2-3 tygodnie przed 
mistrzostwami po zawodników z innych 
klubów. Tak było w przypadku Floty 
Gdynia, która wzięła w swoje szeregi 
bardzo mocnych zawodników, jednego 
z Pajęczna (woj., Łódzkie) drugiego z 
Nowej Rudy i w ostateczności miała 
całą czwórkę zawodników z pierwszej 
dziesiątki w rankingu PZKol. Podczas 
wyścigu drużynowego (40 km) losy 
ważyły się do ostatnich metrów. Na 
poszczególnych pomiarach czasów róż-
nice były nawet w ułamkach sekund. Po 
10 km prowadziło Limaro 2 sek. przed 
Flotą Gdynie. Po 20 km Flota 1 sek. 
przed Limaro, a po 30 km Kórniczanie 
tracili do Floty 3 sek. Na trzecim miejscu 
był zespół KTK Kalisz 19 sek. za  Flotą. 
Ogromne szczęście uśmiechnęło się do 
kolarzy KTK Kalisz na ostatnim odcinku 
trasy, ponieważ doganiali startujący 
przed nimi 2 min. zespół Społem Łódź. 
Okazało się to strzałem w  dziesiątkę. 
Społem wystąpiło w roli „zająca” a na 
drużynę Kalisza podziałało jak płachta 
na byka. Na metę w Golczewie obie te 
drużyny prawie jednocześnie wpadły 

na metę, a bezpośredni kontakt dwóch 
drużyn niesamowicie pomógł drużynie 
KTK w zdobyciu tytułu Mistrza Polski. 

Ostatecznie zespół KTK wyprzedził Flo-
tę Gdynia o.… 1 sek. I zawodników UKS 
Jedynka      (dokończenie na str. 34) 

I liga         
 
1. BKS Bnin 10 33-18     20

2. Reanimacja 11 33-18     18

3. Warta               11 28-26     18

4. Czmoniec 10 33-22     18

5. Intrans                11 29-33     16

6. Ka-De                 11 37-41     13

7. Pierzchno 10 28-28     12

8. Jagrol                11 23-32     11

9.           Dęby                 9 21-47           8

II liga         
 
1. Kalejorz                11 42-26     22

2. Wstrząs                  9  41-17     21

3. Szczytniki 10           36-19     21

4. Prusinowo 11           35-20     20

5. Runowo                11 26-27     16

6. FC SKR                10 27-27     15

7. Dynamix                10 24-48           9

8. Fanatycy 10 29-40           8

9. Czmoń               3     8-6           5

10.Błażejewo 8 6-42   0

tabele kórnickiej aMatorSkiej ligi PiŁki nożnej
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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
10-go października 2008r.

materiały prosimy dostarczać do 3-go października 2008r.

(dokończenie ze str. 33) 
Limaro Kórnik o 9 sek. W ostatnich 
kilkunastu latach nikt nie pamięta tak 
emocjonującej walki do ostatnich me-
trów, jak podczas tegorocznych Dru-
żynowych Mistrzostw Polski. Zespół z 
Kórnika zasługuje na dużą pochwałę. 
W przeciągu całego sezonu kolarze z 
Kórnika byli najrówniejszą ekipą, zdo-
bywając medale już w styczniu podczas 
przełajowych Mistrzostw Polski a zakoń-
czywszy na wrześniowych jazdach dru-
żynowych. Z każdych mistrzostw Polski 
młodzi Kórniczanie wracali z medalami, 
a w przeciągu całego roku zdobyli ich 
rekordową ilość 16 krążków. Nie można 
zapominać, że mistrzem Polski został 
również Bartosz Rajkowski, który drugą 
część sezonu z przyczyn technicznych 
jeździł w barwach KLTC Konin, choć to 
najmniej ważne. Koszulka Mistrza Pol-
ski i ten siedemnasty medal i tak wisi w 
Kórniku w domu Rajkowskich.                

Srebrny Medal  
wiktorii żegleŃ  

na torze w Szczecinie

Bardzo dobrze zaprezentowały się 
dwie młodziutki zawodniczki UKS Je-
dynka Limaro Kórnik Wiktoria Żegleń i 
Alicja Ratajczak podczas rozgrywanych 
na Szczecińskim torze kolarskim Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw Młodzi-
ków. Bardziej doświadczona Wiktoria 
sięgnęła po srebrny medal w wyścigu 
na 200m ze startu zatrzymanego 18,333 
sek. tracąc do złota zaledwie 0,11 sek. 
Alicja Ratajczak była w tym wyścigu na 
dziesiątej pozycji z czasem 20,007 sek. 
Bardzo bliska medalu była również Wik-
toria w wyścigu na 1000m. ostatecznie z 
czasem 1 min 26,88 sek zajęła czwarte 
miejsce tracąc do podium zaledwie 0,07 
sek. Alicja z czasem 1,33,91 zajęła w 
tym wyścigu dwunaste miejsce. 

kolejne zwycięStwa 
MateuSza taciaka

na SzoSach francji

Rewelacyjną formę prezentował 
Kórniczanin podczas ostatnich startów 
w tym sezonie we Francji. Najpierw 

brał udział  w wieloetapowym wyścigu 
Tour de Gévaudan, który był zarazem 
f ina łem najważnie jszego d la  grup 
Francuskich cyklu imprez o Puchar 
Francji. Kórniczanin już od kilku wy-
ścigów jest we Francji zaliczany do roli 
największych faworytów, a to nigdy nie 
ułatwia zadania. W Tour de Gévaudan, 
wystartowały wszystkie najsilniejsze 
grupy Francuskie, ze 146 zawodnikami 
na starcie z jedenastu państw. Pierwszy 
etap liczył 139 km  po Bardzo wysokich 
górach a różnica wzniesień na tym 
etapie wyniosła ponad 600m. przekrój 
trasy był niczym etap Tour de France. 
Na takich etapach zwyciężyć może 
tylko najlepszy. Tak była i tym razem, 
Taciak nie dał żadnych szans rywa-
lom, a na samej końcówce najszybciej 
finiszował z czteroosobowej czołówki. 
Drugi etap zakończył się bez historii, 
a dla Mateusza polegał na utrzymaniu 
koszulki lidera. Ostatnim etapem była 
jazda indywidualna na czas pod górę 
na odcinku 3,1 km a różnica wzniesie-
nia była 350m. Przewyższenie sięgało 
miejscami 20%. „Czasówkę” co prawda 
zwyciężył Brytyjczyk, Adam Ilingworth, 
ale Mateusz ze stratą 3 sek. zajął dru-
gie miejsce i ostatecznie wygrał cały 
wyścig. W klasyfikacji generalnej Pu-
charu Francji zajął on doskonałe trzecie 
miejsce, najlepsze w historii Polskiego 
zawodnika. Dobre wyniki Kórniczanina 
w ostatnim czasie zaowocowały powoła-
niem go do kadry na Mistrzostwa Świata 
we Włoskim Waresse, ale trener kadry 
widzi Mateusza tylko w wyścigu ze startu 
wspólnego. Taciak najlepiej się czuje w 
wyścigu na czas i do takiego się szcze-
gólnie przygotowywał. W tej konkurencji 
niestety trener Wadecki obstawia braci 
Bodnarów. W takim wypadku nie widzi 
potrzeby startu w  mistrzostwach Świa-
ta, w dodatku w konkurencji do której 
nie czuje się dostatecznie przygoto-
wany (ze względu na zabójczy dystans 
270 km), twierdząc że na Mistrzostwa 
Świata trzeba jechać przygotowanym 
perfekcyjnie do konkurencji w której 
się uczestniczy, żeby walczyć, bo start 
w barwach Narodowych zobowiązuje. 
Mateusz bardzo liczył na powołanie 
najpierw na Igrzyska Olimpijskie do Pe-
kinu, a następnie na Tour de Pologne, na 
żadną z tych imprez nie wzbudził jednak 
uznania w oczach selekcjonera.
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