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WAŻNE DECYZJE

ŚMIECI DO JAROCINA

STRATEGIA GMINY 
KÓRNIK

Coraz bliżej budowy kompleksu sportowego

Podpisano porozumienie 17 gmin

Publikujemy streszczenie dokumentu
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SZKolENIE lEADER 

W dniu 3 października br. w salce po-
siedzeń Rady Miejskiej w Kórniku odbyło 
się spotkanie  szkoleniowo-informacyjne  
skierowane do mieszkańców  Gminy 
Kórnik, jako obszaru działania Lokalnej 
Grupy Działania LIDER ZIELONEJ WIEL-
KOPOLSKI. Spotkanie dotyczyło zasad i 
możliwości dofinansowania przedsięwzięć 
z programu "LEADER˝.   W miłej atmosferze 
przy kawie i ciasteczkach zebrani mogli 
dowiedzieć się i zadawać pytania na temat 
dofinansowania zarówno inwestycji indywi-
dualnych (planowanych do realizacji przez 
rolników i przedsiębiorców), jak i możliwości 
pozyskania dodatkowych środków przez 
stowarzyszenia. Moderatorem szkolenia 
była p. Halina Biechowiak-Drożak. – Sekre-
tarz Stowarzyszenia. (Anna Biernacka) 

PoRoZumIENIE WPN

Gminy Brodnica, Dopiewo, Komorniki 
, Mosina, Puszczykowo, Stęszew i Kórnik 
zostały założycielami Stowarzyszenia 
Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego z siedzibą w Puszczykowie. 
W dniu 2 października odbyło się tam spo-
tkanie inaugurujące działalność organizacji. 
Zasadniczym celem stowarzyszenia jak 
czytamy w materiałach informacyjnych jest  
harmonijny  rozwój środowiska naturalnego 
społecznego i gospodarczego obszaru, 
umownie nazwanego Mikroregionem Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego. Ideą łą-
czącą współdziałanie gmin jest zwiększenie 
ich atrakcyjności gospodarczej i społecznej 
przy jednoczesnej ochronie obszarów 
przyrodniczo cennych i ograniczeniu ne-
gatywnych następstw niekontrolowanych 
procesów urbanizacyjnych.

PRyWAtyZACjA PRZEDSZKolI?

W Puszczykowie, 3 października tego 
roku spotkali się wójtowie i burmistrzowie 

gmin Powiatu Poznańskiego. Dyskutowano 
między innymi na temat przekształcenia 
przedszkoli działających pod kuratelą gmin 
w jednostki prowadzone przez osoby lub 
podmioty prywatne. Również Burmistrz 
Kórnika rozważa takie rozwiązania.

ZŁoty mEDAl

W dniu 4 października Aula UAM w 
Poznaniu zgromadziła wiele osobistości 
świata polityki kultury, hierarchów ko-
ścielnych i miłośników muzyki klasycznej.  
Kolejne cenne wyróżnienie wręczono 
znanemu także w Kórniku twórcy kultury, 
założycielowi i Prezesowi Prezesów Pro 
Sinfoniki w Poznaniu, Alojzemu Andrzejowi 
Łuczakowi.

Z rąk Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego Marka Woźniaka otrzymał on 
Złoty Medal „Zasłużony Dla Kultury Gloria 

Artis”. Podobnym, Brązowym Medalem 
wyróżniono opiekującą się od lat Kórnickim 
Kołem Pro Sinfoniki Teresę Rogozię Olej-
nik. Obu nagrodzonym działaczom kultury 
gratulacje złożył reprezentujący Gminę 
Kórnik sekretarz Leszek Książek.

Po części oficjalnej bogaty program 
artystyczny przedstawili znakomici- jak zwy-
kle w przypadku Pro Sinfoniki – artyści.

ZEbRANIE SoŁtySóW

Kolejne spotkanie Kórnickiego Koła 
Stowarzyszenia Sołtysów zorganizowano 7 
października w siedzibie Rady Miejskiej w 
bnińskim Ratuszu. Gośćmi obrad byli bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski oraz kierownik 
Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
w kórnickim urzędzie Antoni Kalisz. 

Poinformowano, że do 17 października 
rady sołeckie mogą kierować do urzędu 
propozycje zadań do realizacji ze środków 
budżetowych w 2009 roku.

Zebrane propozycje zostaną omówione 
na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 
22 października.

W dalszej części dyskutowano także 
na temat spraw bieżących, dotyczących 
środowisk wiejskich, a także na temat pro-
blemu utylizacji materiałów zawierających 
azbest.

Gmina dysponuje jeszcze sporymi 
środkami pochodzącymi z dofinansowania. 
Każdy, kto chce pozbyć się azbestu może 
zgłosić wniosek o pomoc finansową na ten 
cel. Aż 2/3 kosztów utylizacji tych niebez-
piecznych materiałów pokrywane jest ze 
środków zewnętrznych a tylko 1/3 winien 
wyłożyć mieszkaniec. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w Referacie Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa UM Kórnik.

ApORT W GRUDNIU

Podczas spotkania akcjonariuszy spółki 
Aquanet, jakie odbyło się 8 października 
dyskutowano na temat wniesienia aportem 
do spółki sieci wodociągowe pozostającej 
własnością akcjonariuszy. Mimo, że je-
steśmy udziałowcem w Aquanecie, sieć 
wodociągowa w większości pozostała 
własnością Gminy Kórnik. Mające nastąpić 
już dawno przekazanie majątku odkładano 
z powodu różnych opinii prawnych na temat 
sposobu wyceny.

Gmina zdecydowanie przeciwstawiała 
się działaniom spółki forsującej niekorzyst-
ną metodę tzw. dochodową. Zlecone przez 
kórnicki samorząd opracowania mówią o 
metodzie mieszanej, tzw. odtworzeniowo-
dochodowej – dużo korzystniejszej dla gmi-
ny. Kwestia wyceny jest rzeczą istotną, gdyż 
od niej zależy wartość udziałów jakie Gmina 
Kórnik uzyska poprzez aport w spółce.

Rozmowy będą kontynuowane. Osta-
teczne decyzje i przekazanie sieci Aqu-
anetowi ma nastąpić w grudniu bieżącego 
roku.

RoZmAWIAlI o KoNfERENCjI

Również 8 października odbyło się spo-
tkanie Komisji Ochrony Środowiska Gmin i 
Powiatów Wielkopolski. Przypomnijmy, że 
komisji tej przewodniczy Burmistrz Gminy 
Kórnik Jerzy Lechnerowski. Omówiono 
przygotowania do Konferencji Klimatycznej, 
która odbędzie się w Poznaniu oraz o pla-
nowanej budowie spalarni śmieci w stolicy 
Wielkopolski. Opr. ŁG   

Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

obIADy DomoWE NP:
426/  StEK Z ŁoSoSIA Z GRIllA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 21,00 zł
401/  KotlEt DE’VolAIllE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 17,50 zł
483/  KotlEt SCHAboWy panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 16,00 zł
482/  StEK Z GRIllA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 17,50 zł
481/  mEDAlIoNy ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 22,00 zł
445/  ZRAZ WoŁoWy ZAWIjANy – sos pieczeniowy, pyzy drożdżowe, buraczki ........................... 20,00 zł

PIZZA PRoSto Z PIECA:
!!! Na Państwa życzenie każdą pizzę specjalnie przygotujemy: !!!  

na ostro • na grubym cieście • przykrytą drugim ciastem 
• mocno wypieczoną lub bladą • z sosem czosnkowym i /lub keczupem

532/  mARGHERItA - z sosem pomidorowym, serem i oregano ......................................................od  8,50 zł

SAŁAtKA od 8,50 zł,    SPAGEttI od 9,50 zł,    lASAGNE od 12,50 zł,  
toRtEllINI od 14,00 zł,    KEbAb od 9,00 zł

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

62-035 KóRNIK, bNIN RyNEK 8

061 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

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

PROSTO  Z  RATUSZA

Szkolenie Leadera

69 rocznica stracenia obywateli 
Kórnika i okolic

uprzejmie zawiadamiam,  
że w dniu 20 października 2007r. 

(poniedziałek) o godz. 11:00,
w rocznicę rozstrzelania  

mieszkańców ziemi kórnickiej,  
zostaną złożone kwiaty

przed tablicą upamiętniającą  
to wydarzenie (ratusz w Kórniku).

Zapraszam do wzięcia udziału w tej 
patriotycznej uroczystości.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski
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już po raz siódmy Instytut badań nad 
Demokracją i Przedsiębiorstwem Pry-
watnym zorganizował konkurs „Gmina 
fair Play” - Certyfikowana 
lokalizacja Inwestycji. 

Gmina Kórnik wzięła udział 
w konkursie po raz pierwszy i z 
sukcesem. Jako jedna ze 157 
gmin otrzymaliśmy certyfikat 
„Gmina Fair Play”. Certyfikat 
jest potwierdzeniem rzetelno-
ści gminy wobec inwestorów, 
jak również zobowiązaniem 
do utrzymywania wysokiego 
poziomu obsługi inwestorów i 
doskonalenia go.

Konkurs trwał cały rok i 
przebiegał dwuetapowo. By 
gmina mogła wziąć w nim 
udział musiała zaświadczyć, 
że na jej terenie w ciągu mija-
jącego roku były realizowane 
przedsięwzięcia inwestycyjne, 
że posiadała ona prawo do 
podejmowania decyzji ad-
ministracyjnych w zakresie 
inwestycji, czyli że nie ulegało 
ono zawieszeniu, ani też na 
terenie gminy nie było zarządu 
komisarycznego.

Konkurs był prowadzony w 
pięciu kategoriach: 

•  gmin wiejskich;
• miasteczek i małych miast; 

kategoria ta obejmuje gminy 
posiadające prawa miejskie, 
o liczbie ludności do 30000 
mieszkańców,

• średnich miast; kategoria 
ta obejmuje gminy posiada-
jące prawa miejskie, o liczbie 
ludności od 30000 do 100000 
mieszkańców,

• dużych miast, kategoria 
ta obejmuje gminy posiadające 
prawa miejskie, o liczbie lud-
ności powyżej 100000 miesz-
kańców,

• gmin turystycznych; ka-
tegoria ta obejmuje gminy, w 
których istotną rolę odgrywa 

turystyka albo, które planują rozwój tury-
styki w najbliższych latach. 

Gmina Kórnik brała udział w konkursie 

w kategorii gminy turystyczne.  
Przyznanie gminie certyfikatu poprze-

dzone było wielomiesięczną i wieloetapową 
weryfikacją. W I etapie gmina samodzielnie 
wypełniała ankietę, w której udzielała odpo-
wiedzi na pytania dotyczące obsługi inwesto-

rów, udogodnień, jakie gmina oferuje 
przedsiębiorcom. Do wypełnionej 
ankiety gmina dołączyła dokumenty 
oraz materiały promocyjne potwier-
dzające przedstawione informacje. 
Następnie ankieta była oceniana 
przez trzech audytorów i punktowa-
na. Punkty uzyskane przez gminę w 
I etapie to średnia ocen audytorów 
oceniających gminę.

W II etapie gminę Kórnik od-
wiedzili odpowiednio przygotowani 
audytorzy, których zadaniem było 
potwierdzenie informacji przedsta-
wionych przez gminy w ankiecie. W 
tym celu w gminie zorganizowany 
został całodzienny audyt, w ramach 
którego audytor przeprowadzał 
spotkania z przedstawicielami gmi-
ny – władzami oraz pracownikami 
odpowiedzialnymi za obsługę inwe-
storów, jak również lokalnymi przed-
siębiorcami.  Równolegle z audytem 
w gminie biuro programu przepro-
wadziło badanie opinii inwestorów, 
którzy zrealizowali lub realizują 
inwestycje na terenie gminy. 

Suma ocen (minimum 72 na 
100 możliwych w każdym etapie 
konkursu) przyznanych zarówno 
przez audytorów, jak i inwestorów 
oraz te, które gmina uzyskała na 
podstawie ankiety z I etapu konkur-
su decydowała o przyznaniu gminie 
przez Kapitułę Konkursu (w skład 
której wchodzili parlamentarzyści, 
przedstawiciele przedsiębiorców, 
Urzędów Marszałkowskich oraz 
przedstawiciel Polskiej Organizacji 
Turystycznej) tytułu promocyjnego i 
certyfikatu "Gmina Fair Play".

Uroczystość wręczenia nagród 
i certyfikatów odbyła się 3 paź-
dziernika br. w Sali Kongresowej 
Pałacu Kultury i Nauki w Warsza-
wie. Certyfikat dla gminy Kórnik 
odebrał wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek.

MMB

KórniK Gminą Fair Play
Po sierpniowej przerwie radni pracują 

ze zdwojonym zaangażowaniem.
W ciągu ostatniego miesiąca odbyły 

się aż trzy sesje Rady Miejskiej w Kórniku, 
uchwalono kilkadziesiąt uchwał, z których 
najistotniejsze wydają się być dwie, z po-
wodu których specjalnie zorganizowano 
dodatkowe obrady 8 października. Jedna 
dotyczyła zmian w budżecie umożliwiają-
cych budowę kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego, druga natomiast dotykała sprawy 
sporu o przebieg linii najwyższych napięć.

Radni dodatkowo angażowali się w inne 
działania jak choćby próby rozwiązania 
problemu odlewni aluminium 
dymiącej w okolicach Runo-
wa i Szczodrzykowa. Przed 
nimi także prace nad opinio-
waniem projektu budżetu na 
rok 2009.

Wszyscy za, ale ...

Informowaliśmy Państwa 
o otwarciu ofert w przetargu 
na budowę hali sportowej 
i pływalni w okolicach ulicy 
Dworcowej w Kórniku. 

Wizja budowy obiektów 
już od lat rozpalała wyobraź-
nie mieszkańców. Za jed-
nym zamachem można by 
rozwiązać tragiczne warunki 
trzech szkół w zakresie lekcji 
wychowania fizycznego (za-
jęcia odbywają się nie tylko 
w Sali namiotowej ale i  w 
salach lekcyjnych i na koryta-
rzach). Pływalnia 25 metrowa 
z zapleczem (brodziki, sauny, 
solaria) oraz wielka hala o ga-
barytach nieporównywalnych 
do większości innych obiek-
tów tego typu w Wielkopolsce 
stałyby się nie tylko bazą 
dla sportu gminnego, ale i 
przystosowaną do imprez 
o randze międzynarodowej 
wizytówką miasta. Przypo-
mnijmy jednak, że w budżecie 
Gminy Kórnik (dokładniej w 
planach wieloletnich wydat-
ków) na ten cel przeznaczano 
około 47 milionów złotych. Najniższa oferta 
złożona w przetargu opiewała na około 
55,7 milionów-czyli znacznie przekraczała 
przewidzianą wcześniej sumę. 

Radni rady Miejskiej w Kórniku stanęli 
przed dylematem – dodać brakujące miliony 
emitując obligacje czy na razie zrezygno-
wać z budowy. Rozgorzała gorąca dysku-
sja. Co istotne, nikt nie podważał potrzeby 
budowy obiektów. Wielokrotnie powtarzano, 
że każdy z radnych jest „za” budową, nie 
mniej w wypowiedziach przewijała się także 
nuta niepewności. 

Burmistrz zaproponował przesunięcia w 
budżecie. Najistotniejsze szczegóły doty-
czyły odroczeń w spłacie gminnego wkładu 

w zadanie kanalizacji Borówca (co nie mia-
łoby wpływu na termin realizacji zadania), 
ewentualne przesuniecie o rok budowy 
kompleksu edukacyjnego w północno-za-
choniej części gminy (prace koncepcyjne 
już trwają, projektowe mogą ruszyć dopiero 
po uzyskaniu od Agencji Nieruchomości 
Rolnych Skarbu Państwa ziemi pod kom-
pleks). Przewidziano także odroczenie 
budowy kolejnych odcinków promenady, 
zmniejszenie środków na renowację rynku 
w Kórniku oraz zmniejszenie funduszu 
na zakup autobusów (pojazdy kupowałby 
Kombus ze środków własnych). 

Skarbnik Gminy Kórnik Katarzyna Sza-
małek w oparciu o program komputerowy 
wykorzystywany przy konstrukcji strategii 
wydatków wieloletnich dokonała symula-
cji wpływów i wydatków na kolejne lata, 
uwzględniając dodatkowe wydatki na budo-
wę i obciążenia wynikające z dodatkowego 
emitowania obligacji. 

Wskaźniki zadłużenia obliczone w 
prognozie znacznie zbliżyły się do maksy-
malnie dopuszczalnych, ale ich nie prze-
kroczyły. Jak podkreślał burmistrz Jerzy 
Lechnerowski – w prognozach opierano 
się na bardzo ostrożnych założeniach, nie 
uwzględniono ewentualnych dodatkowych 
wpływów od inwestorów- poza działającymi 
już lub instalującymi się w gminie.

Nie założono także dodatkowych fun-
duszy ze źródeł pozabudżetowych – choć 
gmina będzie starać się o dofinansowanie 
z UE i funduszy krajowych. 

W zależności więc od realiów może 
być także więcej wpływów w najbliższych 
latach. Niewiadomą jest jednak wpływ glo-
balnego kryzysu finansowego na dochody 
lokalne.

Najwyraźniej swoje wątpliwości arty-
kułował radny Michał Stecki twierdząc, że 
wydawanie tak olbrzymich pieniędzy na 
jedną inwestycje może zagrozić realizacji 
innych ważnych przedsięwzięć, a w obliczu 
kryzysu ekonomicznego na świecie także 
realizacji zadań własnych gminy. 

Domagał się przedstawienia czarnego 
scenariusza dla budżetów 
kolejnych lat.

Ostatecznie po długiej 
i gorącej dyskusji podczas 
obrad Komisji Budżetu i Fi-
nansów RM oraz sesji zdecy-
dowaną większością głosów 
radni poparli zmiany w budże-
cie umożliwiające finansowa-
nie budowy kompleksu.

Nie znaczy to jednak, 
że obiekt na pewno będzie 
budowany.

Otwarcie ofert było tylko 
elementem procedury prze-
targowej, ale jej nie zakoń-
czyło. Jeśli jednak nie będzie 
odwołań, lub jeśli ewentualne 
odwołania zostaną skutecz-
nie oddalone – juz niebawem 
możemy spodziewać się 
rozpoczęcia budowy hali i 
pływalni.

linia –studium i plan 
równolegle

Kolejną istotną decyzją 
podjętą na sesji 8 paździer-
nika było podjęcie uchwały 
dotyczącej studium Gminy 
Kórnik ze zmianami. Istotą 
opracowania było nie tyl-
ko kształtowanie ładu prze-
strzennego dużej części gmi-
ny, ale także uregulowanie 
spraw związanych z uchylo-
ną, sławną uchwałą 515 oraz 
danie podstaw do uchwalenia 

planu zagospodarowania umożliwiającego 
przejście spornej linii wysokiego napięcia 
przez las w okolicach Kamionek.

Spór o  przebieg trwa już od lat, a uchwa-
lone studium i prowadzona równolegle 
procedura uchwalania planu jest po części 
wynikiem starań samorządu w sprawie 
realizacji stanowiska Rady Miejskiej, które 
stwierdzało potrzebę rozważenia możliwości 
przeprowadzenia inwestycji kablem pod-
ziemnym w okolicach Skrzynek, Borówca, a 
w okolicach Kamionek obejścia lasem. 

Potrzeba uchwalenia planu wyni-
ka z konieczności wyłączenia gruntów 
pod ewentualne obejście z produkcji 
leśnej. Opracowanie planistyczne doty-
czące linii nie jest (dokończenie na str. 6)  

ZaPaDaJą WaŻnE DECyZJE
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buRmIStRZ GmINy KóRNIK
INfoRmujE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 28 października 
2008 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:

- 1 działki nr 62/8 położonej w Gądkach gmina Kórniku w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków 
zagospodarowania.

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

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:

- części działki nr 217 położonej w miejscowości Konarskie – użytkowanej 
jako staw,

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

buRmIStRZ GmINy KóRNIK
INfoRmujE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim w Kórniku od dnia 10 

października 2008 r. do  31 paź-

dziernika 2008 r. wywieszony został 

niżej wymieniony wykaz dotyczący  

dzierżawy:

- części działki nr 480 położonej 

w miejscowości Kórnik, na której 

znajduje się pawilon handlowy.

Bliższe informacje można za-

sięgnąć w Referacie Gospodarki 

Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. 

Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 

203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 

675.

(dokończenie ze str. 5) 
niezbędne dla innych obszarów, gdyż 

jakikolwiek przebieg i jaka kolwiek forma in-
westycji (poza terenami leśnymi) może być 
forsowany tzw. decyzją celu publicznego, 
czyli procedurą skróconą niewymagającą 
zgodności ze studium kierunków zagospo-
darowania gminy.

Ani oświadczenie rady, ani inne po-
mysły na rozwiązanie sprawy nie stały 
się i najprawdopodobniej nie staną się w 
przyszłości panaceum na wszelkie spory 
wokół tej sprawy. Niestety zarówno stary 
przebieg, jak i każde obejście ma większą 
lub mniejszą grupę przeciwników. 

Najczęściej forsowanym w dyskusjach 
„idealnym” rozwiązaniem jest kabel pod-
ziemny, jednak na takie rozwiązanie nie 
zgadza się od początku inwestor.

Przedstawiona przez PSE ekspertyza 
mówi wiele o technicznych uciążliwościach, 
niekorzystnym wpływie na środowisko oraz 
gigantycznych kosztach takiego rozwiązania. 
Opinia ta jest nie bez podstaw krytykowana, 
ale ... Niestety jak dotąd żaden organ samo-
rządu, w tym optująca za kablem w oświad-
czeniu Rada Miejska na czele z nadzwyczaj-
ną komisją działającą do niedawna w celu 
przeanalizowania problemu nie pokusił się 
o zlecenie kontr-ekspertyzy mającej przed-
stawić „kabel” w innym świetle. W oparciu o 
mniej lub bardziej luźne, mniej lub bardziej 
usystematyzowane opinie wyszukane w sieci 
Internet podziemny kabel jawi się dla wielu 
„ostatnią deską ratunku” wobec wskazywa-
nych przez wielu groźby promieniowania i 
sąsiedztwa olbrzymich słupów. 

Dla czego nie zrobiono podobnie jak z 
problemem rekultywacji składowiska? 

I tu inwestor forsował dziwne rozwią-
zania, lecz po wykonaniu na zlecenie 
gminy projektu rekultywacji okazało się 
bezsprzecznie, że obsypanie góry śmieci 
nową górą śmieci nie jest jedyną drogą.

Dyskusje podczas procedury opraco-
wywania studium, ponad setka protestów, 
godzinne debety, odkładana sesja podgrze-
wały dodatkowo atmosferę.

W ostatniej fazie prac dobitnie brzmiał 
głos czujących się zapomnianymi miesz-
kańców Skrzynek i aktywistów Zielonych 
2004. Trudne do opanowania przez prowa-
dzącą sesje przewodniczącą RM, czasem 
prowokacyjne wymiany zdań pomiędzy 
oponentami, apele o inne rozwiązania w 
studium, dyskusje nad podstawami praw-
nymi, cytowanie Dalajlamy w przerwach 
obrad to koloryt ostatnich debat.

Być może na następnej sesji dojdzie 
do rozpatrywania uchwały o Miejscowym 
Planie Zagospodarowania dla obejścia 
przez las w Kamionkach.

Działania samorządu mają na celu stwo-
rzenie alternatywy dla forsowanego przez 
PSE wariantu „po starej trasie”. Jaki będzie 
rezultat tych działań – pokaże czas. Nie 
ulega wątpliwości, że każda decyzja, każda 
uchwała, będą dokładnie prześwietlane pod 
względem formalnoprawnych podstaw, a każ-
da niezadowolona z ewentualnych wyników 
działań samorządu grupa bądź instytucja 
będzie starała się podważyć legalność pro-
wadzonych działań.  ŁG

ŚmiECi  
Do JaroCina
Gmina Kórnik została sygnatariu-

szem porozumienia międzygminnego, 
jakie podpisano 7 października w ja-
rocinie. Dzięki temu razem z 16 innymi 
gminami uczestniczyć będzie w tworze-
niu systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi z centrum w jarocińskich 
Witaszyczkach.

Obok nas porozumienie wiąże gminy 
Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto, Żerków, 
Krzykosy, Czermin, Gizałki, Dobrzyca, 
Chocz, Borek Wielkopolski, Zaniemyśl, 
Książ Wielkopolski, Środa Wielkopolska, 
Piaski, Dominowo oraz Jarocin. W sumie 
więc obejmuje niemal 200 tysięcy miesz-
kańców z 6 powiatów. 

W początkowych dyskusjach na temat 
gospodarki odpadami w Województwie 
Wielkopolskim rozważano rozwiązywanie 
problemu śmieci w ramach aglomeracji po-
znańskiej – czyli Poznania i gmin Powiatu 
Poznańskiego. 

Skończyło się jednak na rozważaniach 
i słowach. 

Kórnik, borykający się z problemem 
przepełnionego składowiska w Czmoniu, 
na które trafiła olbrzymia ilość odpadów 
z Poznania i okolic nie zdołał uzyskać 
zezwolenia na korzystanie z wysypiska 
w Suchym Lesie. Mając także złe do-
świadczenie w dość trudnej współpracy 
z Poznaniem w zakresie realizacji innych 
ważnych zagadnień (jak choćby komu-
nikacja miejska) samorząd rozpoczął 
poszukiwanie alternatywy.

Okazało się, że istnieje możliwość 
współpracy ze Środą Wielkopolską i w 
perspektywie z Jarocinem. Dlaczego 
Jarocin? Na pewno mają tam pomysł, co 
zrobić ze śmieciami. „O tym, że Jarocin 
potrafi gospodarować odpadami świadczą 
liczby: z 15 tys. ton śmieci trafiających 
rocznie na składowisko w Witaszyczkach 5 
tys. ton, czyli około 30 % zostaje ponownie 
wykorzystanych i odzyskanych” chwali 

się jarociński burmistrz Adam Pawlicki. 
„To dużo, zważając na fakt, że średnia 
krajowa wynosi w Polsce zaledwie 5 %. 
Jarocin jest więc najlepszym z możliwych 
partnerów w zakresie realizacji systemu 
gospodarki odpadami i osadami poście-
kowymi” – podkreśla. Śmieci będą więc 
segregowane, utylizowane, poddawane 
procesowi recyklingu na terenie Zakła-
du Zagospodarowania Odpadów, które 
powstanie na zakupionych niedawno 20 
hektarach w miejscowości Witaszyczki.

Konstelacja z Jarocinem wydawać by 
się mogła nadal dziwna- zważywszy na 
odległość Witaszyczek od Kórnika, jednak 
w planach organizacyjnych wyraźnie pod-
kreśla się konieczność powstania punktu 
przeładunkowego w Środzie Wielkopol-
skiej – czyli dla nas po sąsiedzku. 

Podpisanie porozumienia nie oznacza, 
że gmina musi od razu kierować swoje 
odpady tylko do Jarocina. Taka koniecz-

ność nastąpi dopiero po wybudowaniu 
wspomnianego Zakładu Zagospodarowa-
nia Odpadów, jednak w Witaszyczkach są 
już obecnie gotowi na odbiór każdej ilości 
odpadów. 

Szczegóły współpracy tworzyć będą się 
stopniowo. Jak podkreślił burmistrz Adam 
Pawlicki - to czy dana gmina będzie brała 
udział w procesie inwestycyjnym zależeć 
będzie od danego samorządu. Spółka 
celowa inwestować będzie przede wszyst-
kim pieniądze pozyskane z funduszy pro-
ekologicznych i unijnych oraz zarobione 
podczas funkcjonowania.

Dla nas szczególnie istotne będzie 
stworzenie punktu przeładunkowego w 
Środzie Wielkopolskiej.

Współpraca gmin będzie wymagała 
także stopniowego ujednolicenia przepi-
sów porządkowych i praktyki. Twórcy po-
rozumienia zapowiadają także pozytywny 
jego wpływ na nasze portfele. Jak wiemy 
w ostatnich latach drastycznie (z 15 do 75 
złotych) wzrosła opłata marszałkowska za 
tonę nieposegregowanych śmieci skła-
dowanych na wysypiskach. Od nowego 
roku ceny znów pójdą w górę i sięgnąć 
mają 100 złotych za tonę. Kompleksowe 
działania planowane w ZZO Jarocin mają 

WyCIąG Z tREŚCI PoRoZumIENIA

Formalnie Przedmiotem POROZU-
MIENIA 17 wspomnianych gmin jest po-
wierzenie realizacji zadania publicznego 
pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjo-
nowaniem systemu gospodarki odpadami 
i osadami ściekowymi dla gmin objętych 
POROZUMIENIEM  wraz z budową Zakła-
du Zagospodarowania Odpadów Jarocin z 
siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi 
punktami przeładunkowymi” w oparciu  o 
obowiązujące Plany Gospodarki Odpadami 
poprzez :

1) opracowanie i stworzenie wspólnego 
systemu gospodarki odpadami dla stron 
POROZUMIENIA, w tym aktualizacje pla-
nów gminnych dla obszaru gmin wchodzą-
cych w skład POROZUMIENIA. 

2) przygotowanie opracowań tech-
nicznych, ekonomicznych i prawnych 
niezbędnych dla budowy Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów Jarocin z siedzibą w 
Witaszyczkach

3) przeprowadzenie procesu inwesty-
cyjnego polegającego na budowie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Jarocin z 
siedzibą w Witaszyczkach.

4) nadzór nad funkcjonowaniem wspól-
nego systemu gospodarki komunalnej i 
osadami ściekowymi., o którym mowa w 
pkt 1.

- Strony POROZUMIENIA deklarują 

gotowość podjęcia działań zmierzających 
do powołania Spółki celowej dla prze-
prowadzenia procesu inwestycyjnego 
polegającego na budowie Zakładu Zago-
spodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą 
w Witaszyczkach.

-  Strony POROZUMIENIA oznaczone 
wyżej zgodnie oświadczają, że powierzają 
realizację zadania określonego w ust.1 
Gminie Jarocin, a Gmina Jarocin oświad-
cza, że  przyjmuje powierzone jej zadanie 
publiczne. 

1. Strony POROZUMIENIA tytułem 
udziału w kosztach realizacji powierzonego  
zadania, przekazywać będą na rzecz Gmi-
ny Jarocin, w terminach ustalanych harmo-
nogramem – stanowiącym załącznik nr 1 do 
POROZUMIENIA - poczynając        od 2008 
roku kwoty w wysokości proporcjonalnej 
do liczby mieszkańców gminy ustalonej na 
dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

2. Strony POROZUMIENIA przyjmują 
wysokość wpłaty na 1 mieszkańca w roku 
2008 w kwocie 0,50 zł

3. Wysokość wpłaty na 1 mieszkańca 
gminy, strony POROZUMIENIA ustalają 
corocznie odrębnym aneksem w terminie 
do 30 października roku poprzedzającego 
okres wpłat oraz zabezpieczają środki 
finansowe w uchwałach budżetowych 
podejmowanych przez władze poszcze-
gólnych gmin, zachowując proporcję liczby 
mieszkańców danej gminy – strony Porozu-

mienia w stosunku do ogółu mieszkańców 
wszystkich gmin – stron Porozumienia oraz 
uwzględniając koszt planowanych nakła-
dów na realizację Porozumienia. 

Zakłada się, że realizacja przedmiotu 
POROZUMIENIA będzie finansowana 
ze środków unijnych, funduszy ochrony 
środowiska, a także ze środków własnych 
uczestników POROZUMIENIA.

Z chwilą wybudowania Centrum i odda-
nia do eksploatacji strony POROZUMIENIA 
zobowiązują się kierować ze swojego 
obszaru strumień odpadów do Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Jarocin z sie-
dzibą w Witaszyczkach, z uwzględnieniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów 
prawa. a Gmina Jarocin zobowiązuje się te 
odpady przyjmować.

Porozumienie zawiera się na czas 
nieokreślony.

Strony dopuszczają możliwość wystą-
pienia z  POROZUMIENIA przez każdą ze 
Stron, nie wcześniej niż po okresie 5 lat od 
dnia wybudowania Zakładu i oddania do 
eksploatacji za 6 - miesięcznym okresem 
wypowiedzenia dokonanym na piśmie na 
podstawie uchwały zainteresowanej Rady 
Gminy, ze skutkiem na koniec roku kalen-
darzowego.

Wszystkie zmiany  treści niniejszego 
POROZUMIENIA wymagają zgody wszyst-
kich Stron i zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.

doprowadzić do jak najlepszego zorgani-
zowania procesów segregacji i recyklingu. 
Zamierzeniem porozumienia jest więc 
zahamowanie wzrostu opłat związanych 
ze składowaniem odpadów. Wymagania 

unijne i standardy narzucone przez przepisy 
łatwiej będzie spełnić nowoczesnym dużym 
zakładom.

Uroczystość podpisania porozumienia 
odbyła się w Sali konferencyjnej hotelu 

Jarota w Jarocinie. Włodarze wszystkich 17 
gmin, w tym Burmistrz Gminy Kórnik podpi-
sali stosowne dokumenty i odpowiadali na 
pytania dziennikarzy.  

Opr. ŁG

Podpisanie porozumienia
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SZANoWNI PAŃStWo,

W 2007 roku podjęliśmy decyzję o 
przystąpieniu do prac nad aktualizacją do-
kumentu „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 
Kórnik na lata 2003-2012”. Zasadniczą 
przesłanką podjęcia tego działania były 
zmieniające się uwarunkowania zewnętrz-
ne, a także konieczność stworzenia nowych 
i doprecyzowania wcześniejszych projek-
tów i zadań, zawartych w realizowanej 
dotychczas Strategii. Stało się to niezbędne 
przede wszystkim wobec możliwości ubie-
gania się o środki z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej, jak również pozwoli na 
jeszcze bardziej efektywne zarządzanie 
Gminą w najbliższych latach. Tworząc nową 
Strategię nie zrezygnowaliśmy przy tym ze 
wszystkich ustaleń pierwszego dokumentu, 
odwołujemy się wielokrotnie do przyjętych 
w roku 2003 założeń i pomysłów. Zdaję 
sobie oczywiście sprawę z konieczności 
ciągłego udoskonalania i aktualizacji po-
wstałego programu strategicznego, nie 
jest to bowiem dokument zarządzania 
operacyjnego, który tak jak budżet gminy, 
musi być wykonany. Jest to plan zamierzeń 
pokazujący kierunki rozwoju Gminy Kórnik, 
którego wykonanie zależy od wielu insty-
tucji i zewnętrznych czynników. Pokazuje 
on jednak stan zamierzeń strategicznych 
Gminy Kórnik na początku roku 2008 i 
stanowi kontynuację wieloletniego procesu 
rozwoju. 

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Przebieg procesu przygotowywania 
nowego dokumentu był zgodny z pod-
stawowymi zasadami planowania strate-
gicznego, a więc formułowanie Strategii 
zostało poprzedzone przygotowaniem 
analizy dotychczasowej realizacji Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 
2003-2012 oraz sporządzeniem komplek-
sowego Raportu o Stanie Gminy Kórnik. 
Zgromadzone zostały szczegółowe dane 
o wszystkich aspektach funkcjonowania 
Gminy według danych dostępnych na 
dzień opracowywania Raportu, jak również 
za kilka lat wstecz. Dzięki temu powstała 
możliwość dokonania analizy historycz-
nej, czyli wszechstronnego porównania 
poziomu rozwoju Gminy na przestrzeni 
ostatnich kilku lat. Raport pokazał także 
pewne trendy rozwojowe i stał się podstawą 
do obiektywnej oceny możliwości dalszego 
rozwoju Gminy. Jest on opisem stanu, do 
którego będzie się można odwoływać w 
trakcie realizacji Strategii, śledząc postępy 
wdrażania zaplanowanych działań.

Sporządzony Raport stał się punktem 
wyjścia do przygotowania zaktualizowanej 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na 
lata 2008-2017. Klasycznym narzędziem, 
stosowanym od wielu lat w analizie strate-
gicznej jest analiza SWOT, czyli zestawienie 
mocnych i słabych stron gminy oraz okre-
ślenie jej szans i zagrożeń rozwojowych 
(SWOT pochodzi z języka angielskiego i 

oznacza: S – Strengths - silne strony, W – 
Weaknesses - słabości, O - Opportunities 
- możliwości, T – Threats - zagrożenia). 
Przyjęta metoda pozwoliła na zebranie 
i uszeregowanie informacji o potencjale 
rozwojowym Gminy oraz dostrzeżenie 
istniejących barier i zagrożeń. Analizie pod-
dano najważniejsze obszary działalności 
Gminy: infrastrukturę i ochronę środowiska, 
gospodarkę, oświatę, kulturę i sport, zdro-
wie, pomoc społeczną i bezpieczeństwo 
publiczne. W tym miejscu należy dodać, iż 
analiza ta została przeprowadzona przez 
niezależnych ekspertów – pracowników 
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i 
Studiów Samorządowych.

Z analizy tej zarysował się następujący 
obraz gminy Kórnik: 

Kórnik rozwijał się bardzo dynamicznie 
w ciągu ostatnich lat. Głównym czynni-
kiem rozwojowym jest bardzo korzystne 
położenie Gminy. To ono jest bezpośred-
nim czynnikiem sprawczym bardzo wielu 
pozytywnych procesów zachodzących 
praktycznie we wszystkich sferach życia. 
Wiele zrobiono w ostatnich latach w za-
kresie rozwoju infrastruktury. Niestety tutaj 
również występują niepokojące zjawiska, w 
dalszym ciągu nierozwiązane są niektóre 
ważne problemy, do których bezpośrednio 
odnoszą się projekty zaproponowane w 
Strategii. Poprawa systemu komunikacyj-
nego (przede wszystkim remonty i budo-
wa dróg, poprawa systemu komunikacji 
podmiejskiej), rozwiązania proponowane 
w zakresie gospodarki kanalizacyjnej, czy 
poprawy jakości wody oraz wiele innych 
projektów związanych z infrastrukturą 
komunalną powinny przyczynić się w 
przyszłości do podniesienia poziomu życia 
mieszkańców. 

Z wykonanych analiz wynika również, 
że społeczeństwo Gminy należy do bardzo 
przedsiębiorczych. Rozwija się działalność 
gospodarcza, od lat nieustannie wydawana 
jest duża liczba pozwoleń na budowę, co 
świadczy o dynamicznym rozwoju budow-
nictwa, przede wszystkim jednorodzinne-
go. Ten dynamiczny rozwój budownictwa 
jest ściśle związany ze wzrostem liczby 
mieszkańców Gminy, w tym dzieci i mło-
dzieży. Przeprowadzona analiza pokazuje 
w związku z powyższym konieczność cią-
głego uzupełniania istniejących braków w 
dziedzinie edukacji, zdrowia i pomocy spo-
łecznej. Konieczna jest również rozbudowa 
szkolnej i ogólnogminnej bazy sportowej. 
Niestety, tego typu działalność jak remonty 
i rozbudowa obiektów oświatowych musi 
kosztować. Wzrost wydatków na oświatę 
nie jest jednak niepokojącym zjawiskiem, 
biorąc pod uwagę konieczność i korzyści 
wynikające z podnoszenia poziomu kształ-
cenia młodego pokolenia.

Niewątpliwym atutem Kórnika jest fakt, 
że istnieją tu tereny możliwe do zagospo-
darowania pod rozwój gospodarczy, które 
dobrze promowane stanowią o szczególnie 
silnej pozycji Gminy na rynku inwestycyj-
nym. Można zaryzykować stwierdzenie, iż 

małe i wielkie inwestycje będą w przyszłości 
nadal siłą napędową gospodarki Kórnika i 
będą przyczyniały się do wzrostu zarówno 
zasobności Gminy, jak i jej mieszkańców. 

Inną kwestią jest konieczność wykorzy-
stania atutu, jakim są wspaniałe zabytki i 
instytucje edukacyjne tu działające. Dlatego 
w Strategii przewidziano projekty określają-
ce dalsze kroki, które muszą zostać podję-
te, by rozwijać pojawiające się możliwości 
oraz niwelować istniejące braki w dziedzinie 
rozwoju infrastruktury niezbędnej do obsługi 
ruchu turystycznego na terenie Gminy. 

Zaprezentowane powyżej wyniki analizy 
sytuacji Gminy stały się podstawą procesu 
planistycznego, bowiem silne strony są 
tymi cechami, na których należy bazować 
planując dalszy rozwój. Z kolei usunięcie 
bądź zniwelowanie braków i problemów 
to zadania, których realizacja powinna 
przyczynić się do lepszego zaspokajania 
potrzeb mieszkańców Gminy.

Strategia opracowana według metody 
zaproponowanej przez Wielkopolski Ośro-
dek Kształcenia i Studiów Samorządowych 
jest dokumentem o określonej strukturze. 
Najważniejszymi, wyjściowymi elementami 
są wizja i misja. Wizja jest określeniem, jaki 
powinien być wizerunek gminy w perspek-
tywie następnych kilkunastu lat, natomiast 
misja - jakie są priorytety samorządu w 
działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców. 

Uczestnicy spotkań warsztatowych 
dotyczących Strategii wypracowali nastę-
pującą WIZJĘ:

 Gmina (Wspólnota) Kórnik przyjazna:
• Mieszkańcom dzięki zrównoważone-

mu rozwojowi i wysokiej jakości usług,
• Turystom dzięki urozmaiconym atrak-

cjom,
• Inwestorom dzięki przygotowanym 

terenom inwestycyjnym,
• Przyszłym pokoleniom dzięki rozsąd-

nemu gospodarowaniu zasobami i dbało-
ścią o wspólne dziedzictwo.

Następnie, biorąc pod uwagę zidenty-
fikowane uwarunkowania rozwoju Gminy, 
sformułowano następującą deklarację 
- MISJĘ: 

Misją Gminy Kórnik jest stwarzanie jak 
najkorzystniejszych warunków do życia jej 
mieszkańcom chroniąc dziedzictwo kulturo-
we i naturalne dla kolejnych pokoleń.

Następnym po misji poziomem plano-
wania są cele strategiczne, które konkretnie 
definiują kierunki rozwoju gminy i pozwalają 
na zachowanie jasnego podziału strategii. 
Ich realizacja w przyjętej perspektywie cza-
sowej powinna doprowadzić do osiągnięcia 
pożądanego stanu rozwoju gminy. Z kolei 
programy strategiczne są „tematami” dzia-
łań, których wykonanie powoduje osiągnię-
cie określonych celów. Projekty realizacyjne 
to już konkretne przedsięwzięcia najłatwiej 
mierzalne przy wdrażaniu strategii. Dodat-
kowo do projektów opracowano informacje 
o zadaniach, czyli czynnościach do wyko-
nania w ramach projektu oraz miernikach 
ich wykonania i źródłach finansowania. 

W rezultacie przeprowadzonych warsz-
tatów strategicznych z udziałem przed-

stawicieli Rady Miejskiej, społeczności 
lokalnych i urzędników, sformułowano trzy 
strategiczne cele rozwoju:

1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I 
OCHRONA ŚRODOWISKA

2. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW

3. ROZWÓJ TURYSTYKI, OCHRONA 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRO-
MOCJA GMINY

Uzasadnienie wyboru właśnie tych 
celów było następujące:

Cel strategiczny nr 1 - Wyposażenie 
Gminy w infrastrukturę techniczną jest dziś 
postrzegane jako podstawowy warunek dla 
prowadzenia działalności gospodarczej 
i jako jeden z podstawowych wymogów 
cywilizacyjnych. Pełna infrastruktura 
techniczna to nie tylko sieć wodociągowa 
i kanalizacyjna, czy też sprawna i dobrej 
jakości sieć dróg. Pod tym pojęciem kryje 
się także całkowite rozwiązanie kwestii 
odpadów stałych, dostępność gazu siecio-
wego, czy też dostęp do sieci internetowej. 
To właśnie zapewnienie wszystkich mediów 
jest jednym z podstawowych warunków 
powodzenia oferty inwestycyjnej.

Cel strategiczny nr 2 - Równie istotna 
jest dostępność do tzw. usług publicznych, 
takich jak usługi zdrowotne, oświata, czy 
też kultura, sport i rekreacja oraz przeciw-
działanie takim negatywnym zjawiskom 
jak ubóstwo, alkoholizm, narkomania. Nie 
bez znaczenia jest również systemowe 
rozdzielenie funkcji mieszkaniowych od 
uciążliwych form prowadzenia działalności 
gospodarczej. Projekty proponowane w 
tym celu strategicznym są logiczną konty-
nuacją i uzupełnieniem dotychczasowych 
działań podejmowanych na terenie naszej 
Gminy. 

Oczekiwania realizacji powyższych 
postulatów kierowane są obecnie w coraz 
większym stopniu do władz samorządo-
wych, które są postrzegane jako faktycz-
ny reprezentant interesów społeczności 
lokalnej. Mieszkańcy zaczynają zdawać 
sobie sprawę z usługowej roli samorzą-
du, co powinno przejawiać się również 
w efektywnym zarządzaniu powierzonym 
mu wspólnym mieniem oraz sprawnej ob-
słudze w urzędach. Społeczność lokalna 
oczekuje poszerzenia zakresu i poprawy 
poziomu świadczenia usług na własnym 
terenie. Świadczą o tym m.in. przepro-
wadzone analizy oraz dyskusja w trakcie 

warsztatów strategicznych, w ramach 
których zidentyfikowano braki i problemy, 
których wyeliminowanie przewidziano w 
projektach strategicznych, zaproponowa-
nych w nowym dokumencie.

Cel strategiczny nr 3 - Coraz ważniej-
szą rolę w gospodarce Gminy zajmuje 
turystyka jednak rozwój tej branży jest 
hamowany przez brak odpowiedniego 
zagospodarowania brzegów jeziora, 
zbyt małą liczbę obiektów infrastruktury 
turystycznej oraz nadal niewystarczającą 
bazę noclegową i gastronomiczną. W 
celu niniejszym przyjęto do realizacji kilka 
projektów, mających na celu wyeliminowa-
nie powyższych braków, co z pewnością 
przyczyni się do dalszego rozwoju turystyki 
na naszym terenie.

Poniżej prezentujemy Państwu sche-
mat – strukturę Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Kórnik, zapisane w niej programy 
strategiczne i projekty oraz zadania, 
które będą realizowane w ich ramach 
przybliżymy Państwu w następnych 
numerach „Kórniczanina”. Zainteresowa-
nych informujemy, iż „Strategia Rozwoju 
Miasta i Gminy Kórnik na lata 2008-2017” 
jest dostępna na stronie internetowej  
http://bip.kornik.pl/. A.Biernacka

1. RoZWój INfRAStRuKtuRy  
I oCHRoNA ŚRoDoWISKA

Program strategiczny 1.1. Infra-
struktura komunalna

Projekt 1.1.1. Wodociągowanie 
gminy

Projekt 1.1.2. Rozbudowa systemu 
kanalizacji

Projekt 1.1.3. Rozbudowa sieci 
gazowej

Projekt 1.1.4. Przygotowanie tere-
nów inwestycyjnych, przemysłowych 
oraz terenów pod budownictwo miesz-
kaniowe

Program strategiczny 1.2. Drogo-
wnictwo i transport

Projekt 1.2.1. Budowa dróg gmin-
nych, poprawa stanu dróg istnieją-
cych oraz budowa sieci kanalizacji 
deszczowej

Projekt 1.2.2. Modernizacja trans-
portu publicznego

Program strategiczny 1.3. Ochrona 
środowiska

Projekt 1.3.1. Gospodarka odpa-
dami stałymi

Projekt 1.3.2. Zmniejszenie zanie-
czyszczenia jezior

2. PoPRAWA WARuNKóW ŻyCIA 
mIESZKAŃCóW

Program strategiczny 2.1. Oświata, 
kultura i sport

Projekt 2.1.1. Poprawa bazy loka-
lowej instytucji edukacyjnych

Projekt 2.1.2. Budowa i modernizacja 
bazy kulturalno-sportowej w Kórniku

Projekt 2.1.3. Rozbudowa bazy 
kulturalno-sportowej na obszarach 
wiejskich

Projekt 2.1.4. Zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych

Projekt 2.1.5. Przedsięwzięcia 
kulturalne

Program strategiczny 2.2. Zdrowie, 
pomoc społeczna i bezpieczeństwo

Projekt 2.2.1. Profilaktyka zdro-
wotna

Projekt 2.2.2. Realizacja programu 
„Bezpieczna Gmina”

Projekt 2.2.3. Realizacja programu 
przeciwdziałania narkomanii oraz 
profilaktyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych

Projekt 2.2.4. Rozwój usług dla 
osób starszych i niepełnosprawnych

Projekt 2.2.5. Zapewnienie miesz-
kań socjalnych

Program strategiczny 2.3. Wysoka ja-
kość usług administracji samorządowej

Projekt 2.3.1. Usprawnienie pracy 
Urzędu Miejskiego

Projekt 2.3.2. System pozyskiwania 
środków zewnętrznych

Projekt 2.3.3. Studium zagospo-
darowania przestrzennego i plany 
miejscowe

3. RoZWój tuRyStyKI,  
oCHRoNA DZIEDZICtWA Kultu-

RoWEGo I PRomoCjA GmINy

Program strategiczny 3.1. Rozwój 
usług i atrakcji turystycznych

Projekt 3.1.1. Budowa ścieżek 
rowerowych, szlaków turystycznych, 
miejsc postojowych

Projekt 3.1.2. Zagospodarowanie 
brzegów jezior

Projekt 3.1.3. Rozwój terenów 
zielonych

Projekt 3.1.4. Działania na rzecz 
wspierania rozwoju agroturystyki, 
bazy hotelowej i gastronomicznej na 
terenie gminy

Projekt 3.1.5. Stworzenie warunków 
dla powstania parku rozrywki i pola 
golfowego

Projekt 3.1.6. Rewitalizacja Kórnika 
i Bnina

Program strategiczny 3.2. Promocja 
Miasta i Gminy

Projekt 3.2.1. Promocja inwesty-
cyjna

Projekt 3.2.2. Promocja turystycz-
na

Projekt 3.2.3. Rozwój współpracy z 
gminami partnerskimi i sąsiednimi

stratEGia roZWoJu Gminy
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most 
Na końcu września zamknięto ka-

mienny most prowadzący do zamku w 
Kórniku, który jest w bardzo złym stanie 
technicznym. jego remont rozpocznie 
się prawdopodobnie na początku przy-
szłego roku. 

O stanie mostu i sytuacji finansowej 
Polskiej Akademii Nauk, która zarządza 
zamkiem pisaliśmy w ostatnim wydaniu 
„Kórniczanina”. Przypomnijmy, że most 
powstał prawie 170 lat temu w czasie 
przebudowy rezydencji kórnickiej realizo-
wanej przez Tytusa Działyńskiego. Nigdy 
nie doczekał się właściwej rewitalizacji a 
teraz jest w „opłakanym” stanie. W wielu 
miejscach pęka, woda rozszczelniła filary, 
kruszą się schody, a znajdujące się przy 
nich przyczółki opadają ku dołowi. 

Decyzją Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego most został za-
mknięty dla turystów. Zwiedzający dostaną 
się do obiektu drugim mostem drewnianym 

od strony Arboretum. Przed schodami, 
prowadzącymi do zamku pojawił się wy-
soki parkan, który będzie stanowił osłonę 
podczas rozbierania mostu. Zostanie on 
zdemontowany w prawie 60 procentach i 
dopiero wtedy okaże się w jakim stanie są 
stopy, na których stoi cała konstrukcja. Nie 
będzie to proste, bo podczas prac w fosie 
pozostanie woda. Zamek osadzony jest na 
palach, a brak wody mógłby spowodować 
ich osuszenie i naruszenie obiektu. 

Jeszcze przed rozbiórką nastąpi de-
montaż instalacji gazowej, która biegnie 
wzdłuż mostu. Zamek nie zostanie jednak 
odcięty od dostaw gazu. Zapewnione będą 
w inny sposób. 

Z remontem mostu zwlekano ze wzglę-
du na brak funduszy. Koszt tej inwestycji 
może wynieść nawet 3 miliony złotych. Bi-
blioteka Kórnicka wraz z Polską Akademią 
Nauk starają się o pozyskanie środków na 
ten cel nie tylko z budżetu państwa. Pomoc 
w zdobyciu pieniędzy obiecał także Bogdan 
Zdrojewski, minister kultury. 

Remont i modernizacja kamiennego 
mostu wykonane będą prawdopodobnie 
wiosną 2009 roku. Barbara Morasz

WyrEmontuJą 
buDynEK 

Zły stan dachu i odpadające elementy 
zewnętrznej boazerii – tak wygląda obec-
nie budynek przy ulicy Poznańskiej 34 w 
Kórniku, w którym mieści się m.in. Przy-
chodnia lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”. 
W przyszłym roku prawdopodobnie 
przeprowadzony zostanie tu remont. 

Właścicielem wspomnianego już bu-
dynku jest gmina Kórnik a administrato-
rem spółka Wodociągi Kórnickie i Usługi 
Komunalne. Stan dachu pogorszył w ciągu 
ostatnich kilku lat. Odstraszają też odpada-
jące przy wejściach elementy zewnętrznej 
boazerii, która może spaść komuś na gło-
wę. Administrator gmachu przyznaje, że 
już dwa lata temu zgłaszał właścicielowi 
potrzebę remontu, choćby dachu, ale do 
tej pory nie było na to funduszy. 

Sukcesywnie w tym budynku wyko-
nywane są remonty pomieszczeń przez 
najemców np.

spółkę „Zdrowie”, Ośrodek Pomocy 
Społecznej czy Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną.                    

Ze względu na to, że remontu wymaga 
zewnętrzna część gmachu, władze samo-
rządowe zamierzają ująć tę inwestycję w 
projekcie budżetu na 2009 rok. O tym czy 
modernizacja ta dojdzie do skutku zależy od 
radnych, którzy głosować będą nad przyję-
ciem przyszłorocznego budżetu gminy. 

BM

list otwarty do burmistrza Gminy 
Kórnik 

Kórnik, 29 września 2008r.

sZanoWny PaniE 
burmistrZu

 Od 2004 roku mieszkańcy pół 
 nocnej części Gminy Kórnik 
wiedzieli, iż w związku z planowana prze-
budową trasy katowickiej na skrzyżowaniu 
drogi S-11 i drogi wojewódzkiej nr 434 
projektuje się przejście podziemne w km 
19+533,17 o skrajnej pionowej równej 
2,50 a poziomej 8,0 m z dopuszczeniem 
lokalnego ruchu samochodów osobowych. 
Takie rozwiązanie zostało przedstawione w 
piśmie do Sołtysa wsi Dziećmierowo nr PP-
7357/169/2004 z dnia 27 września 2004r w 
sprawie wyjaśnienia rozwiązania przejazdu 
i przejścia dla pieszych. Do powyższego 
pisma załączona została mapa przedsta-
wiająca zasady obsługi komunikacyjnej i 
połączenia z miastem. 

Powyższe potwierdza również uza-
sadnienie Burmistrza Gminy Kórnik nr 
PP-73331/2/78/04 wydanego w dniu 14 
kwietnia 2005r., w którym czytamy: „W 
dniu dzisiejszym do tutejszego Urzędu do-
starczono opinię Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu 
o możliwości lokalizacji projektowanej ka-
nalizacji we wsi Dziećmierowo, gm. Kórnik 
w zakresie przejścia pod projektowanym 
przejściem podziemnym z dopuszczeniem 
lokalnego ruchu samochodów...” Dla jasno-
ści informujemy, iż chodzi o przejazd pod 
trasą katowicką pomiędzy ul. Dworcową 
w Kórniku i ulicą Dworcową w Dziećmie-
rowie.

Z wielka radością, mimo utrudnień i 
niedogodności, przyjęliśmy rozpoczęcie 
prac modernizacyjnych drogi S-11. pojawiła 
się wyczekiwana szansa na bezpieczny 
przejazd do miasta (swojego): do Urzędu 
Gminy, kościoła, Ośrodka Zdrowia, szkół, 
Poczty, banków, sklepów, a także szybki 
przejazd karetek pogotowia i samochodów 
specjalnych.

Nagle, jak grom z jasnego nieba, dotarła 
do nas wiadomość, że przejazdu podziem-
nego dla samochodów nie będzie.

Jaka jest przyczyna?
Podobno:
-jakiś urzędnik, przez pomyłkę, podpisał 

dokument, który nie uwzględnia tego prze-
jazdu dla samochodów osobowych,

-mieszkańcy ul. Dworcowej w Kórniku 
nie zgadzają się na przejazd ...

Takich „podobno” jest jeszcze więcej, 
bo nikt z kompetentnych osób nie raczył 
spotkać się z zainteresowanymi wcześniej 
i wyjaśnić co się stało.

A może to wszystko nieprawda, niepo-
trzebne zbieranie podpisów, nerwy i już 
niedługo będziemy bezpiecznie docierali 
do swojego miasta bez dodatkowych 
kilometrów, kosztów, zanieczyszczenia 

środowiska.
Panie Burmistrzu, granice administra-

cyjne gminy się nie zmieniły, tylko jakoś 
nasze miasto chce się oddalić od swoich 
mieszkańców. A podatki płacimy wszyscy!

Może, gwoli sprawiedliwości, zamknąć 
dla ruchu samochodów osobowych ulicę 
Dworcową w Kórniku (na przykład od ul. 
Staszica) i wydłużyć jej mieszkańcom 
dojazd do centrum miasta przez drogę 
serwisową przy trasie katowickiej?

mieszkańcy miejscowości: Dziećmie-
rowo, Szczodrzykowo osiedle, Runo-
wo, Pierzchno, Szczodrzykowo wieś, 

Dachowa (podpisy do wiadomości 
Redakcji)

Komentarz
Problem poruszony w liście otwartym 

mieszkańców do burmistrza próbowaliśmy 
wyjaśnić już w poprzednim wydaniu Kór-
niczanina. Brakowało nam jednak wtedy 
informacji od inwestora – Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Poznaniu. 

Gdy otrzymaliśmy odpowiedź od GDD-
KiA –niestety- nie jesteśmy bliżej rozwiąza-
nia zagadki- czy będzie można przejechać 
samochodem osobowym pod katowicką z 
Dziećmierowa do Kórnika bezpośrednio w 
ul. Dworcową. 

Na wstępie należy wyjaśnić, że zapro-
jektowanie w tym miejscu obiektu nazywa-
nego „przejściem dla pieszych”, a nie prze-
jazdu dla samochodów było koniecznością. 
Technicznie możliwe było wykonanie tunelu 
o wysokości 2,5 metra. Zagłębienie go bar-
dziej powodowałoby wydłużenie pochylni 
dojazdowej, co w konsekwencji odcięłoby 
dojazd kilku posesjom. 

Zgodnie z warunkami technicznymi, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999 r. poz. 
430 § 54), wysokość 2,5 metra (tzw. skraj-
na) to minimum dla sytuowania przejść dla 
pieszych i ścieżek rowerowych. Minimum 
dla dróg lokalnych i dojazdowych stanowi 
wysokość (skrajnia) 3,50 m (dla innych klas 
dróg 4,20 m a nawet 4,70 m). 

W praktyce jednak wiemy, że samocho-
dy osobowe w większości nie są wyższe 
niż 2 m co umożliwiałoby im  przejazd.  
Zacytowane w liście otwartym fragmen-
ty pism dowodzą, że przejazd miał być 
możliwy. Również, co warto przypomnieć, 
przedstawiciel wykonawcy – firmy Skanska 
w styczniu tego roku   informował naszą 
Redakcję, że „w miejscu obecnego skrzy-
żowania 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.”

I poprzestając na tych informacjach 
zainteresowani mieszkańcy mogliby spać 
spokojnie. Jednak bardzo dziwne jest ze-
stawienie dwóch pism jakie otrzymaliśmy 
w odpisie od GDDKIA.

W pierwszym z nich, pod datą 18 
września skierowanym do mieszkańców, 
a podpisanym przez Marka Bereżeckiego 
zastępcę dyrektora poznańskiego oddzia-
łu czytamy: „Tunel tak zaprojektowano, 
żeby ewentualnie dopuścić do przejazdu 
samochodów specjalnych np. karetki po-
gotowia ratunkowego. Ulicę Dworcową po 
przebudowaniu przekażemy Gminie Kórnik 
i władze tej gminy zadecydują czy dopusz-
czą do przejazdu samochodów specjalnych 
czy nawet osobowych”. 

Drugie pismo skierowane jest do 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, datowane 
na ten sam dzień i podpisane przez tegoż 
samego Marka Bereżeckiego. Czytamy w 
nim, co następuje: „Po wybudowaniu drogi 
S11 i ul. Dworcowej zamierzamy przekazać 
Waszej Gminie ulicę Dworcową. Wówczas 
Wasz Urząd jeżeli chciałby dopuścić ruch 
samochodów specjalnych lub/i samocho-
dów osobowych to wówczas będziecie 
musieli wystąpić o odstępstwo do Ministra 
Infrastruktury”.

Czyli jak? Władze gminy zadecydują 
czy dopuszczą, czy Minister Infrastruktury 
zadecyduje czy pozwoli na odstępstwo? To 
przecież znaczna różnica!

GDDKiA dezinformuje wyraźnie (choć 
mamy nadzieję nie celowo) zainteresowa-
nych problemem. I jak tu ufać w jakiekolwiek 
informacje, skoro dochodzi takich sprzecz-
ności w komunikatach?

Redakcja Kórniczanina wystąpiła z 
zapytaniem do Rzecznika Prasowego 
Ministerstwa Infrastruktury na temat pro-
cedury „odstępstwa”. Nadal czekamy na 
odpowiedź. 

Kilkaset podpisów mieszkańców za-
interesowanych możliwością przejazdu i 
zaniepokojonych informacjami o jego braku 
trafiło do Urzędu Miejskiego w Kórniku. Kil-
kadziesiąt osób (jak podaje GDDKiA miesz-
kańców ul Dworcowej w Kórniku) protestuje 
przeciwko ewentualnemu dopuszczeniu 
ruchu samochodowego w tunelu.

Jedno wydaje się pewne – przejście 
będzie niedługo gotowe. Wiecha już wisiała 
nad jego sklepieniem. Na pewno nie będzie 
głębsze niż 2,5 metra. Czy pojadą przez nie 
samochody osobowe? 

Z informacji jakie otrzymaliśmy wynika, 
że Urząd Miejski w Kórniku wystąpił z pi-
smem do GDDKiA z prośbą o zmiany w pro-
jekcie omawianego przejścia podziemnego. 
Burmistrz jerzy Lechnerowski wielokrotnie 
wypowiadał się na temat konieczności do-
puszczenia przejazdyu z Dziećmierowa do 
Kórnika pod „katowicką”. Również zastępca 
burmistrza Hieronim Urbanek zadeklarował 
oficjalnie, jasno i wyraźnie, że przejazd 
będzie. W rozmowie z przedstawicielem 
naszej Redakcji wyjaśnił, że jeśli będzie to 
konieczne gmina dopełni wszelkich formal-
ności i zdobędzie wymagane odstępstwo od 
Ministra Infrastruktury.  O rozwoju sytuacji 
postaramy się na bieżąco informować.

ŁG

SZANoWNI PAŃStWo!

Uprzejmie informujemy, że od 1 paź-
dziernika 2008 r. godziny otwarcia 
Muzeum w Zamku Kórnickim zostały 
skrócone do godz. 16.00.

Czas otwarcia muzeum od  
1 października do połowy grudnia:

wt. - niedz. 10.00-16.00 
(kasa czynna do 15.30)
w poniedziałki nieczynne

Ceny biletów: 
6 zł bilet ulgowy,  
11 zł bilet normalny, 
25 zł bilet rodzinny 
(2 dzieci + 2 osoby dorosłe); 

wynajęcie przewodnika - 35 zł; przewod-
nik w j. niemieckim lub angielskim -
60 zł.

Jednocześnie informujemy, iż w związ-
ku z remontem mostu kamiennego, 
wejście do Zamku odbywa się mostem 
drewnianym od strony parku.

 1 listopada Muzeum w Zamku Kórnic-
kim będzie nieczynne, 
natomiast 11 listopada Muzeum będzie 
czynne w godz. 10.00-16.00.

 Z poważaniem
Dyrektor 

Biblioteki Kórnickiej PAN
prof. dr hab. Tomasz Jasiński

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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PIERZCHNo

Na drodze łączącej Pierzchno z Kórni-
kiem położono nową nawierzchnię asfalto-
wą. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia, że 
dzięki tej inwestycji będą mogli bezpiecznie 
dotrzeć do Kórnika i z powrotem. 

Daniel Lesiński, sołtys Pierzchna poin-
formował, że zamontowano lampy w Cele-
stynowie oraz w Hubach-Pierzchnie. 

SZCZytNIKI 

Wiesława Wacław, sołtys Szczytnik po-
informowała, że mieszkańcy wsi zadowoleni 
są z położonego asfaltu na ulicy Jeziornej. 
Czekają także na nową nawierzchnię na 
ulicy Mostowej. Gdy to nastąpi powstanie 
płynne połączenie Szczytnik z Kamionka-
mi. Droga przez Szczytniki wiodłaby od 
Koninka do Kamionek. Dzieci jeżdżące 
autobusem szkolnym miałyby bliżej do 
przystanku autobusowego i do szkoły, a ich 
dowóz byłyby tańszy. 

W Szczytnikach odbyło się zebranie 
wiejskie, na którym poruszono sprawę dróg 
oraz kanalizacji. Rada Sołecka przedsta-
wiła sprawozdanie, w którym mowa była 
o organizowaniu wolnego czasu dzieciom, 
młodzieży i całym rodzinom. Poinformo-
wano m.in., że dochód uzyskany podczas 

festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka 
przeznaczono na opłacenie wyjazdu 22 
dzieci w wieku 3-10 lat do nowego ZOO 
w Poznaniu. 

Na zebraniu wspomniano też o tym, co 
będzie realizowane jeszcze do końca tego 
roku. Uczestnicy świetlicowych zajęć we-
zmą udział w Andrzejakach. Zorganizowany 
będzie także  wyjazd do kina dla młodzieży 
w wieku 12-17 lat i spotkanie opłatkowe dla 
starszych osób. 

DĘbIEC

Mieszkańcy Dębca spotkali się w świetli-
cy wiejskiej na zebraniu dotyczącym odszko-
dowań za słupy energetyczne, telefoniczne 
oraz sieci wodno-kanalizacyjne. W związku 
z tym rolnicy podpisali wstępne umowy. 

Katarzyna Szafraniak, sołtys Dębca 
stwierdziła, że podczas modernizacji trasy 
S-11 okazało się, że Dębiec pozbawiono 
lewoskrętu. Zatem z tym problemem szybko 
zwrócono się do władz gminnych. Miesz-
kańcy Dębca czekają teraz jak ta sprawa 
zostanie rozwiązana. Katarzyna Szafraniak 
podkreśla, że brak lewoskrętu jest dużym 
zagrożeniem głównie dla mieszkańców wsi. 
Dodaje, iż dużym problemem jest także bie-
żące łatanie nawierzchni drogi powiatowej 
prowadzącej do wsi. Informuje również, że 
w najbliższym czasie przewidziane jest je-
sienne karczowanie i czyszczenie poboczy 
dróg wiejskich.

bŁAŻEjEWKo

Od 2003 roku nie załatwiona jest sprawa 
ustawienia lamp w Błażejewku na drodze do 
przystanku autobusowego. Na ich zamonto-
wanie z niecierpliwością czekają dzieci oraz 
inni mieszkańcy wsi. Sytuacja jest szczegól-
nie trudna w okresie jesienno-zimowym. Dro-
gę tę pokonuje około 50 osób. Brakuje na niej 
także chodnika. Z jednej strony jest metalowy 
płot, z drugiej rów, do którego muszą uciekać 
piesi, gdy nadjeżdża samochód. Sołtys An-
drzej Duda stwierdza, że może w tym roku 
uda się rozwiązać ten palący problem. Ma 
przy tym nadzieję, iż na tym odcinku drogi nie 
dojdzie do śmiertelnego wypadku. Podobna 
sytuacja panuje na Osiedlu Rekreacyjnym, 
gdzie również nie ma oświetlenia. 

Andrzej Duda mówi też, że wieś nie 
posiada dróg gminnych, bo należą one 
do Agencji Nieruchomości Rolnych, czyli 
Skarbu Państwa i gmina nie może tam 
przeprowadzać inwestycji drogowych.

Błażejewko nie posiada świetlicy, co 
uniemożliwia realizację statutowych zadań 
sołectwa. Nie można zatem zainstalować 
sieci internetowej dostępnej dla innych 
mieszkańców wsi, w których są świetlice.  

Sołtys informuje też, że Błażejewko 
przystąpiło do jesiennych porządków i 
uzupełnienia zakrzewień i zadrzewień na 
terenie osiedli mieszkaniowych.

Opr. Robert Wrzesiński 

trZy Pytania Do …
KINGI NoWAK-DyjEty, NoWEGo 

KIERoWNIKA 
ARboREtum W KóRNIKu 

Od października 
tego roku, w wyniku 
konkursu nowym kie-
rownikiem Arboretum 
w Kórniku została 
Kinga Nowak-Dyjeta. 
Ukończyła ona kie-
runek kształtowanie 
terenów zieleni na 
Akademii Rolniczej w 
Poznaniu (dzisiejszy 
Uniwersytet Przyrod-
niczy). O planach i 
pomysłach na nowe 

imprezy w Arboretum rozmawialiśmy z no-
wym kierownikiem.  

- Zanim wygrała Pani konkurs na kie-
rownika Arboretum, pracowała Pani przez 
kilka lat w Instytucie Dendrologii PAN 
w Kórniku. Czy zna Pani każdy zakątek 
kórnickiego parku „jak własną kieszeń”? 

Prace w Arboretum rozpoczęłam w 2003 
roku. Najpierw był to staż absolwencki, 
później stała praca. Arboretum jest dla mnie 
miejscem szczególnym, które ujęło mnie 
do tego stopnia, że związałam swoje losy 
z Kórnikiem i zamieszkałam tutaj. Poznaje 
Arboretum już pięć lat, spędziłam w nim 
mnóstwo godzin, znam je dobrze, lecz ciągle 
odkrywam nowe jego oblicza, nowe walory, 
poza tym jako młoda osoba ciągle jeszcze 
muszę się uczyć i poszerzać swoją wiedzę 
dendrologiczną. 

 - Jakie imprezy edukacyjno - przy-
rodnicze przewidziane będą w przyszłym 
sezonie i co nowego planuje Pani zreali-
zować w Arboretum?   

Chciałabym żeby Arboretum, poza swo-
imi zadaniami naukowymi nadal spełniało 
funkcje społeczne jak edukacja, populary-

zacja nauk przyrodniczych a także rekreacja 
i turystyka. 

W przyszłym roku będziemy konty-
nuować dotychczasowy kalendarz im-
prez. Rozpoczynamy wczesną wiosna 
od „Zwiastunów wiosny”, na przełomie 
kwietnia i maja zaprosimy na wspólne po-
dziwianie kwitnących magnolii, w połowie 
maja otworzymy nową część Arboretum z 
kwitnącymi lilakami a następnie azaliami i 
różanecznikami. 

Planuję rozpoczęcie nowego cyklu 
zatytułowanego Dzień Drzewa. Każdy rok 
będzie poświęcony innemu gatunkowi. W 
przyszłym roku będzie to cypryśnik błotny. 
Termin obchodów Dnia Drzewa przewiduję 
na koniec lata, gdy kwitnienie innych roślin 
nie przyćmi bohatera imprezy.

W tym roku w pobliżu budynku pawilonu 
parkowego rozpoczęliśmy prace nad stwo-
rzeniem w pełni nawadnianej i intensywnie 
pielęgnowanej łąki parkowej. Chcę by była 
to łąka użytkowa, piknikowa, na którą można 
wejść, usiąść na kocu i rozkoszować się ota-
czającą przyrodą. Poszerzyliśmy też kwatery 
azalii i różaneczników w pobliżu. Być może 
już w przyszłym roku zorganizujemy Wielki 
Piknik w Arboretum. 

Zachęcam szkoły z terenu gminy (i 
nie tylko) do współpracy. Tworzymy już 
tzw. Zieloną Klasę, w której można będzie 
prowadzić zajęcia z biologii (botaniki). 
Chciałabym razem z nauczycielami stworzyć 
tablice edukacyjne i karty pracy dla dzieci na 
różnych etapach nauczania, pomagające w 
zajęciach. 

Pomyślałam również o najmłodszych. W 
przyszłym roku chcę otworzyć plac zabaw 
w Arboretum. Może uda się zorganizować 
otwarcie w Dzień Dziecka. 

W 2009 roku rozpocznę prace przygo-
towawcze do realizacji budowy drugiego 
wejścia do Arboretum, od strony parkingu 
na Prowencie, które ma usprawnić ruch 
turystyczny w parku.  

Realizacja wszystkich planów zależy od 
środków finansowych jakie uda się pozyskać 
na te cele. Możliwości rozwoju Arboretum 
jest wiele ale jak zawsze kwestie finansowe 

warunkują ich realizację.
Chciałabym również przybliżyć miesz-

kańcom gminy działalność i tematykę badań, 
jakimi zajmują się pracownicy Instytutu 
Dendrologii PAN, jak również zaznajomić z 
najciekawszymi gatunkami drzew rosnących 
w Arboretum. Planuję cykliczne artykuły, 
chętnie na łamach Kórniczanina przybliża-
jące powyższą tematykę.

- Czy wstęp do Arboretum nadal 
będzie bezpłatny dla mieszkańców 
gminy? 

Jeżeli umowa między Urzędem Gminy 
a Instytutem Dendrologii PAN zostanie 
przedłużona na kolejny rok (a wierzę, że 
tak będzie), to wstęp do Arboretum dla 
mieszkańców naszej gminy pozostanie 
nadal bezpłatny. Do bezpłatnego wstępu 
upoważnia karta wstępu (dla dwóch osób), 
którą można odebrać w kasie Arboretum. W 
tym roku nastąpiła wymiana kart na nowe. 
Jeszcze nie wszyscy kórniczanie wymienili 
swoje stare karty. Jak dotąd, przez 4 miesią-
ce wydano około 1200 sztuk kart. Zachęcam 
do wymiany kart na nowe, gdyż od początku 
przyszłego sezonu stare ostatecznie stracą 
swą ważność.

Rozmawiała: Barbara Morasz

„barWy JEsiEni” 
W arborEtum 
Zapraszamy w niedzielę 19 

października do Arboretum na podzi-
wianie jesiennych barw liści podczas 
spaceru z pracownikami Arboretum 
o godz. 12.00 i 14.00  a także na 
wystawę pod  tytułem „Stare Drzewa 
Wielkopolski” w fotografii Krzysztofa 
Borkowskiego, w soboty i niedziele 
października w Muzeum Dendrolo-
gicznym (w godz. 11.00-16.00).

PoliCyJnE 
marZEnia 

KórniCZanKi
marta Pucek, rodowita kórniczanka, 

absolwentka liceum ogólnokształcące-
go w Kórniku, od wielu lat marzyła o tym, 
aby pracować w policji. 

W tym roku częściowo jej marzenie 
spełniło się. Chociaż niełatwo dostać się 
do Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie, 
ona ambitnie dążyła do celu i została stu-
dentką tej uczelni. Na dodatek wyróżniono 
ją na inauguracji roku akademickiego.  Swój 
indeks otrzymała z rąk najwyższych władz 
tej uczelni. 

Martę przyjęto dzięki bardzo wysokiej 
średniej ocen na świadectwie dojrzałości i 
egzaminie maturalnym oraz zaliczeniu testu 
sprawnościowego na maksymalną ilość 
punktów. Zawsze potrafiła ona pogodzić 
naukę z uprawianiem sportu. W czasie 
nauki w liceum reprezentowała szkołę w 
wielu dyscyplinach sportowych. Gratulu-
jemy Marcie i Jej rodzicom  Katarzynie  
i Maciejowi Pucek.

Życzymy naszej kórniczance, by poko-
nała wszelkie trudności i pomyślnie kończąc 
studia zrealizowała swoje marzenia. 

ARA

oKraDli 
miEsZKania 
soCJalnE 

W nocy z 23 na 24 września nieznani 
sprawcy włamali się do remontowanych 
budynków socjalnych w Dziećmierowie 
i dokonali kradzieży z nich sprzętu za 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

Łupem złodziei padły piece do central-
nego ogrzewania, elektronarzędzia i drzwi. 
Okoliczni mieszkańcy nie zauważyli i nie 
słyszeli nic podejrzanego. 

Z informacji, jakie uzyskaliśmy od 
Eugeniusza Sierańskiego, komendanta 
Komisariatu Policji w Kórniku wynika, że 
teren budowy nie był prawidłowo zabezpie-
czony przed włamaniem i kradzieżą. Ko-
mendant przyznaje, że na terenie naszej 
gminy oraz gmin ościennych działa grupa 
przestępcza, która zajmuje się okradaniem 
budów. „Łatwym kąskiem” stają się domy 
w trakcie budowy, zwłaszcza te niepra-
widłowo chronione przed złodziejami i 
jeszcze niezamieszkane. Obecnie kórniccy 
funkcjonariusze prowadzą poszukiwania 
sprawców. 

Urząd Miejski w Kórniku, zlecenio-
dawca inwestycji poinformował, że za 
zabezpieczenie terenu budowy odpo-

ustalili  
toŻsamoŚć 
Specjalna grupa policyjna, która zajmuje 

się ustalaniem tożsamości ofiar, określiła 
na podstawie komputerowego odtwarzania 
rysów twarzy z czaszki, kim jest osoba, 
której kości znaleziono latem tego roku w 
lesie w okolicach Kórnika. 

Okazało się, że były to szczątki zagi-
nionej sprzed prawie dwóch lat mieszkanki 
gminy Kórnik, która trudniła się przydrożną 
prostytucją. Obecnie policja wyjaśnia przy-
czyny zgonu młodej kobiety. 

Przypomnijmy, że do nietypowego znale-
ziska doszło 1 sierpnia. Wtedy to mężczyzna 
pracujący przy wyrębie drzew zauważył leżący 
niedaleko fragment kości i wezwał policję.

Na miejsce natychmiast wysłano spe-
cjalną grupę, mającą wyjaśnić pochodzenie 
znaleziska. Przybył także prokurator i biegły 
z zakresu medycyny. Jeszcze tego samego 
dnia rozpoczęło się również przeszukiwanie 
okolicznych terenów, co doprowadziło do 
znalezienia kolejnych szczątek ludzkich 
kości. BM

wiadają wykonawcy robót. Prace nie 
zostały formalnie odebrane przez zle-
ceniodawcę, dlatego gmina nie będzie 
ponosić kosztów zakupu skradzionych 
pieców i drzwi. 

Wstępnie straty oszacowano na około 
30 tysięcy złotych.  BM
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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

Praca  
dla kierowcy 

kat. C z Kórnika 
lub okolic

Tel. 605 658 009

Zatrudnię  

fryzjera,
fryzjerkę

Kórnik

Tel. 0618 980 319
lub 0781 051 136

Profesjonalna
Firma 

z wieloletnim
doświadczeniem
ułoży poz-bruk

i granit
tel. 693 113 997

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

bIuRo RACHuNKoWE „AmADEuS”

marcin Kaczmarek

Czołowo, os. miedzylesie 69
62-035 kórnik
tel. 502 484 871
e-mail: homarkacz@interia.pl

• PRoWADZENIE KSIąG PRZyCHoDu 
I RoZCHoDu, RyCZAŁt

• ZuS (PRZEKAZ ElEKtRoNICZNy)
• KADRy, PŁACE,  

RoZlICZENIA RoCZNE
• oDbIóR DoKumENtACjI  

oD KlIENtA

Stowarzyszen ie  Przy jac ió ł  
Chóru Tutti Santi pragnie serdecznie 
podziękować Urzędowi Miejskiemu 
w Kórniku oraz Fundacji Wsółpracy 
Polsko-Niemieckiej za finansowe 
wsparcie wyjazdu naszego chóru 
na obchody Burgfest w partnerskim 
mieście Konigstein.

Projekt Współfinansowany przez 
Fundacje Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej

Gefordet aus mitteln der Stiftung 
fur Deutsch-Polnische Zusamme-
narbeit

W dniu 03 września 2008 roku w War-
szawie w Centrali Narodowego Banku 
Polskiego Pani Halina Tomczak, długoletni 
pracownik Banku Spółdzielczego w Kórni-
ku, otrzymała z rąk Prezesa NBP Sławomira 
Skrzypka honorową odznakę „Za zasługi 
dla Bankowości Rzeczpospolitej Polskiej”.

Odznaka ta jest nadawana zasłużonym 

pracownikom banków oraz innych instytucji 
finansowych za szczególne zasługi w roz-
woju bankowości w Polsce.

Odznaczenie to jest przyznawane przez 
Prezesa NBP na wniosek prezesów ban-
ków bądź dyrektorów organizacyjnych.

Pani Halinie Tomczak serdecznie gra-
tulujemy.
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Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego  
(przy cmentarzu)

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

Rodowodowe kociaki 

DEVON REX
hodowla 

Z ZIMOWEGO LASU*PL

www.zimowylas.aplus.pl 
tel. 607 324 307 lub 500 034 731

SADOWNICTWO JAŃCZYK
ofERujE

SPRZEDAŻ ŚWIEŻyCH jAbŁEK
PRoSto Z SADu

OD 1 KG
DEtAl – HuRt

SZERoKI ASoRtymENt
NISKIE CENY

ZAPRASZAmy
pon - pt 900-1800 sobota 800-1400

bIERNAtKI. ul. AlEjA flENSA 1
tEl. 061/ 898 - 0340

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

Cyfrowe kopiarki poleasingowe
• maksymalne zużycie do 20%
• gwarancja 1 rok
• zapewniamy serwis oraz materiały 
 eksploatacyjne (tonery, bębny itp)

sebastian talkowski
tel. 0509 993 883
e-mail:
sebastiantalkowski@op.pl 

DEKARStWo
blACHARStWo

Solidna ekipa
wykona 

każdy dach
fachowo 

i szybko!!!
tel: 885 011 919
lub 607 160 311



18 nr 19/2008 10 października 2008 r. 19

R
EK

lA
m

y

R
EK

lA
m

y

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

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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POLOmarket to największa sieć supermarketów o wyłącznie polskim kapitale, posiadająca 240 
własnych placówek handlowych zlokalizowanych w 14 województwach. Nasze sklepy odwiedza 
9 200 000 klientów miesięcznie. Potwierdzeniem naszej pozycji na rynku jest 18 miejsce wśród 
wszystkich detalistów w Polsce oraz 165 miejsce na liście największych przedsiębiorstw według 
tygodnika Polityka. Ponad 600 producentów artykułów spożywczych i przemysłowych dostarcza 
swoje produkty do naszego centrum dystrybucyjnego. Swoje dotychczasowe sukcesy zawdzięczamy 
przede wszystkim sprawnie zorganizowanemu, kompetentnemu zespołowi pracowników tworzących 
naszą firmę. Obecnie jesteśmy pracodawcą dającym zatrudnienie ponad 8 200 osobom. W związku 
z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów z Kórnika i okolic na stanowisko:

oferujemy:
- pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
- atrakcyjne wynagrodzenie
- możliwość wewnętrznych szkoleń

Oferty zawierające życiorys i list motywacyjny wraz z numerem referencyjnym prosimy przesyłać 
w ciągu 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

„Frapo-Dystrybucja” sp. z o.o. 
ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin
z dopiskiem „Praca Kórnik”

lub adres elektroniczny: kadry101@polomarket.pl

W ofertach prosimy o zamieszczenie klauzuli:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz 883)”.

 Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

kasjer – sprzedawca
magazynier
wymagania:
- miła aparycja
- odpowiedzialność i komunikatywność
- wskazana umiejętność obsługi kasy fiskalnej (kasjer)
- wskazana praca na podobnym stanowisku (magazynier)

zastępcy kierownika
sklepu
wymagania:
- doświadczenie handlowe,
- dyspozycyjność i odpowiedzialność,
- odporność na stres,
- znajomość pakietu Office,

Prezentujemy Państwu ciąg dalszy 
dziennika podróży opisujących rowe-
rową wyprawę dwóch młodych miesz-
kańców naszej gminy. Przenieśmy się 
więc wraz z nimi w wyobraźni na Węgry 
a potem do Rumunii. 

Czwartek 28.08.08. 
Budzimy się o 6:30, zamykamy na 

chwilę oczy… i jest 9:05. Zaraz potem 
podrywamy się na nogi, gdyż czujemy, że 
dwie godziny uciekły nam niezauważalnie. 
Szybka „neska" i jesteśmy na trasie. Ko-
lejne „hajdu" migają nam przed oczyma 
– Hajduvid, Hajduhadhaz, Hajdusamson. 
Podczas drogi toczymy debatę na temat 
polskiej akcesji do UE i czas 
płynie bardzo szybko. Nie za-
uważamy nawet, że jesteśmy już 
na przedmieściach Debreczyna, 
miasta uważanego za stolicę 
kulturalną Węgier. Odwiedzamy 
pocztę, wysyłamy pierwsze kartki 
i robimy zdjęcia na urokliwym, 
pełnym zabytków rynku. Około 
15:30 znów siedzimy na rowe-
rach i kierujemy się ku granicy. 
Tereny są teraz monotonne i 
mało ciekawe – wszędzie ogrom-
ne pola słoneczników i kukury-
dzy. Zaczyna nam się spieszyć, 
bo słońce ma się ku zachodowi. 
W Letavertes ucinamy sobie 
pogawędkę po węgiersko-migo-
wemu z tubylcem. Opowiada nam o swoim, 
życiu w małej wiosce i życzy spokojnej 
podróży. W przydrożnym sklepiku z rodzaju 
takich, w których można zaopatrzyć się 
w prowiant, artykuły ogrodnicze, a także 
schludny ubiór wykorzystujemy ostatnią 
okazję do płacenia forintami i zmierzamy w 
stronę Sauceni. Te ostatnie kilka kilometrów 
pokonujemy idealnie prostą drogą w totalnej 
ciszy. Żadnego samochodu czy człowieka, 
a wokoło po horyzont roztaczające się 
bezkresne pola kukurydzy. Słyszymy je-
dynie szmer łańcuchów i wzbijające się w 
powietrze chmary wróbli. Bardzo życzliwy 
Węgier kontroluje nas na granicy, pyta czy 
słyszeliśmy o Katyniu i Krakowie, a żegna 
nas młodzieżowym „See you later!". Swój 
chłop. Pokonując granicę przechodzimy do 
naszego głównego zadania. Wjeżdżamy 
na niewielkie wzgórze i naszym oczom 
ukazuje się rozległa równina, a za nią ma-
jaczące wzgórza. Przejeżdżamy Sauceni i 
zaczynamy szukać noclegu. Wypatrujemy 
kawałek wody w oddali, która okazuje się 
stawem rybnym otoczonym przez trawę. 
Już po ciemku kąpiemy się z tysiącami ryb 
pod wodą i setkami nietoperzy ponad nią. 
Gdy piszę te słowa przyjeżdża właściciel 
posesji. Szybko dogadujemy się po polsko-
rumuńsko-węgiersko-angielsku i gospodarz 
upewniony, że nie mamy zamiaru łowić 
nie żądając opłaty odjeżdża, a my jeszcze 
przez dłuższą chwilę wpatrujemy się w 
niezwykle rozgwieżdżone niebo. Z dala od 
źródeł światła pięknie widać Drogę Mleczną 
oraz spadające gwiazdy. 

Czas jazdy: 5:55 h 
Prędkość śr.: 19,1 km/h 
Prędkość maks.: 41,0 km/h 
Dystans: 112,81 km 

Piątek 29.08.08. 
Zmotywowani wczorajszym niepo-

wodzeniem związanym ze wstawaniem 
budzimy się o 7:00. Po godzinie jesteśmy 
gotowi do odjazdu. Przed nami pierwszy 
dzień w Rumunii. Poranny chłód dodaje 
nam lekkości i jedzie się bardzo dobrze. Po 
pokonaniu kilkunastu kilometrów po falistym 
terenie jesteśmy w Marghicie. Miasto jakby 
żywo wycięte z naszych wyobrażeń o Ban-
gladeszu czy ulicach Kalkuty. Na pierwszy 
rzut oka panuje tu totalny chaos, jednak im 

dłużej jedziemy przez miasto zauważamy, 
że te zaparkowane byle jak samochody, 
krzyczące dzieci, kobiety malujące krawęż-
niki na biało-czerwono, mężczyźni siedzący 
przez domami i rzucający na nas podejrzliwe 
spojrzenia tworzą swojski porządek. Każdy 
zachowuje się bardzo naturalnie, a mimo, 
że wszyscy trąbią to jest to jedynie sygnał 
informacyjny, a nie jak w naszej Ojczyźnie 
wyraz zdenerwowania czy irytacji. Nie two-
rzą się korki, mimo że nie ma sygnalizacji, a 
na dwupasmowej drodze stoją cztery rzędy 
samochodów. Wszędzie gdzie się pojawimy 
wzbudzamy żywe zainteresowanie. Ludzie 
wychodzą na odrapane balkony czy przed 
drzwi i bez oporów przyglądają się nam za-
ciekawieni. Czasem ktoś krzyknie, czasem 
dziecko poprosi o przejażdżkę, a czasem 
rzuci kamieniem – ot koloryt. Marghita to 
miasto cygańskie; powoli zaczynamy rozu-
mieć jak mylne były nasze wyobrażenia o 
Rumunii. Żyją tutaj dwa zupełnie różne naro-
dy, Cyganie właśnie, oraz Rumuni. Jedziemy 
teraz główną drogą krajową o fatalnym sta-
nie nawierzchni. Obok co prawda powstaje 
imponująca Autostrada Tarnsilvania, ale na 
jej ukończenie trzeba jeszcze jakiś rok, może 
dwa poczekać. Szosa, którą jedziemy jest 
wąska, a momentami pobocza zachodzą do 
środka jezdni tak, że miejsca jest na jedną 
osobówkę. Kierowcy ciężarówek nie dbają 
o to i z uśmiechem na ustach wyprzedzają 
siebie nawzajem. Na tej drodze schodzi nam 
czas do południa. Mijamy miło brzmiącą 
mieścinę Ip, a tuż za nią wybraliśmy skrót 
przez góry, drogą oznaczoną na mapie jako 

asfaltową. Węgierskie wydawnictwo nasze-
go atlasu spłatało nam żarcik, bo podążamy 
regularnym szutrem, a potem drogą górską. 
Jesteśmy ostro zmachani gdy dojeżdżamy 
do kolejnych szczytów. Droga zmienia się w 
ubity dukt. Musimy uważać na ostre kamie-
nie, których jest tutaj całe mnóstwo, a każdy 
zlekceważony odłamek może oznaczać noc-
leg w górach, którego staramy się uniknąć. 
Miłym zaskoczeniem jest napotkanie dwóch 
pielgrzymek rzymsko-katolickich, których 
celu niestety nie udaje się nam ustalić. Po 
chwili oddalają się ze śpiewem na ustach. 
Wjeżdżamy na tereny bardzo biedne przez 
co czujemy się trochę nieswojo w naszych 
lśniących kaskach, wśród brudnych dzieci i 

smutnych kobiet z bobasami na 
rękach. Dojeżdżamy nad jezioro 
Varsolt-Crasna gdzie spędzamy 
popołudnie. Po odpoczynku po-
konujemy trzy spore wzniesienia 
po ok. 800m każde i jesteśmy w 
Zalau. Jest to duże, wypełniają-
ce kotlinę socjalistyczne miasto 
pełne betonu i kartonu. Jakiś 
chłopak na skuterze oferuje nam 
wyprowadzenie z miasta widząc, 
że pochylamy się nad mapą. 
Jest pod wrażeniem naszego 
wyjazdu. Po godzinie poszukiwań 
dogodnego miejsca na nocleg      
rozkładamy się w ładnej dolinie 
na łące. Moskity znów dają się 
we znaki. W nocy widzimy przez 

ściany namioty tajemnicze błyski, których 
pochodzenie nie zostało do końca ustalone. 
W końcu spaliśmy na pustkowiu. 

Czas jazdy: 6:16 h 
Prędkość śr.: 18,1 km/h 
Prędkość maks.: 59,5 km/h 
Dystans: 113,37 km 

Sobota 30.08.08. 
Punktualnie obudzeni, większość czyn-

ności porannych wykonujemy mechanicznie. 
Pijemy kawę i w drogę! Wjeżdżamy po chwili 
ponownie na nieutwardzoną drogę, choć 
znów na mapie widnieje droga wojewódzka. 
Przedzieramy się przez fantastycznie dziką 
dolinę dojeżdżając do przełęczy na której 
rozłożona jest wioska Galapia. Rozmawia-
my z właścicielem bardzo sympatycznego 
osiołka, który przygląda się nam ciekawie 
stojąc obładowany dwiema bańkami mleka. 
Teraz już zjeżdżamy ostro w dół pośród 
pięknie oświetlonych zielonych wzgórz po 
lewej i prawej ręce. Po wjechaniu na główną 
drogę podążamy kilkanaście kilometrów be-
tonowymi płytami – zupełnie jak na lotnisku. 
Ponownie wjeżdżamy na górską drogę. Jest 
tak stromo, że musimy prowadzić rowery, 
które nawet na hamulcach ześlizgują się w 
dół. Pełnej kamieni ścieżki górskiej nie ma 
na mapie, musimy więc jechać na czuja. Po 
istnej walce wydostajemy się wreszcie na 
asfalt. W wiosce Chinteni zapoznajemy się 
z starszym panem - konserwatorem zabyt-
ków, który odnawia cerkiew prawosławną w 
Chinteni. Oprowadza nas po wnętrzu świą-
tyni i opowiada (dokończenie na str. 22)  

roWErEm PrZEZ trZy KraJE – oDCinEK 2
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(dokończenie ze str. 21) 
o technikach prowadzenia prac. Po 

południu Piotrek zostaje z tyłu i tracimy 
kontakt wzrokowy. W rezultacie gubimy się 
nawzajem, ale na szczęście krótka rozmowa 
międzynarodowa przez komórki rozwiązuje 
problem i po godzinie znów jedziemy razem. 
Wjeżdżamy do Klużu, gdzie spożywamy 
wykwintny obiad na głównej ulicy miasta. 
Mając na uwadze, iż niedziela zastanie 
nas pośrodku gór udajemy się do katedry 
św. Michała i uczestniczymy w Mszy Św. 
Słońce miło przygrzewa więc siedzimy w 
Klużu trochę dłużej i jest już dość późno gdy 
po zrobieniu paru zdjęć szykujemy się do 
dalszej drogi. Tym bardziej, że przestawiamy 
zegarek o godzinę do przodu, wszak Rumu-
nia leży w innej strefie czasowej. Wspinamy 
się mozolnie na otaczające Kluż wzgórza, a 
następnie kierujemy się na lokalny kemping 
gdzie rozlokowujemy nasz dobytek. Tuż 
po zmroku, gdy już wykąpani udajemy się 
do namiotu zahacza nas grupka Mołda-
wian (pracowników lokalnego przemysłu 
metalurgicznego), którzy zapraszają nas 
na urodziny jednego z kolegów. Bierzemy 
udział w małej imprezie, na której razem z 
nami pojawiają się policjanci, którzy jednak 
oddalają się szybko zasypani jakimiś argu-
mentami naszych towarzyszy. Po północy 
lądujemy w namiocie. To był trudny dzień. 
Masa podjazdów, mało przerw, ale za to 
wiatr z południowego zmienił się na wiatr w 
plecy co zdecydowanie pomagało, a pogoda 
również sprzyjała. 

Czas jazdy: 5:36 h 
Prędkość śr.: 17,0 km/h 
Prędkość maks.: 43,0 km/h 
Dystans: 95,45 km 

Niedziela 31.08.08. 
Z radością od rana korzystamy z moż-

liwości kąpieli. O 10:00 „nowego” czasu 
jesteśmy w drodze. Pokonanie 5-cio kilo-
metrowego podjazdu na nierozgrzanych 
jeszcze mięśniach to dla nas ciężkie wy-
zwanie. Po drodze dokonujemy drobnej 
naprawy – dokręcamy nakrętkę utrzymującą 
kierownicę i na szczęście wszystko gra. 
Gdy docieramy do szczytu, naszym oczom 
ukazuje się utopijny wręcz widok. Łagod-
ne łuki wzgórz porośniętych pożółkłą od 
słońca trawą i pojedyncze drzewa tworzą 
urzekający krajobraz, a najwyższe wzgórze 
przypomina planetę Małego Księcia. Tuż 
przy drodze, w wysokiej trawie siedzi stado 
bawołów. Nasze wysiłki zostają nagrodzone 

zjazdem i pomimo grzejącego niemiłosiernie 
słońca szybko zapominamy o trudnościach 
na początku dnia. Po prawej ręce tym ra-
zem ciągnie się Autostrada Transilvania, 
której rozmach i tempo robót za każdym 
wzbudza nasze uznanie. Zatrzymujemy 
się przy drodze i jemy późne śniadanie, po 
czym ruszamy dalej w dół. Na horyzoncie 
na wprost majaczy sporej wielkości pasmo 
górskie z Wąwozem Turdy na środku. Nasza 
droga zdaje się prowadzić dokładnie przez 
Wąwóz. Jest to dwukilometrowy przesmyk 
w paśmie wzniesień wydrążony przez rzekę, 
która w czasie trwającej suszy jest zaledwie 
strumykiem. Po obu stronach szlaku wzno-
szą się ponad 300-tu metrowe pionowe 
ściany skalne. Po kopalni soli w Turdzie, 
mieście przy wyjściu z wąwozu, jest to naj-
większa atrakcja turystyczna regionu. Gdy 
docieramy do podnóża wzniesień okazuje 
się, ku naszemu rozczarowaniu, że nasza 
droga wiedzie wokół całego pasma, przez 
co nadkładamy przynajmniej 20km. Przez 
Wąwóz Turdy prowadzi jedynie szlak pie-
szy. Postanawiamy spróbować przedrzeć 
się jednak przez przesmyk. Gdy jesteśmy 
przy wejściu do Wąwozu jasnym staje się, 
że przejazd nawet pustym rowerem jest 
niemożliwy, a co dopiero z dwudziestoma 
pięcioma kilogramami na bagażniku. Wielkie 
głazy i szlak prowadzący często po kamie-
niach stojących w strumieniu sprawiają, że 
niepyszni wycofujemy się. Zamiast pięknych 
widoków w Wąwozie mamy kilka kilometrów 
podjazdu i świadomość, że musimy przeje-
chać kilkanaście kilometrów zamiast dwóch. 
Jesteśmy w Turdzie późnym popołudniem. 
Robimy pierwsze większe zakupy, gdyż 
zapasy, które zabraliśmy z Polski znacznie 
się uszczupliły. Przed nami trudny odcinek. 
Zaplanowana droga wiedzie lokalnymi dróż-
kami, poprzez zapomniane w górach wioski 
czy pojedyncze gospodarstwa. Korzystamy 
jedynie z mapy, która nie zawsze zgadza się 
z rzeczywistością, dlatego pytamy o drogę 
każdego napotkanego górala, co swoją 
drogą nie zdarza się zbyt często. Docieramy 
do wioski Calarasi, gdzie odpoczywający w 
lśniącej Dacii taksówkarz mówi nam z oży-
wieniem wiele rzeczy, z których rozumiemy 
tylko to, że drogi którymi chcemy jechać, 
albo nie istnieją, albo są absolutnie nieprze-
jezdne. Musimy dokonać wyboru pomiędzy 
powrotem ok. 30km do Turdy i wybraniem 
innej drogi, lub próbą przedarcia się przez 
góry poza szlakiem. Nie bylibyśmy sobą gdy-
byśmy zaczęli wracać. Wypytujemy miesz-

kańców wioski o możliwości. Wskazują nam 
ścieżkę i obiecują, że prowadzi w żądanym 
przez nas kierunku. Składamy mapę i rusza-
my w góry. Po niecałej godzinie mijamy tory 
kolejowe i małą stację, a koło niej młodego 
pasterza ze swoją trzodą. Zrozumiał jedynie 
nazwę wioski, której szukaliśmy i zakreślił 
ręką szeroki łuk, co oznaczało, że mieścina 
znajduje się po drugiej stronie pola kukury-
dzy, którego końca, nawet ze wzgórza nie 
byliśmy wstanie dostrzec. Trafiamy na trakt 
biegnący przez wskazane pole wydeptany 
przez bydło. Wśród kukurydzy schodzi nam 
około dziewięćdziesięciu minut, gdy przed 
nami ukazuje się wysoki komin. Z duszą na 
ramieniu i sercem w plecaku kierujemy się ku 
niemu. Gdy jesteśmy już na asfalcie jasnym 
staje się, że dotarliśmy dokładnie do wioski 
którą obraliśmy za cel. To podbudowuje 
naszą psychikę i nadwątlone siły, więc mimo 
późnej już pory wciąż jedziemy naprzód. 
Miasteczko Ocna Mures przenosi nas jakby 
do innego wymiaru. Leżące na płaskowyżu, 
otoczone wieloma szybami naftowymi, a w 
środku pełne opuszczonych i zdewastowa-
nych rafinerii oraz fabryk, bardziej przypomi-
na cmentarzysko niż osadę ludzką. Spotyka 
nas tutaj jednak miły moment, gdy jeden z 
mieszkańców podarowuje nam kilka jabłek. 
To pierwszy, ale nie ostatni taki miły gest ze 
strony Rumunów, którzy gdy dowiadują się o 
celu naszej podróży zazwyczaj łapią się za 
głowę. Myślami jesteśmy już na noclegu, gdy 
w cygańskiej wiosce Vama Seac syszę głośny 
odgłos wylatującego powietrza i mamy pierw-
szą panę. Wyprowadzamy rowery poza wieś, 
aby nie prowokować sensacji, co udaje się tyl-
ko połowicznie, bo po chwili zjawia się grupka 
chłopaków na rowerach, a po nich następna 
z pytaniem czy nie pomóc. Uwijamy się przy 
rowerze i po kilkunastu minutach wyciągamy 
z opony maleńki okruszek szkła po czym 
zakładamy nową dętkę. Jeszcze kilkanaście 
kilometrów i rozbijamy się w na malowniczym 
wzgórzu przed wioską Sanmiclaus. Zmęcze-
nie trudnym, górskim odcinkiem odchodzi 
na drugi plan i wspinamy się na szczyt skąd 
obracając się podziwiamy cudowną panora-
mę. Wokół nas zielone bezleśne wzgórza, a 
na horyzoncie zamknięty pierścień wysokich 
gór. Schodzimy i kładziemy się spać, znów 
„na brudasa”. 

Czas jazdy: 5:44 h 
Prędkość śr.: 17,7 km/h 
Prędkość maks.: 55,0 km/h 
Dystans: 101,74 km 

Notował: Ignacy Woźny

PolECA
Z jesiennym rabatem:

- płoty lamelowe
- płoty boazeryjne
- pergole
- kwietniki
- palisady

ofERtA SPECjAlNA 
PoD ZAmóWIENIE 

KlIENtA
Drewno Konstrukcyjne
Więźba - 760,00 zł/m3

uSŁuGI:
- ciśnieniowa impregnacja 

drewna
- suszenie drewna

WyPRZEDAŻ
Sklejka antypoślizgowa

Czołowo, ul. Kórnicka 3, tel. 061 8179 121, 0605 433 420

sEnorZy  
Z boróWCa 
WsPominaJą   
Na początku października obchodzi-

my  DZIEŃ SENIoRA. jest więc okazja 
aby przestawić działające na terenie 
gminy Kórnik koło SENIoR z borówca. 
Koło skupia emerytów i rencistów nie 
tylko z borówca, lecz także z Robakowa, 
Dachowy, Gądek, Kamionek, Kórnika i 
innych miejscowości.

Członkowie spotykają się przeważnie 
raz w miesiącu w budynku po byłej szkole. 
Jest tam obszerna świetlica z kuchnią i 
zapleczem. Można więc omawiając bie-
żące sprawy, czy dzieląc się nowinkami 
jeść pyszne ciasta przygotowane przez 
solenizantki i solenizantów z danego 
miesiąca.

Jest co wspominać i o czym  rozma-
wiać, bo w każdym miesiącu dzieje się 
coś ciekawego. 

W marcu uroczyście obchodzono  

DZIEŃ KOBIET, a że pań jest znacznie 
więcej niż panów to głównie one świę-
towały.

W kwietniu  odbyła się jednodniowa 
wycieczka szlakiem Adama Mickiewicza 
po Wielkopolsce. Pogoda tego dnia nie 
była najlepsza, ale humory uczestników 
dopisywały i wszyscy wrócili z wycieczki 
zadowoleni i bogatsi o nowe doświad-
czenia.

W dniu 3 maja seniorzy spotykają się 
przy ognisku (w tym roku jednak z uwagi 
na pogodę w świetlicy) na pieczeniu kieł-
basek i śpiewaniu pieśni patriotycznych i 
żołnierskich.

W czerwcu panie pomagają w organi-
zacji festynu z okazji święta najmłodszych. 
Bardzo aktywnie włączają się też w przy-
gotowaniu PARAFIADY i odpustu.

   Wiele osób z koła wybrała się z 
księdzem Grzegorzem Gałkowskim na 
wycieczkę do Wilna i okolic.

 W lipcu przez Borówiec przechodzą 
pielgrzymi  z Poznańskiej  Pielgrzymki na 
Jasną Górę. Są witani  bardzo serdecznie 
i częstowani posiłkiem i napojami.

 26 lipca seniorzy wybrali się na wy-
cieczkę do Zaniemyśla. Podziwiali zabytki, 
przeprawili się promem na wyspę Edwar-

da, spacerowali po urokliwej miejscowości, 
a gdy zgłodnieli zjedli pyszny obiad. Syci i 
zadowoleni wrócili do domów.

 15 sierpnia wielu seniorów uczest-
niczyło we mszy  odprawionej w intencji 
ojczyzny.

W tym też miesiącu, w ostatnim tygo-
dniu przed rozpoczęciem roku szkolnego 
przez wnuki, którymi wielu dziadków się 
opiekuje, seniorzy nabrali sił nad morzem. 
Aż 62 osoby odpoczywały w Niechorzu.
Zwiedzano Międzyzdroje i miejscowości 
wybrzeża rewalskiego.

  We wrześniu  uczestnicy nadmor-
skiego wypoczynku oglądali zdjęcia i 
wspominali tamten tydzień oraz podziwiali 
opaleniznę niektórych  pań.

 W październiku, dzięki uprzejmości 
mieszkającego w Borówcu  dyrektora 
TEATRU MUZYCZNEGO z Poznania se-
niorzy wybiorą  się na specjalnie dal nich 
przygotowany spektakl.

  W listopadzie będą na pewno wspólne 
andrzejki, a w grudniu wieczór wigilijny. 
Tym razem  do organizacji włączą się ułani 
ze  Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 7 
Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich, 
z którymi seniorzy są zaprzyjaźnieni.

ZARZĄD

Słuchaj, Polsko! Nie rzucim ziemi, 
choćby nasze serca przemocą wyrwać 
chciał nam wróg! – to słowa, które 
towarzyszyły uczestnikom sesji popu-
larnonaukowej zatytułowanej „udział 
Kórniczan w Powstaniu Wielkopolskim”, 
która odbyła się 7 października w bniń-
skiej podstawówce. 

Sesja ta była jednym z punktów obcho-
dów tegorocznej 90. rocznicy wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. Referaty, kalen-
daria i prezentacje przygotowała młodzież 
z szkół z naszej gminy oraz harcerze. 

W auli Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Kórniku-Bninie zasiedli m.in. członkowie 
rodzin kórnickich powstańców, przedsta-
wiciele władz samorządowych, dyrektorzy 
placówek oświatowych. 

Sesję rozpoczęli uczniowie z radzewskiej 
podstawówki. Zaprezentowali kalendarium 
udziału mieszkańców Ziemi Kórnickiej w 
Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Lice-
aliści z Kórnika przedstawili w prezentacji 

multimedialnej zbiory Biblioteki Kórnickiej o 
tematyce powstańczej. Wśród nich pojawiły 
się zdjęcia członków Kompanii Kórnickiej czy 
wykresy określające strukturę tej organizacji. 
Z prezentacji dowiedzieliśmy się m.in. że 
region kórnicki dostarczył około 250 ochot-
ników do walki w Powstaniu Wielkopolskim. 
Następnie kórniccy gimnazjaliści przybliżyli 
miejsca pamięci narodowej związane z 
udziałem mieszkańców Kórnika, Bnina i oko-
lic w zrywie niepodległościowym np. zdjęcia 
grobów i tablic poświęconych powstańcom. 
Gospodarze sesji – uczniowie z Bnina za-
prezentowali historię wspomnianego już po-
wstania, która przeplatana była z pieśniami 
żołnierskimi. Uczestnicy sesji spontanicznie 
zaśpiewali „Nie rzucim ziemi, skąd nasz 
ród”. Gimnazjaliści z Robakowa zapoznali 
obecnych z przywódcami wielkopolskiego 

zrywu m.in. z Stanisławem Taczakiem, Ber-
nardem Śliwińskim czy Kazimierzem Zente-
klerem a uczniowie z Szczodrzykowa m.in. 
z postacią Stanisława Pohla. Członkowie 
rodziny Serbów, którzy walczyli w Powstaniu 
Wielkopolskim byli bohaterami prezentacji 
dzieci z kórnickiej podstawówki. Harcerze 
natomiast odczytali przeprowadzone przed 
czterdziestoma latami wywiady z żyjącymi 
wówczas powstańcami. O walce opowiadali 
wtedy Stanisław Tłok z Dębca i Jan Pohl z 
Kórnika.  

Sesja popularnonaukowa przygotowana 
przez uczniów z naszej gminy była okazją 
do poszerzenia wiedzy na temat powstania, 
kórnickich powstańców oraz swoistą lekcją 
patriotyzmu, zwłaszcza dla najmłodszych 
mieszkańców gminy Kórnik. Po sesji, jej 
uczestnicy mieli możliwość nabycia cegiełki 
na budowę pomnika upamiętniającego 
miejscowych powstańców. 

Barbara Morasz

uCZnioWiE o PoWstaniu i PoWstańCaCh 
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błędny manewr
23 września w Kórniku, kierujący samo-
chodem ford w wyniku nieprawidłowo 
wykonywanego manewru cofania dopro-
wadził do zderzenia z daewoo.

Nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
26 września w Kórniku, kierowca opla nie 
udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył 
się z renault.

Zatrzymali kierowcę 
26 września kórniccy policjanci zatrzymali 
w Borówcu mężczyznę, który kierował 
samochodem, pomimo obowiązywania są-
dowego zakazu prowadzenia pojazdów. 

Zderzył się z fordem
30 września w Gądkach, kierujący fiatem 
w wyniku nieprawidłowo wykonywanego 
manewru wyprzedzania doprowadził do 
zderzenia z fordem. 

Nietrzeźwy rowerzysta 
2 października w Kórniku funkcjonariu-
sze zatrzymali mężczyznę, który jechał 
rowerem   będąc nietrzeźwym. Rowerzy-
sta miał 2,1‰ alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Złapali” na gorącym uczynku 
4 października w Kórniku, policjanci 
„złapali” dwóch mężczyzn, którzy próbo-
wali dokonać  kradzieży z włamaniem do 
dwóch samochodów zaparkowanych na 
kórnickim rynku. 

Kradzieże
• 27 września w Gądkach skradziono 
samochód osobowy audi A6 o wartości 
45 000 zł,
• 28 września dokonano kradzieży z 
mieszkania w Kórniku biżuterii, straty 
oszacowano na 4 000 zł,
• 29 września nieznani sprawcy włamali 
się do sklepu warzywnego w Kórniku 
i ukradli z niego artykuły spożywcze o 
wartości 200 zł,
• 2 października skradziono w Kamionkach 
rusztowanie oraz wkrętarki o wartości 
3 220 zł. Opr. BM

Akcja „Prędkość”
W dniach 20-21, 27-28 września i 4-5 paź-
dziernika funkcjonariusze policji i straży 
miejskiej przeprowadzili akcję „Prędkość”, 
która ma na celu „wyłapanie” kierowców, 
którzy nie stosują się do znaków ograni-
czenia prędkości na terenie gminy. Pod-
czas tych akcji zatrzymano w sumie 41 
kierowców. Rekordzista prowadził pojazd 
w Borówcu z prędkością 114 km/h przy 
ograniczeniu prędkości w tym miejscu do 
40 km/h. Zatrzymani kierowcy to w znacznej 
większości mieszkańcy gminy Kórnik. 

mandat za nieprawidłowe parkowanie 
Od 20 września do 5 października strażnicy miej-
scy nałożyli w sumie 21 mandatów na kierow-
ców, którzy zaparkowali swoje pojazdy w Kórniku 
w niedozwolonych miejscach. Najczęściej łamali 
zakaz zatrzymywania się i postoju. 

Pochwycili bezpańskie psy
W okresie od 20 września do 5 października 

strażnicy miejscy pochwycili w Kórniku i w 
Trzykolnych Młynach w sumie 3 bezpańskie 
psy. Czworonogi przewieziono następnie 
do schroniska. 

ukarany za rozwieszanie ogłoszeń 
23 września patrol SM ukarał mandatem 
mężczyznę, który w miejscu niedozwolo-
nym rozwieszał ogłoszenia w Kórniku. 

mandat za brak umów 
24 września w Czmońcu ukarano manda-
tem właścicielkę posesji za brak stosow-
nych umów i rachunków za wywóz ścieków 
i śmieci. 

ukarane za brak nadzoru nad psem
25 września w Kórniku i 3 października 
w Borówcu strażnicy interweniowali 
w sprawie puszczenia psów luzem i 
braku nadzoru nad nimi. Pierwszą z 
właścicielek ukarano mandatem a drugą 
pouczono. 

Interwencja w sprawie rannego psa
25 września strażnicy interweniowali w 
Robakowie, gdzie znaleziono rannego psa. 
Miał on uszkodzoną czaszkę i kręgosłup. 
Podczas próby przeniesienia psa, jeden z 
funkcjonariuszy SM został pogryziony przez 
czworonoga. Wymagana była interwencja i 
obdukcja lekarska w szpitalu w Poznaniu. 

mandat za blokowanie pojazdu
28 września patrol SM interweniował 
na ulicy Staszica w Kórniku w związku 
ze zgłoszeniem o blokowaniu pojazdu. 
Sprawca tego wykroczenia został ukarany 
mandatem. 

Interwencja w sprawie lisa 
2 października w Borówcu Straż Miejska 
interweniowała w sprawie pojawiającego 
się w pobliżu budynków mieszkalnych lisa. 
Mieszkańcy podejrzewali, że zwierzę może 
być chore. O zdarzeniu poinformowano 
leśniczego. Opr. BM
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StRAŻACy W AKCjI

Kórniccy strażacy wzięli udział w 
kolejnych akcjach: 
• 22 września zabezpieczali lądowanie 

helikoptera w Radzewie, 
• 27 września zabezpieczali miejsce wy-

padku w Czmoniu i na ulicy Konarskiej w 
Bninie, gdzie śmiertelnie został potrącony 
pieszy,

• 29 września w Konarskiem zabezpieczyli 
miejsce lądowania śmigłowca, 

• 2 października na trasie Kórnik – Moście-
nica usuwali plamę oleju, 

• 4 października gasili pożar śmietnika na 
ulicy Staszica w Kórniku. 

Opr. Robert Wrzesiński

KroniKa 
Kryminalna

50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KomPutERoWE 

bADANIE WZRo Ku
Lek. med. Maria Walkowiak
tel. (61) 287-02-50

* gdy kupisz u nas okulary

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

RE AlI Zu jE my WSZySt KIE RE CEP ty

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

UWAGA! 
Straż Miejska w Kórniku apeluje o 

nie zatrzymywanie się i nie parkowa-
nie pojazdów wzdłuż ulicy Średzkiej 
w Kórniku. Wynikający z objazdu 
wzmożony ruch samochodów, w 
tym ciężkiego sprzętu spowodował 
konieczność ustawienia tam znaku 
„zakaz zatrzymywania”. 

Niestety nie wszyscy mieszkań-
cy stosują się do obowiązujących 
przepisów, a najlepszym dowodem 
na to jest zapis z kamery monito-
rującej tą część miasta (niedziela 
5 października, godz. 11.50). Straż 
Miejska ostrzega, że kierowcy, którzy 
uporczywie będą pozostawiać swoje 
auta tam, gdzie jest zakaz ukarani 
będą wysokimi mandatami.  
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KSIĄŻEK 
Pozycje książkowe dostępne są  

w Bibliotece Publicznej w Kórniku. 

DLA DOROSŁYCH 

PHIlIP KERR  
„PRZEWRotNy PlAN”

„Przewrotny 
plan” to thriller z 
zarówno misterną 
intrygą, jak i pa-
noramiczną wizją 
współczesnego 
świata, w którym 
gigantyczne pie-
niądze przypadają 
na zaledwie kilku-
set miliarderów. 
Do bajkowej rezy-
dencji w Nowym 
Meksyku zjeżdża 

dwudziestu z najbogatszych ludzi na 
ziemi. Ta grupa cwaniaków i geniuszy nie 
podejrzewa, że cała obsługa spotkania 
pracuje na rzecz Billa Clarenco, boga-
cza, który chce odzyskać swój utracony 
na giełdzie majątek. Potajemną akcją 
kieruje charyzmatyczna Eve Merlini, była 
wojskowa i szefowa restauracji. Zaska-
kujący pomysł, erudycja, kulisy działania 
finansjery. MG

DLA DZIECI 

mARIA SIENKIEWICZ  
„W CIENIu motylA” 

Konstanty jest 
nieśmiałym, za-
mkniętym w so-
bie gimnazjalistą. 
Ledwo tolerowany 
przez krewnych, 
u których mieszka 
od śmierci rodzi-
ców, przez rówie-
śników uważany 
jest za dziwadło. 
Nieszczęśliwy i sa-
motny Kocio czuje, 

że nie radzi sobie z życiem - z dręczącym 
go starszym kuzynem Aleksandrem, 
straszną matematyczką, z samym sobą. 
Gdy jest już na skraju depresji, poznaje 
starszą, intrygującą dziewczynę. Czy 
przypadkowo nawiązana znajomość od-
mieni jego życie na lepsze? A w ogóle... 
kim jest tajemniczy tytułowy Motyl? 
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Szanowni Państwo! Pojawienie się 
szyldu Kórnickiego ośrodka Kultury w 
otoczeniu „tańczących”- rzeźb autor-
stwa Agnieszki Ciszewskiej – stanowiło 
zapowiedź  tego co dziać się miało w 
siedzibie na Prowencie 6. 

Inauguracja sezonu artystycznego KOK 
2008/2009 wypadła nie tylko śpiewająco, 
ale też tańcząco. 

W sobotę 27 września po raz pierwszy 
wystąpili członkowie Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Kórnickiej. I to po pierwszej próbie, 
na której wszystko było nowe, nieznane, 
trudne. Po prostu pierwsze! Pokonując 
swą pierwszą tremę zaprezentowali układ 
tańców i piosenek wielkopolskich. Zapał, 
entuzjazm i wdzięk nagrodzone zostały 
wielkimi brawami licznej publiczności. Do-
szło też do swoistej lekcji pokazowej. Nowo 
upieczeni artyści mogli skonfrontować 
swoje umiejętności z członkami Zespołu 
Pieśni i Tańca przy Muzeum Narodowym 
Rolnictwa w Szreniawie. Ich bardziej do-
świadczeni koleżanki i koledzy w barwnych 
strojach ludowych dali popis tego czym 
może być nauka tańców i pieśni ludowych. 
To nie tylko kultywowanie tradycji, ochrona 
przed zapomnieniem, ale też doskonała i 
dowcipna zabawa, dająca szansę rozwoju 
tak ciała, jak i ducha. 

Wierzę, że doświadczenie i pasja pro-
wadzącej zespół Małgorzaty Wyspiańskiej 
Matysiak oraz korepetytorki muzycznej i 

akompaniatorki Aliny Stanieckiej Wilczak 
pozwolą już po pierwszym sezonie cieszyć 
się nową wizytówką gminy Kórnik - Ze-
społem Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej. 
Przy okazji informuję, że zespół działa w 
Robakowie (próby w piątki w Gimnazjum 
od 13.30 do 15.30) oraz w Kórniku (próby 
w piątki w KOK od 16.00 do 19.00). Chętni 
w wieku od 10 lat, szczególnie chłopcy mile 
widziani. Ponadto, zachęcam do udziału 
dorosłych. Możliwe jest utworzenie sekcji 
seniorów. Może za jakiś czas  zespół  stanie 
się wielopokoleniowym. Wszystkim nam 
tego życzę.

Oferta kulturalna KOK nie ogranicza się 
tylko do zajęć folklorystycznych. 

Młodszych miłośników tańca zaprasza 
na swoje zajęcia taneczne Rusłan Curujew 
(KOK, wtorki 15.30 do 19.00).

Z kolei, miłośników łamania głowy 
zaprasza do Klubu Miłośników Gier Logicz-
nych Zygmunt Szram (KOK, wtorki 18.00 
do 20.00). 

Skorych do śpiewu biesiadnego i nie 
tylko zaprasza Alina Staniecka Wilczak 
(KOK, czwartki 18.00 do 20.00)

Dla chcących rozwijać swoje talenty 
plastyczne proponujemy następujące 
zajęcia:

- uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjalnych (KOK, środy 16.00 do 19.00)

- licealiści i dorośli (Klaudynówka, ponie-
działki 16.00 do 19.00) Prowadzenie Sylwia  
Grabarczyk i Piotr Mastalerz.

Na zajęcia teatralne dla młodzieży 
gimnazjalnej, licealnej i dorosłych, w trak-
cie których doskonalony będzie warsztat 
aktorski, tworzone etiudy teatralne, sce-
nariusze i realizowany spektakl zaprasza 
Sławek Animucki (KOK, poniedziałek 16.00 
do 18.00)

 Po próbie teatralnej propozycja dla  
miłośników literatury, pragnący podzielić się 
własnym słowem, myślą, metaforą, a także 
ciekawych spotkania z literatami.  Zapra-
szam na zajęcia literackie (KOK, poniedział-
ki 17.30 do 19.00) Sławek Animucki.

Bogatszy o doświadczenie kina letniego 
zapraszam na spotkania Klubu Miłośników 
Dobrego Filmu ( KOK, dwa piątki w miesią-
cu, godz.20.00) To państwo mają wpływ na 
wybór repertuaru!

Inauguracja Klubu Miłośników Dobrego 
Filmu 17 października  o godz. 20.00 

 
Kończąc chciałbym pogratulować 

mieszkańcom gminy Kórnik, a szczególnie 
tym młodym i najmłodszym ich ciekawości 
poznawania nowego, wrażliwości, odwagi 
i talentu. KOK jest otwarty dla wszystkich, 
którym w duszy gra. Wykorzystajmy szansę 
i zagrajmy wspólnie najpiękniejszy koncert 
naszych artystycznych pasji!

Sławek Animucki

tanECZna inauGuraCJa sEZonu 
artystyCZnEGo W KoK

UWAGA!
I konkurs "Jak Oni Śpiewają" Gminy Kórnik  

organizowany przez wieś Żerniki
Zapraszamy wszystkich tych którzy chcą śpiewać!

Kontakt pod nr tel.721-707-656 
oraz 061-8198-522.

SPRoStoWANIE
W ostatnim numerze, w artykule zatytułowanym „Zerówkowy problem rozwiązany” 

wkradł się błąd merytoryczny. Otóż poinformowaliśmy, że udało się rozwiązać pro-
blem przenosząc kilkoro dzieci zamieszkujących obszar na granicy Kórnika i Bnina 
do oddziału klasy „0” w bnińskim przedszkolu. Okazuje się jednak, że sześciolatki 
te pochodzą z Celestynowa, Dziećmierowa, Mościenicy i Skrzynek, a nie z wymie-
nionych w tekście miejscowości. 

Przepraszamy za opublikowanie nieprawdziwej informacji. 
Redakcja 

KomuNIKAt StARoSty PoZNAŃSKIEGo

Starosta Poznański zaprasza w dniach 17, 18 października br. (piątek i sobota) 
do skorzystamy z bezpłatnej możliwości sprawdzenia skuteczności hamulców, 
ustawienia świateł oraz pomiaru i regulacji ciśnienia w ogumieniu pojazdów we 
wszystkich stacjach kontroli pojazdów Powiatu Poznańskiego. Akcja ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku ze zbliżającym się okresem 
zimowym. 

Godz. Poniedziałek Godz. Wtorek Godz. Środa Godz. Czwartek

  15.30-19.00 Zespół taneczny 
„Brawo” 17.00 -18.30 j. angielski dla 

najmłodszych 18.00 Piosenka 
Biesiadna

16.00-17.30 Zespół teatralny 18.00-20.00 Klub gier 
logicznych 16.30 - 17.30

Zajęcia plastyczne 
Szkoła podstawowa 
kl. I do III

17.00

Zajęcia 
plastyczne dla 
dorosłych
„Klaudynówka”

17.30-19.30

Zajęcia plastyczne 
szkoła podstawowa 
kl. IV do VI i 
Gimnazjum

 

17.30-19.00 Warsztaty 
literackie

Godz. Piątek Godz. Sobota Godz. Niedziela

13.30-
15.30

Zespół  Pieśni i 
Tańca - Robakowo  

Scena 
impresaryjna 
okazjonalnie

Scena 
impresaryjna 
okazjonalnie

16.00-
18.00-
17.00-19.00

Zespół Pieśni i 
Tańca 
2 grupy

 

Klub 
szachowy
6 spotkań 
rocznie

15.00- 17.00

Zajęcia 
modelarstwa 
lotniczego
SP nr 1

20.00 Kino 2x w miesiącu

tyGoDnioWy Plan ZaJęć W KórniCKim oŚroDKu Kultury
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Ilość edycji ogłoszenia20
08

* Do wynajęcia mieszkanie 50m2 w Kórniku. Tel: 692 695 002
* Zatrudnię fryzjera, fryzjerkę Kórnik. Tel. 618 980 319 lub 781 051 136
* Do wynajęcia mieszkanie 50 m2 w Kórniku. Tel. 692 695 002
* Sprzedam 12 działek budowlanych pomiędzy Śremem a Kórnikiem 100 zł za 1 m2. Tel. 602 676 982
* Segment bliźniaka 132/425 gotowy do zamieszkania od zaraz w Borówcu sprzedam. 420 tyś. Tel. 602 214 931
* Rodzina poszukuje mieszkania 2-pokojowego w Kórniku do wynajęcia. Pilne! Tel. 728 451 223
* Sprzedam mieszkanie 74 m2 w Szczodrzykowie z garażem, działka ogrodniczą. Tel. 696 448 150
* Wykonam remont domu – malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, inne usługi. Wolne terminy na październik. Tel. 608 070 595
* Sprzedam aparat słuchowy firmy GEERS na 2-letniej gwarancji wraz z kompletnym zestawem kosmetycznym. Tel. 663 771 776
* Sprzedam działkę  budowlana 750 m2. Tel. 606 461 245
* Oddam w wynajem lokal użytkowy 70 m2. Tel. 606 461 245
* Sprzedam telewizor kolorowy  2-letni SHARP 14 LT 45 C z telegazetą. Tel. 889 420 469
* Wykonam prace stolarskie, szafy wnękowe. Tel. 664 800 211
* Sprzedam lub wynajmę dom. Zaniemyśl – Zwola. Tel. 061 285 45 76, 501 074 900
* Mam do wydzierżawienia pomieszczenie na cele gospodarcze – Środa Wlkp. Tel. 061 285 45 76, 501 074 900
* 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

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

Przyjmę za kaucją 
mieszkanie w TBS 

w Kórniku  
o pow. 40-50 m2

tel. (061) 282 20 64

Przyjmę  
do pracy  
w sklepie  

spożywczym
tel. 695 491 902

firma ogólnobudowlana zatrudni
pracowników do ocieplania domów  

a także prac wykończeniowych wewnątrz. 
Praca w okolicy Kórnika,  

zapewniamy dojazd.

 Tel: 693 905 377, 500 061 249

HotEl - REStAuRACjA  
„mEtRoPol”

W ŚREmIE

Poszukuje pracowników na stanowiska:

- recepcjonistka ze znajomością języka 
angielskiego

- szef kuchni
- kucharz - kucharka
- pomoc kuchenna
- kelnerka - kelner
- barman - barmanka

Wymagania:
• nienaganna kultura osobista
• dyspozycyjność

doświadczenie zawodowe niekonieczne

oferujemy:
dobre warunki zatrudnienia
umowę o pracę
możliwość rozwoju zawodowego

oferty prosimy kierowac na adres:
pl. 20 Października 43

63-100 Śrem

ubEZPIECZENIA
- Na Życie indywidualne, grupowe
- Komunikacyjne
- budynków i mieszkań
- Przedsiębiorstw
- Rolnicze
- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
- budowlane
- transportowe
- ofE

Dojazd do klienta gratis!
Honorujemy zniżki z innych towarzystw.

Agent ubezpieczeniowy
Katarzyna Strykowska

trzykolne młyny, gm. Kórnik

Kom. 509 211 394
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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

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

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

garnitury damskie i męskie, płaszcze, sukienki wieczorowe.
Pogotowie krawieckie.

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

Dla członków Wspólnoty burego mi-
sia Kamionki stały się już swego rodzaju 
bazą, którą co jakiś czas odwiedzają. Po 
raz kolejny na zaproszenie burego niedź-
wiedzia (opiekunki) justyny Walkowiak 
przybyły w sobotę 4 października, by 
spędzić czas na wesołej zabawie pod-
czas Święta Pyry. 

Bure niedźwiedzie (opiekunowie) orga-
nizacją imprezy zajęły się już poprzedniego 
dnia.

Kiedy około 40 burych niedźwiedzi, 
burych misiów i ich rodziców dotarło do 
Kamionek, w świetlicy remizy OSP czekał 
na nich słodki poczęstunek. Wśród ciastek, 
ciasta były też smaczne chruściki upieczo-
ne przez mieszkankę Kamionek.

Śmiech towarzyszył uczestnikom quizu 
obozowego, który odbył się w sali kompute-
rowej. Bure misie odpowiadały na pytania 
dotyczące obozu zorganizowanego w 
lipcu w osadzie Wspólnoty Burego Misia 
w miejscowości Nowy Klincz koło Koście-
rzyny. Przypomnieli sobie, że w obozie 
uczestniczyło 35 burych misiów i 22 burych 
niedźwiedzi, którzy odwiedzili Gdańsk i 
Kościerzynę. Podczas quizu śpiewano 
piosenki i oglądano zdjęcia z obozu.  

Członkowie Wspólnoty Burego Misia 
udali się do lasu, by zbierać grzyby i rywa-
lizować kto znajdzie ich więcej. Pierwszego 
znalazła 17-letnia Ewelina, co sprawiło jej 
wielką radość. Burym misiem jest od 2 lat. 
W tym roku po raz pierwszy była na obozie. 
Od początku przynależności do wspólnoty 
jej burym niedźwiedziem jest Magdalena 
Winiecka – uczennica liceum w Poznaniu. 
Wspomniała, że o Wspólnocie Burych 
Misiów dowiedziała się od znajomego ko-
leżanki. Poszła z większą grupą koleżanek 
na spotkanie, ale tylko ona pozostała we 
wspólnocie. Jej podopieczna - Ewelina 
należy do Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Mosinie. 

Po spacerze i zbieraniu grzybów w lesie, 
bure misie, ich rodzice i niedźwiedzie udali 
się na boisko. Bury niedźwiedź – Kinga 
Kończak uczyła nowo powstałej piosenki 

o jesieni. Kinga burym niedźwiedziem jest 
trzy lata. Dotychczas była liderką II grupy, 
tu w Kamionkach były połączone II i III 
grupy. Znalazła się we wspólnocie, bo do 
udziału w obozie zachęciła ją koleżanka. 
Kinga mówi, że bure misie i niedźwiedzie 
„zaczarowały ją”, dlatego została z nimi. 
Bure misie „zaczarowały” też Justynę Wal-
kowiak, która jest studentką pielęgniarstwa 
na Uniwersytecie Medycznym. Przyznała, 
że żyje wspólnotą. 

Rozpalono ognisko a uczestnicy za-
bawy piekli kiełbaski i śpiewali piosenki. 
Następnie rozegrano sześć konkurencji 
sportowych, w tym przeciąganie liny. 
Utworzono dwa zespoły – żeński i męski. 
W rywalizacji górą były kobiety! 

Jednym z rywalizujących był bury miś 
– Remigiusz. W Kamionkach zaopiekował 
się nim m.in. Aleksander Strugała. Studiuje 
on biotechnologię na Uniwersytecie Przy-
rodniczym. Wspomina, że do wstąpienia 
do wspólnoty zachęciły go osoby wcześniej 
zaangażowane w jej pracę. Zapropono-
wano mu udział w obozie i ostrzegano, 
że nie będzie łatwo. Jednak Aleksander 
pozostał. Zajmuje się Jurkiem (nieobecnym 
w Kamionkach), a na obozach miał po 
dwóch podopiecznych. Zapytany, co dało 
mu zaangażowanie się w opiekę nad nie-
pełnosprawnymi, odpowiedział, że przede 
wszystkim inne spojrzenie na wiele spraw.  
Zmieniło się jego podejście do życia, praca 
ta pomogła mu zdystansować się do wielu 
problemów związanych z nauką i karierą 
zawodową. 

Po przybyciu do świetlicy bure misie 
zjadły ugotowane ziemniaki w mundurkach 
z serem cebulą, masłem i tańczyły. Bure 
misie na koniec serdecznie podziękowały 
za przygotowanie im pobytu w Kamionkach. 
Żegnały Justynę Walkowiak siedząc już w 
autobusie. Zaangażowani w organizację 
imprezy byli mieszkańcy Kamionek i Henryk 
Piasecki. Wsparcia udzieliła miejscowa 
młodzież, Rada Sołecka, Urząd Miejski w 
Kórniku, OSP w Kamionkach.

Robert Wrzesiński

burE misiE obChoDZiŁy 
ŚWięto Pyry

„KlauDynKa”  
W JarosŁaWCu
naD morZEm  
baŁtyCKim

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom z Niepełnosprawnością Intelektualną 

i Ruchową „Klaudynka” zorganizowało 
po raz  trzeci  wyjazd na turnus rehabili-
tacyjno-wypoczynkowy do Jarosławca w 
terminie od  19.07.-01.08.2008. Trzydziestu 
czterech członków naszego stowarzyszenia 
wyruszyło o godzinie 7.00 w towarzystwie 
dwóch przemiłych kierowców autobusem 
firmy „KOMBUS”. 

Jarosławiec to stara wieś rybacka, 
położona na Pomorzu Środkowym nieda-
leko Słupska. Wypoczywaliśmy w ośrodku 
„Sanatorium Panorama Morska”, przy-
stosowanym specjalnie dla osób niepeł-
nosprawnych. Korzystaliśmy z zabiegów 
rehabilitacyjnych i różnego rodzaju masaży. 
Po obiedzie dzieci wraz z opiekunami od-
poczywały nad morzem. Zażywały kąpieli 
morskiej, bawiły się w piasku i budowały 
zamki. Wieczorami czekały na nas prze-
różne niespodzianki przygotowane przez 
gospodarzy „Panoramy Morskiej”. Mimo 
upalnej pogody, dzieci okazały się nie-
strudzone bawiąc się na dyskotekach do 
późnego wieczora. 

Nasz wyjazd mógł odbyć się dzięki 
hojności i dobroci serca wielu sponsorów, 
wśród których znaleźli się: Urząd Miasta 
i Gminy Kórnik, Fundacja Zakłady Kór-
nickie, 

 T F P Sp.z o.o. Pani Prezes L. Kużnic-
ka- Tylenda, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kórniku, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu, Fundacja Banku 
Zachodniego WBK,  Kancelaria Notarialna 
J.Jaśkowiak, Kórnickie Przedsiębiorstwo 
Rolno-Handlowe i Usługowe „JAGROL”, 

Bank Spółdzielczy Kórnik, Wodociągi 
Kórnickie i Usługi Komunalne „WODKOM”, 
Firma Grześkowiak – Spółka Jawna, „PY-
CHOTA” – surówki Zgarda, Motel NESTO-
R-A. Bejma.

Wracając do domu, uczestnicy opa-
leni i pełni wrażeń marzyli o ponownym 
pobycie 

w Jarosłwcu, ponieważ dla niektórych 
dzieci był to pierwszy kontakt z morzem.

W imieniu własnym oraz Zarządu 
„KLAUDYNKI” składam serdeczne podzię-
kowanie władzom samorządowym oraz 
wszystkim darczyńcom za okazaną nam 
pomoc finansową, 

za życzliwość i zrozumienie. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku kolejni człon-
kowie naszego stowarzyszenia wyjadą na 
taki turnus, aby zaczerpnąć wiatru, morza i 
słońca. Do wszystkich osób wspierających 
naszą działalność kieruję jedno ciepłe, z 
głębi serca płynące DZIĘKUJĘ.

Małgorzata Chmielewska  
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biEGali na DŁuGiCh  
DystansaCh Z PaŁECZKą

Mieszane sztafety szkół podstawowych 
oraz dziewczęta z gimnazjów startowały 
w  sztafetach 10 x 800m a chłopcy 10 x 
1000m. Kolejna impreza na Błoniach - O 
S i R w Kórniku wyłoniła najlepsze szkoły 
do reprezentowania naszej gminy. Wśród 

gminnych podstawówek bezkonkurencyjna 
była sztafeta Szkoły Podstawowej w Kór-
niku. Dziewczęta i chłopcy pod kierunkiem 
Beaty Górnej i Katarzyny Pucek biegając 
na przemian w składzie: Płosaj Nikola, 
Neuman Aneta, Marika Milosz, Weronika 
Sobańska, Jaskuła Patrycja oraz Szymon 
Korcz, Dominik Nawrocki, Adam Cukrow-
ski, Patryk Rajkowski, Patryk Szczepaniak  
pokonali zespoły z Szkoły Podstawowej w 
Radzewie - 2 miejsce, SP Szczodrzykowo 
- 3 miejsce i SP Bnin – 4 miejsce. Z kolei 
w gimnazjach w kategorii dziewcząt zde-
cydowanie wygrało Gimnazjum w Kórniku 
pod kierunkiem Magdaleny Kowalskiej a 
w sztafecie biegały: Sandra Szczepaniak, 
Anna Zwierzyńska, Justyna Piasecka, 
Natalia Łąkowska, Julia Słoma, Malwina 
Sanocka, Karolina Kapusta, Weronika 
Płóciennik, Mania Frąckowiak i Agnieszka 

Smolińska. Gimnazjum w Robakowie pro-
wadzone przez  Pawła Pawlaczyka zwycię-
żyło zdecydowanie rywalizację chłopców a 
szkołę reprezentowali: Paweł Kąkol, Michał 
Okniński, Michał Basalak, Szymon Kujawa, 
Piotr Maciejewski, Marek Matysiak, Adrian 
Lewandowicz, Krzysztof Krajewski, Paweł 
Słoma i Daniel Kucharczyk.

Sponsorami pucharów, plakietek i me-
dali dla najlepszych był Gościniec Marzy-

mięta Czmoniec i Zakład Ogólnobudowlany 
S. Szczęsny Robakowo. Szkoła Podstawo-
wa w Kórniku była fundatorem drożdżówek 
dla uczniów podstawówek. Całość imprezy 
przeprowadzili nauczyciele - działacze SZS 
w Kórniku.

trZy sZKoŁy Gminy  
KórniK W FinalE  

WoJEWóDZKim

Ponad 500 uczniów z powiatu po-
znańskiego startowało w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych, które odbyły 
się na Błoniach w Kórniku. W otwarciu 
imprezy uczestniczył burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, gminny radny Janusz 
Wojtuś oraz Marek Serwatkiewicz, rad-

ny z powiatu, który wręczał szkołom na-
grody. Do finałów wojewódzkich kwalifi-
kowały się tylko trzy najlepsze sztafety 
z każdej kategorii szkół. Medalistami 
mistrzostw powiatu zostały także szko-
ły z naszej gminy. Pierwsze miejsce 
wywalczyli  chłopcy z Gimnazjum w 
Robakowie a w sztafecie 10 x 1000m 
biegali: Rafał Kąkol, Michał Okniński, 
Michał Basalak, Szymon Kujawa, Piotr 
Maciejewski, Marek Matysiak, Bartosz 
Hankowski, Krzysztof Krajewski, Paweł 
Słoma i Daniel Kucharczyk. Długo mu-
sieliśmy czekać na to, aby w finałach 
wojewódzkich w kategorii szkół pod-
stawowych pojawiły się podstawówki 
z  gminy Kórnik.  W tym roku dokonali 
tego chłopcy i dziewczęta z Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku, którzy wy-
walczyli drugie miejsce. Sztafeta, którą 
przygotowały Beata Górna i Katarzyna 
Pucek biegła w składzie: Nikola Płosaj, 
Weronika Sobańska, Aneta Neumann, 
Patrycja Jaskuła, Marika Miłosz oraz 
Patryk Szczepaniak, Patryk Rajkow-
ski, Szymon Korcz, Dominik Nawrocki, 
Adam Cukrowski. Także drugie miejsce 
wybiegały dziewczęta Iwony Rauk z 
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku 
: Magdalena Wójkiewicz, Katarzyna 
Szeffner, Anna Ratajczak, Joanna Kruś, 
Kinga Baszyńska, Żaneta Grewling, 
Anna Misterska,  Jul ia Laskowska, 
Małgorzata Król, Marlena Sroka. Szkoły 
otrzymały puchary a uczniowie medale 
ze środków Starostwa Powiatu Poznań-
skiego. Ponadto sztafety dziewcząt 
z Gimnazjum w Kórniku i chłopcy z 
kórnickiego liceum ukończyli bieg na 
piątym miejscu. Doskonały egzamin 
z organizacji imprezy zdali sędzio-
wie i organizatorzy, działacze SZS w 
Kórniku a także uczniowie LO Kórnik, 
którzy obstawiali trasy biegowe. Ser-
decznie dziękujemy dyrekcjom szkół 
za życzliwe zwolnienie ich na imprezę. 
Dodatkowo dyrektor kórnickiego liceum  
sponsorowała cukierki, które uzupeł-
niały uczestnikom kalorie stracone w 
biegu. ARA

W sobotę 27 września w Kleszczewie, 
w ramach VIII Edycji Wesołek Cup, odbył 
się Otwarty Turniej TAEKWONDO o Puchar 
Burmistrza Kórnika. Zdanie powyższe może 
wydać się kontrowersyjne – delikatnie rzecz 
biorąc – ale już spieszę wyjaśnić: Kórnik 
był organizatorem turnieju, ale ze względu 
na brak odpowiedniego obiektu, mogące-
go pomieścić sporą grupę gości, imprezę 
przeniesiono do Kleszczewa. Dziękujemy 
więc Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu 
w Kleszczewie za wsparcie i mamy jedno-
cześnie nadzieję, że 
za lat kilka sami do-
czekamy się takiego 
ośrodka.  

Wiele osób nie 
do końca wie, co 
to jest taekwondo. 
Ta dyscyplina nie 
zaistniała jeszcze w 
powszechnej świa-
domości społecznej, 
a szkoda. Taekwon-
do jest sztuką sa-
moobrony, pocho-
dzącą z Korei. Tam 
się narodziła, tam 
ewoluowała w ciągu 
dwudziestu stuleci. 
Nazwę tworzą trzy 
słowa: Tae (oznacza 
stopę, wyskok lub 
uderzenie stopą), 
Kwon (pięść lub 
uderzenie pięścią), 
Do (sztuka, droga lub metoda). W skrócie 
określimy więc taekwondo jako „sztukę 
walki za pomocą nóg i rąk.” 

Skoro istota rzeczy została wyjaśniona, 
możemy wrócić do Kleszczewa i wydarzeń, 
które miały tam miejsce. Początek zawo-
dów ustalono na godzinę 10.00. Zanim 
jednak przystąpiono  do walki, najpierw 
zarządzono rozgrzewkę. Dzieci z dwunastu 
klubów pilnie ćwiczą pod wodzą starszych 
kolegów. Wiedzą, że prawidłowa rozgrzew-
ka pozwoli odpowiednio przygotować 
mięśnie i uniknąć kontuzji. A o kontuzję w 
tym sporcie nietrudno. Poszczególne kop-

nięcia i chwyty wymagają naprawdę dużej 
sprawności, gibkości i precyzji. Z trybun 
poczynania swych latorośli obserwują 
rodzice. Wydaje się, że to właśnie oni są 
bardziej zestresowani całą sytuacją i bojem 
o medale, który niebawem ma się stoczyć. 
Same zaś dzieci ani myślą się denerwować. 
Są jak znakomicie wyszkoleni żołnierze, 
zdyscyplinowani i skupieni na zadaniu,jakie 
mają do wykonania. W głębi sali zasiadają 
szanowni sędziowie. Uzbrojeni w laptopy, 
drukarki i inne cuda techniki oczekują na 
wzloty i upadki (dosłownie) zawodników. 

Rozpoczyna się rywalizacja. Młodzi 
sportowcy walczyć będą w kategoriach 
wiekowych i według stopni, dodatkowo z 
podziałem na dziewczęta i chłopców. Do 

zaliczenia mają trzy konkurencje sprawno-
ściowe: poomse (harmonijnie połączone 
wszystkie techniki obrony i ataku o wzra-
stającym stopniu trudności), twio – ap – 
chagi (kopnięcie w wyskoku), dollyo – chagi 
(kopnięcie po łuku). 

Konkurencje sprawnościowe zakoń-
czyły się około 13. Godzinę później uro-
czyście wręczono zwycięzcom medale. W 
rozdawaniu medali i dyplomów uczestni-
czyli ważni goście. Przede wszystkim sam 
burmistrz Kórnika, który był patronem całej 
imprezy i fundatorem pucharu. Okazało 
się, że ów puchar nie opuści Kórnika, bo 

właśnie zespół z naszego miasta (UKS 
TKD Kórnik) zdobył najwięcej punktów 
w ogólnej klasyfikacji sprawnościowej i 
zgarnął trofeum. Uhonorowanie młodych 
adeptów taekwondo zakończyło pierwszą 
część turnieju. Drugą część stanowiły walki 
pomiędzy poszczególnymi zawodnikami 
(kyorugi). To konkurencja bardzo prestiżo-
wa, bo wymaga opanowania całej gamy 
kopnięć, bloków, i umiejętności połączenia 
ich w płynne i skuteczne sekwencje. Tutaj 
potrzeba też zimnej krwi, odporności na 
stres i taktycznego myślenia. No, ale jak 
już się wygra – to naprawdę jest się czym 
pochwalić! W walkach klub kórnicki zajął 
drugie miejsce.

Turniej w Kleszczewie pokazał, że 
warto postawić na 
sport. Dzieci trenu-
jące taekwondo są 
świetnie rozwinięte 
fizycznie -  silne, 
elastyczne, szybkie 
i zręczne. Poza tym 
pewne siebie, opa-
nowane i waleczne. 
To robi wrażenie, 
zwłaszcza w połą-
czeniu z ich radością 
i entuzjazmem. Ma-
rek Serwatkiewicz 
radny powiatowy i 
jeden z honorowych 
gości, wskazał też 
inny bardzo ciekawy 
aspekt działań spor-
towych, a mianowi-
cie pogłębienie wię-
zi rodzinnych. Jeśli 
rodzice zaangażują 
się w pasję dziec-

ka, pomagają mu, wspierają psychicznie i 
kibicują jego poczynaniom, to wytwarza się 
ogromna bliskość i zaufanie, świadomość, 
że obie strony mogą bezwzględnie na siebie 
liczyć w każdej sytuacji. Nie wierzycie, że 
tak jest wpadnijcie na następny turniej, który 
odbędzie się już w grudniu w Śremie.

Lista osób, które zdobyły najwięcej 
punktów dla kórnickiego klubu: Gulczyński 
Jan, Posadzy Jakub, Górka Dawid, Mar-
ciniak Mateusz i Nowak Łukasz. Wśród 
dziewcząt Graczyk Dąbrówka i Siejak 
Celestyna. Beata Michałowska

uDana sobota 
PoD ZnaKiEm  
taEKWonDo

KotWiCa ZE ZmiEnnym 
sZCZęŚCiEm

13 września to dzień pechowy dla dru-
żyny Kotwicy Kórnik, ponieważ rozgrywając 
swoje mecze ligowe wszystkie 4 drużyny 
nie sprostały swoim rywalom. Seniorzy 
ulegli na wyjeździe 0:4 słabej Victorii, 
która zajmuje przeważnie dolne miejsca 
w tabeli. Nieco lepiej poszło seniorom w 
meczu z Piastem Kobylnica, który odbył się 
20 września. Kórniczanie przegrywali już 
0:3. Grając w drugiej połowie z przewagą 
jednego zawodnika po drugiej żółtej kartce 
zawodnika Piasta, w ostatnich 15 minutach 
Kotwica strzeliła 3 bramki (B. Majchrzak, 
T. Szymczak, B. Pluciński).  Szczęśliwy 
remis 3:3 dał naszym zawodnikom 1 punkt 
w ligowej tabeli. Kolejnym rywalem Kotwicy 

była Wełnianka Kiszkowo. Znów rozpoczęło 
się od bramki przeciwników, ale od stanu 
1:0 dla Wełnianki inicjatywę przejęli Kór-
niczanie wygrywając ostatecznie 1:4. Po 
dwie bramki strzelili Tomasz Szymczak oraz 
Bartosz Majchrzak. 

Podziałem punktów zakończył się także 
mecz  Kotwicy z Huraganem Pobiedziska 
rozegrany 4 października. Remis 2:2 dały 
dwie  bramki Tomasza Szymczaka.

Następny mecz Kotwica rozegra 11 
października na wyjeździe z 1922 Lechią 
Kostrzyn. 

Tydzień później, w sobotę 18 października 
w Kórniku gościć będzie Phytopharm Klęka 
(mecz o 15:00). (dokończenie na str. 34)

  mecze punkty zwycięstwa remisy porażki
1.  Polonia Środa Wielkopolska 7 21 7 0 0
2.  1922 Lechia Kostrzyn 7 21 7 0 0
3.  Phytopharm Klęka 7 18 6 0 1
4.  Huragan Pobiedziska 7 13 4 1 2
5.  Jurand Bolechówko 7 13 4 1 2
6.  Piast Kobylnica 7 10 3 1 3
7.  Lechita Kłecko 7 10 3 1 3
8.  Kotwica Kórnik 7 9 2 3 2
9.  Kłos Zaniemyśl 7 7 2 1 4
10.  Vitcovia Witkowo 7 6 2 0 5
11.  Warta Śrem 7 5 1 2 4
12.  Polonia Poznań 7 4 1 1 5
13.  TPS Winogrady (Poznań) 7 3 1 0 6
14.  Wełnianka Kiszkowo 7 1 0 1 6
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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
24-go października 2008r.

materiały prosimy dostarczać do 17-go października 2008r.

(dokończenie ze str. 33) We wspomnianym 
terminie 13 września juniorzy młodsi naszego 
klubu nie sprostali zawodnikom z Łopuchowa 
przegrywając na wyjeździe 0:4. Naszych ju-
niorów usprawiedliwia fakt, że w drużynie brak 
chłopców z rocznika ’92 – najstarszych w tej 
kategorii wiekowej. W pechowy dzień Młodzicy 
ulegli Jedynce Luboń 1:3 a Orlicy przegrali z 
Unią Swarzędz aż 1:9. Opr. Sz.M. i ŁG

DErby Dla mŁoDyCh  
PiŁKarZy KotWiCy 

Kolejnymi zwycięstwami zakończyły 
się ubiegłotygodniowe spotkania chłopców 
trenujących w młodzieżowych drużynach 
Kotwicy Kórnik. Orlicy Kotwicy Kórnik ro-
zegrali bardzo dobry mecz w Kleszczewie 
z tamtejszą Clescevią. Młodzi Kórniczanie 
rozpoczęli spotkanie ambitnie i już w 3 mi-
nucie znakomicie prezentujący się tego dnia 
Mateusz Kruk uzyskał prowadzenie dla Ko-
twicy. Jak się okazało Mateusz ustrzelił tego 
dnia klasycznego hat-tricka w niespełna 10 
minut ! Kórnicka drużyna, która w pierwszej 
połowie uzyskała znaczącą przewagę, w dru-
giej odsłonie postanowiła utrzymać korzystny 
wynik. Ostatecznie spotkanie zakończyło się 
wynikiem 3:1 a Kotwica wystąpiła w składzie: 
Kacper Surdyk, Radek Andrzejczak, Karol 

Siejak, Łukasz Konował, Mateusz Kruk, 
Mateusz Ciapa, Jakub Tomczak, Michał 
Suszka, Miłosz Matuszewski, Radek Bla-
docha, Norbert Kuźma, Paweł Pawłowski i 
Dominik Siwiński. 

W niedzielne przedpołudnie zaprezen-
towała się drużyna młodzików, która podej-
mowała rówieśników ze Środy Wlkp. Licznie 
dopingujący naszych piłkarzy kibice zobaczyli 
w wykonaniu naszych chłopców bardzo dobre 
spotkanie. Udokumentowaniem znacznej 
przewagi Kórniczan były szybko zdobyte 
bramki. Pierwsze celne trafienie tego dnia 
zanotował Dawid Wąsowicz, a na dalsze 
bramki nie musieliśmy zbyt długo czekać. Na 
przerwę do szatni Kotwica schodziła z cztero 
bramkową przewagą. Także druga połowa nie 
pozostawiła złudzeń, która drużyna była tego 
dnia lepiej dysponowana. Ostatecznie Kór-
niczanie zwyciężyli 6:0 po dwóch bramkach 
Dawida Marciniaka oraz trafieniach Dawida 
Wąsowicza, Szymona Szymańskiego, Piotra 
Jasiewicza i Filipa Graczyka. Na pochwałę 
zasługuje jednak postawa całej drużyny, która 
wystąpiła tego dnia w składzie: Filip Siejak I, 
Bartek Sobkowiak, Hubert Kaczmarek , Filip 
Graczyk, Patryk Kuberacki, Adam Gulczyński 
, Łukasz Konieczny, Szymon Szymański, Filip 
Siejak II,. Dawid Marciniak, Dawid Wąsowicz, 
Maciej Konował, Sławomir Ratajczak, Piotr 
Jasiewicz. ( ZG ) 

uKs DWóJKa KórniK Górą!
Dnia 20 września odbyły się Między-

wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Mi-
strzostwa Miasta Poznania we wioślarstwie, 
w których brali udział zawodnicy z UKS 
DWÓJKA KÓRNIK. Pierwszego dnia star-
tował debel (dwójka podwójna) dziewcząt, 
na którym płynęły Joanna Hyży i Zuzanna 
Pawlaczyk. O godzinie  1156  wystartował 
Marcin Sobieraj na jedynce. W dalszej 
kolejności wystartowała czwórka podwójna 
dziewcząt ze sterniczką w składzie: szlako-
wa Julia Huzarek, dalej Karolina Zawada, 
Weronika Płóciennik i noskowa Zofia Suszka 
oraz sterniczka Zuzanna Matysiak. Czwórka  
wywalczyła I miejsce. Ten sam skład, ale już 
bez sterniczki w biegach popołudniowych 
przypłynął na III pozycji. Na koniec dnia 
płynął debel chłopców, na którym startowali 
Marcin Sobieraj i Rafał Grządzielewski.

Następnego dnia odbyły się Mistrzostwa 
Wielkopolski we wioślarstwie, w których 
nasz klub reprezentowały dwie osady.

Marcin Sobieraj na jedynce po zaciętej 
walce i wspaniałym finiszu zdobył II miejsce 
przegrywając tylko o 0.4 s. z zawodnikiem 

KW 04 Poznań, natomiast czwórka bez 
sternika dziewcząt pokonała osady z 
poprzedniego dnia i wywalczyła I miejsce 
uzyskując w ten sposób tytuł Mistrzyń 
Wielkopolski.

ProblEmy uKs-u

W naszej okolicy jest dużo pięknych je-
zior, co sprzyja treningom i rozwojowi sportu 
w gminie. Nasz klub jednak boryka się w 
wieloma problemami. Brak nam dobrych 
warunków, przede wszystkim poszukujemy 
osoby chętnej do pomocy w prowadzeniu 
zajęć z wioślarstwa, potrzebny nam sprzęt, 
gdyż w większości korzystamy z pożyczo-
nych łódek od innych klubów, motorówka 
oraz hangar dla łodzi. Nasz klub poszukuje 
sponsora, który pomógłby w pokonaniu tych 
trudności. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za 
okazaną, choćby najmniejszą pomoc. W 
powyższej sprawie można się kontaktować 
z trenerem p. Małgorzatą Iszkuło pod nu-
merem telefonu 069 77 39 222.

Zawodniczki i zawodnicy
UKS „DWÓJKA KÓRNIK”




