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50 MILIONÓW DLA PSE?

HUBERTUS

KOMBUS SIE STARA

PSE żąda od Gminy Kórnik odszkodowania

Święto Myśliwych w Borówcu

Czy pojedziemy do Centrum Poznania?
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PSE wZywA Do ZAPŁAty 50 mIlIoNów

Przedstawiciele Polskich Sieci Elektro-
energetycznych: Tadeusz Ruszczykowski 
(p.o. dyrektora Departamentu Inwstycji 
PSE-Operator S.A.) oraz Piotr Strojny przy-
byli 9 października do Urzędu Miejskiego 
w Kórniku. Podczas spotkania z Przewod-
niczącą Rady Miejskiej w Kórniku Ireną 
Kaczmarek, burmistrzem Jerzym Lechne-
rowskim oraz wiceburmistrzem Hieronimem 
Urbankiem przekazano pismo skierowane 
do burmistrza z wezwaniem Gminy Kórnik 
do zapłaty „na rzecz spółki  PSE-Operator 
S.A. kwoty 50 048 663,48 złotych za szko-
dy spowodowane niewykonaniem przez 
Gminę Kórnik zobowiązań wynikających z 
umowy z dnia 5 września 2005r., dotyczącej 
realizacji na terenie Gminy Kórnik inwestycji 
pod nazwą budowa elektroenergetycz-
nej linii czterotorowej dwunapięciowej 
2x400kV+2x200kV, jak również wadliwym 
uchwaleniem miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w 2003r., na 
podstawie którego prowadzono powyższą 
inwestycję, angażując znaczne środki 
finansowe”.

14 października burmistrz Jerzy Lech-
nerowski wraz z wiceburmistrzem Hieroni-
mem Urbankiem udali się na spotkanie z 
wojewoda Piotrem Florkiem.

Dyskutowano na temat przebiegu spor-
nej linii, roszczeń PSE i procedur związa-
nych z inwestycją.

Z rozmów wynika, że wojewoda - opie-
rając swoje stanowisko na wpisaniu inwe-
stycji w poczet projektów kluczowych dla 
realizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
Euro 2012 - skłania się do przeprowadzenia 
inwestycji po tzw. trasie starej linii. Obecnie 
trwają konsultacje Urzędu Wojewódzkiego 
z Ministerstwem Środowiska w sprawie 
decyzji środowiskowej niezbędnej do wy-
dania decyzji celu publicznego dla budowy 
inwestycji w tym wariancie.

Więcej o roszczeniach PSE-Operator 
czytaj w dalszej części Kórniczanina.

NowE oSIEDlE w SZCZytNIKACh? 

Firma ECM zamierza wybudować w 
Szczytnikach (w okolicach zbiornika wod-
nego, drogi gminnej Borówiec Kamionki 
i ul Jeziornej w Szczytnikach) osiedle 
mieszkaniowe z budynkami pojedynczymi 
szeregowymi i wielokondygnacyjnymi. W 
ramach przedstawionej koncepcji również 
okolice samego zbiornika maja zostać 
zagospodarowane. 

Podczas spotkania wiceburmistrza 
Hieronima Urbanka z pełnomocnikiem 
firmy Piotrem Podzielnym dyskutowano o 
ustaleniach obowiązującego panu zago-
spodarowania, problematyce niezbędnej 
infrastruktury (zarówno drogowej jak i 
oświetlenia i innych mediów). Ważną 
kwestią było także omówienie współfinan-

sowania przez firmę kolektora ściekowego 
na odcinku od ul. Jeziornej do ronda w 
Borówcu przy ul. Poznańskiej (wzdłuż drogi 
Borówiec-Koninko).

Było to spotkanie wstępne. Kolejne 
rozmowy będą kontynuowane w najbliż-
szym czasie. 

wIZytA DElEgACjI Z humANIA

Delegacja z ukraińskiego miasta Humań 
odwiedziła Kórnik 17 października. Irina 
Surżikowa (docent na Wydziale Filologii 
Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Humaniu), Oksana Zabołotna (kierownik 
Katedry Języków obcych tej samej uczel-
ni) oraz dwie studentki Olga Surżikowa i 
Olga Menżos (co ciekawe obie studiujące 
zarówno w Humaniu jak i na gnieźnień-
skim oddziale UAM) zwiedziły miasto oraz 
odwiedziły Urząd Miejski, gdzie zostały 
przyjęta przez wiceburmistrza Hieronima 
Urbanka. 

Była to rewizyta, gdyż w dniach 7-13 
września w Humaniu gościła delegacja 
z Kórnika w składzie: sekretarz Leszek 
Książek, radny Adam Lewandowski oraz  
Sebastian Wlazły - pracownik Urzędu 
Miejskiego, którzy  

wNIoSKI Do FS NA KANAlIZACję

Przygotowaniom do złożenia wniosków 
o fundusze unijne na budowę kanalizacji 
poświęcono rozmowy wiceburmistrza 
Hieronima Urbanka i specjalisty do spraw 
inwestycji Szymona Szydłowskiego z 
przedstawicielami Aquanetu, które odbyły 
się 21 października. Spółkę reprezentowali 
Andrzej Kaziród – dyrektor Departamentu 
Inwestycji, kierownik Wydziału Inwestycji 
Karol Beszterda, Przemysław Chrust 
odpowiedzialny za inwestycje na terenie 
naszej gminy oraz Mateusz Józefowski od-
powiedzialny za kontakt spółki z funduszem 
spójności i wnioski.

Gmina Kórnik zrealizowała projekty i 

uzyskała pozwolenie na budowę kolektorów 
głównych w ulicach Poznańskiej i Szkolnej 
w Borówcu wraz z sieciami wewnątrzosie-
dlowymi w tych okolicach. Przedmiotem 
rozmów były starania o złożenie wniosku 
nie tylko na te odcinki inwestycji, ale także 
na cześć drugą, której projekt wykonuje 
Aquanet. Ustalono, że do 10 grudnia zo-
stanie złożony wniosek o dofinansowanie 
z Funduszu Spójności obu części systemu 
kanalizacyjnego w Borówcu. Ogłoszenie 
przetargu na wykonanie zadania miało-
by nastąpić na początku 2009roku. Pod 
koniec przyszłego roku, jak wynika z ne-
gocjacji- ma być również złożony wniosek 
o dofinansowanie kolektora głównego w 
Kamionkach. 

Ustalono także, ze wstrzymane przez 
spółkę prace projektowe nad systemem 
kanalizacji całej tzw. Aglomeracji Kórnickiej 
zostaną na wniosek Gminy Kórnik wznowio-
ne. Przypomnijmy, że w skład aglomeracji 
wchodzą: Szczytniki, Koninko, Kamionki, 
Borówiec, Prusinowo, Biernatki, Błażejewo, 
Błażejewko, Skrzynki, Mościenica oraz 
Daszewice, Sypniewo, Głuszyna. 

gwIAZDy w KóRNIKu

W dniu 13 października w hotelu Ro-
dan w Skrzynkach odbyło się spotkanie 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego z 
właścicielami obiektu oraz Zbigniewem 
Górnym- organizatorem turnieju tenisowe-
go gwiazd.

W dniach od 19-21 grudnia na obiektach 
hotelu planowane jest przeprowadzenie 
imprezy tenisowej, w której wezmą udział 
popularni aktorzy scen polskich, filmu i 
rodzimych seriali telewizyjnych.

ZmAgANIA w RADZEwIE

W dniu 18 października br . podczas 
odbywającego się w tym dniu „Memoriału 
20 października 1939r.” w ramach kórnic-
kich rozgrywek ligowych, rozegrane zostały 
zawody Kórnickiej Ligi Tenisa Stołowego, 
Kórnickiej Ligii Rzutu Lotką oraz Kórnickiej 
Ligii Strzeleckiej. (dokończenie na str.4) 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

Miejsce
na Twoją reklamę
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(dokończenie ze str. 3)
W rywalizacji mógł wziąć udział każdy, 

bez względu na wiek i miejsce zamieszka-
nia. Wśród zawodników byli mieszkańcy 
Dziećmierowa , Konarskiego, Kórnika, 
Kromolic, Mościenicy , Radzewa, Runowa, 
Szczodrzyko-
wa , Trzechkol-
nych Młynów. 

W każdej z 
wymienionych 
dyscyplin wrę-
czone zostały 
medale i pu-
chary a na za-
kończenie zro-
biono wspólne 
pamią tkowe 
zdjęcie. 

W tym dniu 
wręczone zo-
stały również dyplomy miejscowościom, 
które rywalizowały we współzawodnictwie 

sportowym miejscowości Gminy Kórnik w 
„Turnieju Białej Damy”. Pierwsze miejsce 
wywalczyła wieś Konarskie – nagrodę ode-
brał sołtys wsi Konarskie Pan Józef Bartko-
wiak i kapitan drużyny Pan Eugeniusz Ry-
bak, drugie miejsce zdobyła wieś Radzewo 

– nagrodę ode-
brał sołtys wsi 
Radzewo Pan 
Dawid Bartko-
wiak, natomiast 
trzecie miejsce 
przypadło mia-
stu Kórnik – na-
grodę odebrała 
Pani Barbara 
Radziejewska. 

K a ż d a  z 
nagrodzonych 
miejscowości 
otrzymała rów-

nież nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Burmistrza Gminy Kórnik. (KPR)

hoŁD RoZStRZElANym 

Już 69 lat minęło od tragicznych wy-
darzeń związanych z egzekucją 15 miesz-
kańców Kórnika i okolicznych wsi. Jak co 
roku w dniu 20 października delegacje 
przedstawicieli kombatantów, władz sa-
morządowych, szkół, harcerzy, organizacji 
społecznych, kórnickich firm i środowisk 
złożyły wiązanki kwiatów przed tablicą ku 
czci rozstrzelanych, gdzie tradycyjnie kór-
niccy harcerze zaciągnęli wartę. 

Następnie delegacje udały się na cmen-
tarz, by również na mogile pomordowanych 
złożyć kwiaty. (MMB)

Ruszyły pRace
Rozpoczęły się prace przy budowie 

pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918-
1919r. 

W dniu 14 października br. na Placu Po-
wstańców Wlkp. odbyło się skromna uroczy-
stość inaugurująca budowę monumentu.  

W tym historycznym momencie udział 
wzięli: burmistrz Jerzy Lechnerowski, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Irena Kaczma-
rek, radny Powiatu Poznańskiego Marek 
Serwatkiewicz oraz dyrektorzy, nauczyciele, 
młodzież i dzieci z Gminy Kórnik. 

W uroczystości udział wzięli także pan 
Adam Wójkiewicz, autor projektu i wykonaw-
ca pomnika, pan Janusz Nowak, kierownik 
budowy pomnika i radny Bogdan Wesołek, 
inicjator i koordynator działań. 

Pan Bogdan Wesołek przypomniał ze-
branym, a w szczególności najmłodszym 
mieszkańcom gminy o udziale mieszkańców 
Ziemi Kórnickiej w Powstaniu Wielkopolskim 
1918-1919, wskazał dom rodziny Serbów 
– uczestników Powstania Wielkopolskiego 
i powiedział o inicjatywie budowy pomnika 
Powstańców Wlkp. Następnie burmistrz 
Jerzy Lechnerowski opowiedział o znaczeniu 
powstania tego pomnika dla mieszkańców 
naszej gminy i przekazał „Dziennik Budowy” 
panu Januszowi Nowakowi, kierownikowi 
budowy pomnika. Pan Adam Wójkiewicz 
przybliżył zebranym szczegóły projektu po-
mnika i kolejnych etapów budowy.

Na koniec burmistrz Jerzy Lechnerowski 
dokonał uroczystego pierwszego sztychu 
łopatą, rozpoczynając kopanie fundamentów 
pod symbol pamieci o bohaterach, a za jego 
przykładem poszli goście, młodzież i dzieci. 
Każdy chciał mieć swój udział w tym dziele 
społeczności naszej gminy. Przypomnijmy, 
że trwa zbiórka funduszy na budowę mo-
numentu.

Można jeszcze nabywać cegiełki: po-
numerowane dokumenty o nominałach 
1,2,10,20,50,100 i 200 złotych można naby-
wać w szkołach, u sołtysów oraz w Bninie w 
sklepie pani Jolanty Kurminowskiej przy ul. 
Rynek 5, w Kórniku w sklepie „Smyk” państwa 
Kerberów przy Placu Niepodległości 24 oraz 
w zakładzie szewskim pana Adama Grzego-
rowskiego przy Pl. Niepodległości 39.

Referat Promocji Gnminy

jeszcze niedawno gorąca dyskusja 
kórnickich samorządowców na komi-
sjach i sesjach Rady miejskiej dotyczyła 
tego jak spożytkować przewidywane 
wysokie dochody przyszłych lat bu-
dżetowych. 

Rozważania o tym, czy należy 
wydawać przeszło 50 milionów na 
nowoczesny kompleks sportowy z 
halą i pływalnią przeplatane były nutą 
pesymizmu. 

Padały pytania: a co gdy coś pójdzie 
źle? jaki jest czarny scenariusz?

Niemal w tym samym czasie, gdy dużą 
większością głosów zadecydowano, że 
obiekt powinien powstać, konkretny wa-
riant owego czarnego scenariusza trafił 
do rak kórnickich samorządowców. PSE-
Operator SA wystąpiła do Gminy Kórnik 
z roszczeniami. (patrz Krótko z Ratusza 
str. 3 bieżącego numeru naszego pisma 
oraz http://www.nowaliniapoznan.pl ). W 
tym „scenariuszu” także znaczącą rolę 
odgrywa kwota ponad 50 milionów, bo tyle 
właśnie  żąda się od gminy. Czy jest to 
przypadek? Czy przypadkowo roszczenia 
wysuwane są w tym momencie? 

Walka mieszkańców „ze słupami” trwa 
od lat. Nie sposób w zwięzłych słowach 
streścić historię konfliktu, a bez tego 
nie można obiektywnie rozstrzygnąć o 
racjach poszczególnych stron. 

Forsowany przez inwestora przebieg 
wzdłuż trasy istniejącej od lat 50tych 
ubiegłego wieku „mniejszej” linii spotkał 
się z protestem mieszkańców zbul-
wersowanych skalą przedsięwzięcia. 
Choć, jak udowadnia PSE, właściciele 
nieruchomości położonych najbliżej 
owej trasy w większości otrzymali od-
szkodowania, jednak rzesza nowych 
właścicieli, lub ci posiadający działki 
nieco dalej utrzymują, że nie zdawali 
sobie sprawy z faktu, że nowa linia po-
prowadzona będzie na gigantycznych 
słupach wysokości około 70 metrów. 
Protestujący przekonują także, że od-
działywanie linii czterotorowej 2x400kV 
i 2x200 kV może być szkodliwe dla ludzi 
mieszkających nawet kilkaset metrów 
od takiej linii.

Inwestor przystąpił do budowy na 
podstawie ostatecznego pozwolenia, 
które następnie ... zostało uchylone. Przy-
pomnimy, że słupy już stoją  w okolicach 
Pierzchna, nad częścią Dziećmierowa 
(o czym się często zapomina) oraz  w 
Skrzynkach i Borówcu.

Niedokończony jest odcinek poprzez 
Kamionki do granic Gminy Mosina i 
dalej.  

Wieloletnie dyskusje, negocjacje, 
protesty, podziały społeczności nie po-
mogły w opracowaniu zadawalającego 
wszystkich rozwiązania, choć wydaje 
się, że niektóre propozycje akceptowane 
są przez większość zainteresowanych 
mieszkańców. 

Zarówno błędy i pomyłki w przyjmo-
wanych przez Radę Miejską w Kórniku 
uchwałach dotyczących zagadnienia (jak 
choćby zapis w jednej z uchwał o linii 
dwutorowej zamiast czterotorowej) oraz 
kontrowersje wynikające np. z początko-
wego nazywania inwestycji przebudową 
lub modernizacją starej linii zamiast bu-
dową nowej komplikowały sprawę. 

Posypały się rozstrzygnięcia nadzor-
cze, procesy sadowe, wyroki.

W 2005 roku burmistrz podpisał 
z PSE porozumienie mające na celu 
wstrzymanie prac na niedokończonym 
odcinku do czasu opracowania rozwiązań 
planistycznych dla ewentualnej kompro-
misowej trasy przebiegu linii, co zgodnie z 
umową miało nastąpić do dnia 6 kwietnia 
2006 roku. Pojawiały się różne koncepcje 
obejść, bajpasów, kabli... Terminu niedo-
trzymano, gdyż dyskusje i konsultacje 
społeczne przeciągnęły się na kolejną 
kadencję, która rozpoczęła się ukon-
stytuowaniem specjalnej komisji Rady 
Miejskiej w Kórniku do spraw przebiegu 
linii na wybranych terenach. 

Owocem prac owej komisji było przy-
jęte przez wszystkich radnych oświadcze-
nie wskazujące najlepsze zdaniem Rady  
rozwiązanie problemu w zaistniałych wa-
runkach. Miało ono polegać na staraniach 
obejścia Kamionek szerokim łukiem przez 
las oraz na działaniach w celu budowy linii 
podziemnej w Skrzynkach i Borówcu. 

Krokiem do realizacji obejścia lasem 
Kamionek były prace planistyczne będące 
na finiszu właśnie teraz.

Przyjęte niedawno studium zagospo-
darowania i projekt miejscowego planu, 
który miał być poddany głosowaniu na 
najbliższej sesji miały dać podstawy do 
przejścia linii lasem. Co istotne – plan 
miejscowy konieczny jest tylko dla ob-
szarów leśnych (ze względu na procedurę 
wyłączania terenu z produkcji leśnej). 
Pozostałe odcinki (bez względu na rodzaj 
linii) mogły być opracowane na podstawie 
skróconej procedury decyzji lokalizacyjnej 
tzw. celu publicznego.

I właśnie teraz spółka PSE-Operator 
SA postawiła sprawę jasno.

Gmina ma zapłacić w ciągu 14 dni (od 
9 października br.) ponad 50 milionów 
złotych lub sprawa trafi do sądu.

Sytuacja jest napięta. Poprosiliśmy 
komentarz burmistrza Jerzego Lechne-
rowskiego, a także przedstawiciela PSE 
Tadeusza Ruszczykowskiego oraz rad-
nego RM w Kórniku Michała Steckiego. 
Większość z publikowanych obok mate-
riałów dotarła do nas tuż przed końcem 
składu gazety i nie było już czasu na 
uszczegóławianie pytań. 

Termin ultimatum inwestora upływa w 
momencie, gdy ten numer Kórniczanina 
będzie już w druku. 

Jakie zapadną decyzje? 
ŁG

RoZmowA Z BuRmIStRZEm gmINy 
KóRNIK jERZym lEChNERowSKIm

ŁG: Jak Pan skomentuje aktualną 
sytuację dotyczącą budowy linii w kon-
tekście wezwania do zapłaty przez gminę 
ponad 50 milionów złotych?

jl: W wezwaniu do zapłaty PSE pod-
noszą dwa elementy:

- wadliwe uchwalenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w 2003r.

- niewywiązanie się gminy z umowy z 
dnia 5 września 2005 roku, w której gmina 
zobowiązała się do ustalenia planu zago-
spodarowania przestrzennego według tzw. 
„wariantu „C” (zmodyfikowanego – oddala-
jącego linię na wysokości osiedla Długiego 
w Kamionkach o ponad 600 m), w terminie 
do 6 kwietnia 2006r.

Uchylenie uchwały w sprawie  planu 
zagospodarowania przestrzennego z 25 
czerwca 2003 roku, a następnie uchylenie 
studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania gminy było następstwem 
zaskarżenia tych aktów przez różne strony 
konfliktu. Nadmieniam, że podobne uchwały 
(akty prawne dotyczące innych obszarów) 
były podejmowane w przeszłości i  nie były 
uchylane przez organy nadzoru.  Drugi 
zarzut, dotyczy nieuchwalenia planu     w 
terminie do dnia 6 kwietnia 2006r. Wynikało 
to z braku akceptacji mieszkańców dla „wa-
riantu C” (moim zdaniem bardzo dobrego 
i kompromisowego rozwiązania).  Gdyby 
wówczas mieszkańcy mówili „jednym 
głosem”, to sądzę, że PSE wybudowałyby 
linię według tego wariantu i nie mielibyśmy 
takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj. Żałuję, 
że nie udało mi się wówczas przekonać 
mieszkańców (zwłaszcza Kamionek) do 
tego wariantu. To spowodowało opóźnienia 
w uchwalaniu planu.

ŁG: Pojawiają się głosy, że umowa z 
dnia 5 września 2005r. jest nieważna, bo 
burmistrz nie miał upoważnienia Rady 
Miejskiej do jej podpisania....

jl: Te twierdzenia są bez sensu. Gdy-
bym wówczas tej umowy nie podpisał, to 
linia byłaby już wybudowana po „starym 
przebiegu”.

ŁG: Czyli gmina jest w tej całej sytu-
acji na straconej pozycji?

jl: Do końca nie! Moim zdaniem wina 
leży też po stronie PSE. Inwestor posiadał 
pozwolenie na budowę, które zostało póź-
niej unieważnione przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny.

Ogólnie, sprawa na pewno jest bardzo 
złożona i nie można obecnie powiedzieć, 
jak się zakończy. Nieustannie prowadzimy 
rozmowy i konsultacje z wojewodą, pra-
cownikami ministerstwa, przedstawicie-
lami PSE i prawnikami ... Władze gminy 
muszą sobie jednak odpowiedzieć i to w 
bardzo krótkim czasie, czy gminę stać na 
kosztowny proces i ewentualne wielkie 
odszkodowania.

 Rozmawiał Łukasz Grzegorowski
(dokończenie na str. 6)

pse żąda 50 milionów
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(dokończenie ze str. 5)
 

RoZmowA Z tADEuSZEm RuSZCZy-
KowSKIm P.o. DyREKtoREm DZIAŁu 

INwEStyCjI PSE oPERAtoR SA

ŁG: W Wezwaniu opieracie Państwo 
swoja argumentację na niewykonaniu 
umowy z dnia 5 września 2005 roku, czyli 
nie opracowaniu do dnia 6 kwietnia 2006 
roku określonej procedury planistycz-
nej. Dlaczego roszczenia PSE zostały 
sformułowane teraz, a nie w 2006r., gdy 
termin ten nie został dotrzymany? 

tR: PSE-Operator S.A. miał ciągle 
nadzieję, że dialog i merytoryczna współ-
praca z gminą Kórnik doprowadzą do 
porozumienia. Dlatego w maju 2006 r., po 
przekroczonych terminach realizacji umowy 
przez gminę,  PSE-Operator S.A. przy-
stąpił do realizacji inwestycji zgodnie 
z ważnym wówczas pozwoleniem na 
budowę, wyłączając jednak odcinek 
między słupami 52-58. Inwestor, nie 
tracąc nadziei na porozumienie i  wy-
kazując dobrą wolę, prowadził nadal 
dialog z gminą i mieszkańcami, w tym 
z  celową Komisją ds. Lini, przedsta-
wiając m.in. we wrześniu 2006 r.  ko-
lejny, piąty wariant przebiegu linii przez 
gminę Kórnik. Lata 2007 i 2008 gmina 
i część jej mieszkańców wykorzystali 
na skuteczne zablokowanie budowy 
całej linii elektroenergetycznej relacji 
Ostrów – Plewiska w gminie Kórnik, a 
głównym powodem zdaje się być party-
kularny interes grupy właścicieli działek. 
PSE – Operator S.A. informował władze 
gminy w związku z odpowiedzialnością 
za niedotrzymanie umowy, kierując do 
Burmistrza gminy Kórnik w połowie 
2007 r. pismo, mające charakter pisma 
przedprocesowego. Reakcją była proś-
ba Burmistrza o wznowienie rozmów 
w sprawie wypracowania wspólnego 
stanowiska dotyczącego przebiegu 
przesyłowej linii elektroenergetycznej 
przez tereny gminy Kórnik. Do uzgod-
nienia wspólnego stanowiska nigdy 
jednak nie doszło. PSE-Operator S.A. 
podjął więc decyzję o powrocie do 
realizacji inwestycji na terenie gminy 
Kórnik po starej trasie i pod koniec 2007 
r. złożył wniosek do Burmistrza Gminy 
Kórnik o przystąpienie przez gminę do 
opracowania MPZP w zakresie lokalizacji 
trasy czterotorowej dwunapięciowej linii 
elektroenergetycznej 2x400 kV + 2x220 kV 
Plewiska-Kromolice na odcinku od stano-
wiska nr 52 do stanowiska nr 58 po trasie 
istniejącej, przewidzianej do rozbiórki linii 
220 kV .Tymczasem władze gminy Kórnik 
przystąpiły do opracowywania zmiany 
MPZP, który zakłada przebieg trasy linii 
odmienny od przedstawionego we wniosku 
inwestora.

ŁG: Dlaczego Wezwanie trafia do 
przedstawicieli Gminy w momencie 
kończenia prac nad Miejscowym Planem 
Zagospodarowania, który daje możli-
wość realizacji inwestycji?

tR: Zbieżność terminu przekazania 

wezwania do zapłaty odszkodowania z ter-
minem zakończenia prac nad Miejscowym 
Planem Zagospodarowania jest przypadko-
wa. Termin spotkania z Burmistrzem gminy 
Kórnik był ustalony dużo wcześniej, jeszcze 
na początku września br. 

ŁG: Czy PSE Operator SA jest zdeter-
minowany do wykonania inwestycji na 
terenie Gminy Kórnik po tzw. starej tra-
sie, linią nadziemną, czy istnieje jeszcze 
możliwość rozważenia zmian przebiegu i 
formy proponowanych przez Gminę?

tR: Tak, inwestor jest zdeterminowany 
dokończyć inwestycje po tzw. starej trasie. 
Jest to wariant zgodny z wnioskiem PSE-
Operator S.A. z października 2007 r. o zmia-
nę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik.

Dla PSE-Operator S.A. jest niezrozu-
miałe, dlaczego gmina Kórnik dopuściła 
do powstania budynków mieszkalnych w 
bliskości linii poprzez zmianę przezna-
czenia obszaru zarezerwowanego dla 
istniejącej linii i przeznaczonego pod jej 
rozbudowę traktowaną jako inwestycję celu 
publicznego o znaczeniu ponad lokalnym 
zabezpieczającą bezpieczeństwo zasilania 
obszaru wielkopolski w tym również nowo 
powstających na obrzeżach aglomeracji 
poznańskiej osiedli mieszkaniowych.

Projektując wzorem technologii stoso-
wanych przez innych operatorów systemów 
przesyłowych tą wielotorową, wielonapię-
ciową linię nie brano pod uwagę np. linii ka-
blowych nie tylko z uwagi na kilkunastokrot-
na wartość takiego rozwiązania w stosunku 

do linii napowietrznej, lecz również z uwagi 
na szereg aspektów technicznych techno-
logii kablowej PSE-Operator nie przewiduje 
zastosowania podziemnego kabla w tym 
fragmencie połączenia liniowego.

 ŁG: Na jakim etapie jest budowa 
omawianej linii w Gminie Mosina?

tR: W gminie Mosina trwa procedura 
związana z wydaniem decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego.

Rozmawiał Łuaksz Grzegorowski

RoZmowA Z RADNym mIChAŁEm 
StECKIm

ŁG: Umowa, na którą powołuje się in-
westor  była podpisana przez burmistrza 
w poprzedniej kadencji, ale jako prze-

wodniczący nadzwyczajnej komisji 
do spraw przebiegu na pewno miał 
Pan możliwość zapoznania się z nią 
i okolicznościami jakie towarzyszyły 
jej podpisaniu. Czy Pana zdaniem 
PSE ma podstawy do roszczeń z 
tytułu niedotrzymania umowy?

mS: Umowa miała na celu przygo-
towanie alternatywnego przebiegu linii 
zgodnego  z oczekiwaniami mieszkań-
ców. Podpisując ją burmistrz wierzył, 
że uda się zrealizować tzw. „wariant 
C”. Do pewnego momentu szło gładko, 
z czasem jednak okazało się, że nie 
wszystkim nowy przebieg odpowiada.  
Zaprotestowali mieszkańcy Mościenicy, 
którzy uznali że proponowany przebieg 
jest dla nich groźny. 

Wnosząc o zapłatę 50mln PSE  uważa 
że całkowita wina za niedotrzymanie umo-
wy spoczywa na gminie.  Tak na pewno nie 
było. Przecież gmina nie ma władztwa nad 
jej mieszkańcami i nie może ograniczyć 
ich prawa do wyrażania niezadowolenia 
i podważania decyzji urzędu.  To tylko 
jeden z wątków, a sprawa nie jest na 
pewno czarno-biała. Jeśli dojdzie do pro-
cesu padnie również wiele argumentów  
wskazujących na błędy i niedociągnięcia 
po stronie PSE. Sam proces na pewno 
nie będzie łatwy i krótkotrwały.  Myślę, 
że nikomu nie powinno na nim zależeć 
więc póki jest jeszcze choćby cień nadziei 
należy się porozumieć.

ŁG: Czy Pana zdaniem istniała 
możliwość zrealizowania umowy w 
terminie? Jakie mogłoby to mieć kon-
sekwencje dla mieszkańców?

mS: Myślę, że PSE nigdy nie zależało 
na tym aby doszło do jej realizacji. Czy-
tając umowę widać, że z gruntu  założyli, 
że społeczność i tak się nie dogada więc 
wprowadzili do niej wiele zapisów mówią-
cych o  konsekwencjach jej nie dotrzyma-
nia. Jednym z elementów była gwarancja 
możliwości dokończenia inwestycji po starej 
trasie.  Wiem, że niektórzy są przekonani, 
że konflikt pomiędzy Borówcem i Moście-
nicą jak również w Kamionkach był wręcz 
inspirowany przez PSE, któremu zależało 
na utrąceniu alternatywnego przebiegu. 
Dowodem na te twierdzenie może być to, 
że PSE co prawda  przedstawiało różne 

propozycje przebiegu ale ich konstrukcje 
za każdym razem zawierały na tyle kontro-
wersyjne rozwiązania, że wzniecały kolejne 
ogniska konfliktu. Udało im się podzielić 
społeczeństwo na wiele grup zgodnie z 
metodą „dziel i rządź”– ot zgrabna socjo-
technika. 

 
Gdyby jednak doszło do jej realizacji 

gmina odzyskałaby cenne tereny inwe-
stycyjne, zyskaliby wszyscy   mieszkańcy, 
gdyż „nowi” z tych terenów zasililiby dużymi 
kwotami  gminny budżet.

ŁG: Dlaczego Pana zdaniem sprawa 
wypływa teraz - tuż przed podjęciem 
decyzji o planie zagospodarowania? 

MS: Głównym zarzutem ze strony PSE 
jest rzekoma nieskuteczność  samorządu 
w uchwalaniu planów miejscowych. Dlate-
go uznaliśmy, że tylko posiadając w ręku 
zmienione odpowiednio studium i plan 
miejscowy będziemy rzeczywiście gotowi 
do podjęcia rozmów  o konkretach. 

To jednak nie podoba się PSE ponieważ 
wytrąca im koronny argument z reki, że 
gmina jest nieprzygotowana a mieszkańcy 
wewnętrznie skłóceni.   Chcą nas przestra-
szyć horrendalnymi roszczeniami. Liczą na 
to, że zasieją  niepokój i znów doprowadzą 
do podziału tym razem w Radzie Miejskiej, 
która przestanie być monolitem w tej 
sprawie.  Za nic mają los mieszkańców i 
wysiłek gminy aby zamknąć inwestycję jak 
najszybciej.

ŁG: Podczas ostatniej sesji wspo-
mniał Pan o tym, że dopiero uchwalenie 
studium i mające nastąpić uchwalenie 
planu da możliwość podjęcia negocjacji 
z inwestorem. Czy wobec nieugiętej po-
stawy PSE nadal Pan w to wierzy? Czy 
istnieją jeszcze jakieś szanse by zmusić 
PSE do ustępstw?

mS: Nikogo do niczego nie jesteśmy w 
stanie zmusić.  Co gorsza dzięki lobbingowi 
PSE linia Kromolice-Plewiska znalazła się 
w rozporządzeniu rady ministrów dotyczą-
cego inwestycji strategicznych związanych 
z EURO 2012.  Dzięki niemu PSE może 
obejść samorząd i na podstawie decyzji 
wojewody dokończy inwestycję.   Do końca 
będę jednak wierzyć, że ktoś wreszcie uzna, 
że to siłowe rozstrzygnięcie nie załatwi 
problemu.  Nadal pod liną mieszkać będą 
setki ludzi, którzy na pewno nie spoczną 
do póki słupy stać będą  w bezpośrednim 
sąsiedztwie ich domów.

Pech Borówca i Kamionek ( Kórnika 
jako gminy również) polega na tym, że jest  
jednym z pierwszych miejsc w naszym 
kraju, w którym potentat energetyczny PSE 
Operator zetknął się z tak silnym oporem 
społeczności lokalnej zaskoczonej skalą 
inwestycji. W krajach Europy zachodniej 
dużo wcześniej ujawniały się takie miejsca. 
Konflikty o przebieg i technologię trwały 
nawet po 10 lat. Ostatecznie, praktycznie 
w każdym przypadku rozstrzygano je z 
korzyścią dla  mieszkańców, może drożej 
finansowo ale taniej społecznie.

Rozmawiał Łukasz Grzegorowski

list otwaRty 
stowaRzyszenia 

lasem 1000
 Jako Stowarzyszenie, które od  

 paru lat zabiega o zmianę prze-
biegu planowanej linii najwyższych napięć 
i minimalizację jej oddziaływania na za-
ludnionych i dynamicznie rozwijających 
się terenach gminy Kórnik, z niepokojem 
śledzimy ostatnie poczynania inwestora, 
których celem jest zastraszanie włodarzy 
naszej gminy, dezinformacja i czarny PR.

Chcemy w paru zdaniach sprostować 
najbardziej rażące kwestie: I. Co się mówi 
– a jak jest naprawdę Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne (PSE) obwiniają gminę 
Kórnik o to, że inwestycja do dziś nie jest 
zrealizowana – rzekomo z wyłącznej winy 
samorządu kórnickiego. Inwestor częściowo 
zrealizował budowę słupów wiosną 2006 r. 
"na własny koszt i na własne ryzyko”-cytat 
z pisma Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego (WSA). Budował w czasie gdy w 
WSA toczyła się rozprawa o unieważnie-
nie pozwolenia na budowę, wydanego na 
podstawie zawierającej rażące błędy doku-
mentacji projektowej przygotowanej przez 
PSE. Między innymi inwestor nie posiadał 
kompletu wszystkich niezbędnych zgód od 
właścicieli gruntów po których miała być 
prowadzona linia. Ponadto rolnicy podpi-
sując akty notarialne służebności terenu 
wobec PSE godzili się na modernizację 
starej linii, a nie budowę kompletnie nowej 
linii, dwukrotnie wyższej i o 10 krotnie więk-
szych parametrach przesyłu prądu. Zostali 
przez PSE zwyczajnie oszukani. Wszystkie 
te błędy i naruszenia prawa dostrzegł WSA 
unieważniając, obecnie już prawomocnym 
wyrokiem, pozwolenie na budowę, na 
podstawie którego inwestor zrealizował 
częściowo inwestycję. Inwestor pomimo 
wielu zabiegów, często z pogranicza prawa 
i bezprawia do dziś nie posiada stosownych 
zezwoleń na dokończenie inwestycji. Ze-
zwoleń, które są wydawane przez organy 
niezależne od władz gminnych. PSE nie 
posiada niezbędnej decyzji o uwarunkowa-
niach środowiskowych dla oraz ważnego 
pozwolenia na budowę. II. PSE twierdzi, 
że gmina nic nie robi w celu umożliwienia 
realizacji inwestycji. Gmina od dłuższego 
czasu realizuje plan, który zakłada reali-
zację inwestycji zgodnie z oczekiwaniami i 
długoletnim interesem społeczności gminy 
Kórnik. Działająca w 

1 
Radzie Miejskiej komisja ds. linii wy-

sokiego napięcia, po konsultacjach spo-
łecznych wydała oświadczenie, w którym 
zawarte zostały wnioski z rozmów ze 
wszystkimi grupami zainteresowanych 
mieszkańców. Oświadczenie to zostało jed-
nogłośnie poparte przez radnych i stało się 
podstawą do wszczęcia procedury zmian w 
Studium i Miejscowym Planie Zagospoda-
rowania Przestrzennego (MPZP).

III. Gmina nie chce rozmawiać.
Samorząd wielokrotnie zapraszał inwe-

stora do rozmów w sprawie zmiany prze-
biegu linii i deklarował chęć współpracy, 
a nawet partycypację w kosztach z tym 
związanych. Odbyły się spotkania, ale po 
stronie PSE nie było woli kompromisu.

IV. Proponowane rozwiązanie nie 
zadowala wszystkich mieszkańców. W 
2005 roku gdy powstało stowarzyszenie 
zabiegaliśmy o obejście lasem wszystkich 
miejscowości Skrzynki, Borówiec, Kamionki 
i Daszewice. Uczestnicząc w konsultacjach 
społecznych w gminie ujawniły się nie dą-
żące do kompromisu grupy mieszkańców 
Mościenicy, co uniemożliwia uzgodnienie 
obejścia wszystkich miejscowości lasami. 
Obecnie proponowane rozwiązanie zado-
wala większość mieszkańców Kamionek 
i Daszewic oraz cześć mieszkańców Bo-
rówca. Dla mieszkańców Skrzynek i drugiej 
części Borówca jedynym rozwiązaniem jest 
budowa kabla podziemnego.

V. Poznań i Wielkopolska potrzebują 
szybko tej linii.

Jak widać – potężny budżet na działanie 
lobbystyczne, czarny PR potrafią zdziałać 
wiele (np. częste porównania Poznania 
ze Szczecinem). W lipcu, na jednym z 
ostatnich miejsc w ROZPORZĄDZENIU 
RADY MINISTRÓW zmieniającym wykaz 
przedsięwzięć Euro 2012, znalazło się 
zadanie „Rozbudowa systemu zasilania 
elektroenergetycznego aglomeracji po-
znańskiej” – zapewne inwestor będzie 
chciał „podpiąć” budowę linii w gminie Kór-
nik i Mosina pod ten zapis. Pomimo, że szef 
sztabu antykryzysowego UM w Poznaniu 
wypowiadał się ostatnio w Radio Merkury, 
iż Poznań nie jest zagrożony blackoutem 
– inwestor często straszy awarią. Do roku 
2012 pozostały 3 pełne lata – PSE są w 
stanie w ciągu paru miesięcy zrealizować 
inwestycję, nie ma więc zagrożenia dla 
Euro 2012 w Poznaniu.

VI. Władzom gminy nigdy się nie uda.
Gdy dnia 08-10.2008 gdy Rada Miejska 

zatwierdzała Studium (dokument niezbędny 
do uchwalenia planu) Burmistrz i każdy 
z Radnych otrzymali od PSE pismo.... z 
wezwaniem do zapłaty przez gminę Kórnik 
ponad 50 mln złotych za rzekomą winę 
opóźnianiu budowy.!!??? Na październiko-
wej sesji (29-10-2008) uchwalany będzie 
MPZP (o ile PSE skutecznie nie zastraszy 
samorządowców). Gdyby udało się wresz-
cie porozumieć z inwestorem – będzie on 
w stanie w roku 2009 zrealizować przed-
sięwzięcie nową trasą. Natomiast Gmina 
Kórnik posiada dla obszarów po starej linii 
WN koncepcję budowy szkoły i przedszkola 
wraz infrastrukturą i drogami.

2
VII. Przeniesienie linii w las zaszkodzi 

naturze i innym mieszkańcom.
Na przygotowanie MPZP umożliwiają-

cego przeprowadzenie linii przez obszary 
leśne gmina Kórnik uzyskała stosowne 
zezwolenie od Lasów Państwowych. W tych 
lasach prowadzi się gospodarkę leśną i nie 
jest on objęty specjalną ochroną przyrod-
niczą. Ponadto wycinka drzew nastąpi wy-
łącznie pod konstrukcją słupa, a przewody 
będą ponad koronami drzew. Takie same 
(dokończenie na str. 8) 
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dzień  
patRona szkoły

Po raz trzydziesty drugi uczniowie 
kórnickiej podstawówki i po raz trzeci 
licealiści z kórnickiego lo obchodzili 
w październiku Dzień Patrona swojej 
szkoły. 

Nowy sztandar w „jedynce”
Głównym bohaterem 10 października 

w kórnickiej podstawówce był patron pal-
cówki, czyli Tytus Działyński. W tym dniu, 
już od ponad trzydziestu lat w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Kórniku obchodzony jest 
Dzień Patrona. Imię Tytusa Działyńskiego 
nadano jej w 1976 roku. 

W tym roku obchody rozpoczęto od 
Mszy Świętej w kórnickiej kolegiacie, gdzie 
poświęcono nowy sztandar szkoły. Stary, 
który przekazano w 1978 roku uległ przez 
lata podniszczeniu a nazwa szkoły „Zbior-
cza Szkoła Gminna” umieszczona na nim 
stała się nieaktualna. 

Dalsze uroczystości odbywały się już 
w budynku placówki. Eliza Wasylkowska-
Ziółkowska, dyrektor szkoły powitała gości. 
Wszyscy mogli również dokładnie obejrzeć 
nowy sztandar, który powstał dzięki fundu-

szom przekazanym przez firmy, prywatnych 
ludzi i uczniów. Na jego awersie znajduje się 
napis Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa 
Działyńskiego w Kórniku, postać patrona 
szkoły i symboliczny kaganek wiedzy, a 
na rewersie barwy biało-czerwone i orzeł 
w koronie. Następnie uczniowie poszcze-
gólnych klas złożyli wiązanki kwiatów pod 
popiersiem Tytusa Działyńskiego, znajdu-
jącym się w holu szkoły. Nie zabrakło także 
programu artystycznego. W starodawnej 
scenerii, dzieci przebrane w dawne stroje 
i ucharakteryzowane na członków rodu, 
który władał niegdyś Kórnikiem, przybli-
żyły widowni życie i działalność wielkiego 
Polaka i Kórniczanina, jakim był Tytus 
Działyński. 

jak Zamoyscy spotkali się  
z mickiewiczem

Liceum Ogólnokształcące w Kórniku 
również obchodziło swoje święto. W 
pięknym plenerze kórnickiego parku 18 
października odbyło się ślubowanie nowych 
uczniów. Oddano także cześć patronce 
szkoły Generałowej Jadwidze Zamoyskiej 
w jej rodowej siedzibie, czyli w Zamku w 
Kórniku. Elementem uroczystości było 
także przedstawienie przygotowane przez 
uczniów z grupy teatralnej „Litera” pod 
kierunkiem Marii Kuczyńskiej-Nowak i 
Anny Jagodzińskiej. Była to kontynuacja 
przedstawienia z ubiegłego roku. Tym 
razem opowiedziano o życiu na emigracji i 
spotkaniu Zamoyskich z Mickiewiczem na 
tureckiej ziemi. BM, ŁG

(dokończenie ze str. 7)
słupy stoją w Wielkopolskim Parku Na-

rodowym (sic!) i nie interesują ekologów. 
Jest nieprawdą, iż pobliski las należy do 
otuliny Rogalińskiego Parku Krajobrazo-
wego – ten park nie posiada dodatkowego 
obszaru prawem chronionego w postaci 
otuliny. Nie udało się także nigdy potwier-
dzić znaczenia wielokrotnie wymienia-
nego przez partię polityczną Zieloni2004 
"korytarza ekologicznego o znaczeniu 
międzynarodowym" ani też istnienia nazwy 
"Las Babki". Co ciekawe – inwestor zaczął 
się przed paroma miesiącami posługiwać 
argumentami „ekologów” – w postaci partii 
Zieloni 2004. Natomiast liderzy tej partii 
zapytani o wyjaśnienie "pojęć korytarza 
ekologicznego.." i "otuliny parku krajobra-
zowego" cytują raport o środowisku złożony 
przez inwestora w Urzędzie Wojewódzkim 
w grudniu 2007 r. !!!??? Prosimy o przed-
stawianie tej “sprawy” w sposób możliwie 
obiektywny i wyczerpujący. Bo choć nie jest 
ona “czarno-biała” i nie ma w niej tylko “tych 
dobrych i tych złych” to rzecz się toczy nie 
o jednodniowy news ale o bezpieczną przy-
szłość wielu setek, a może nawet tysięcy 
osób zamieszkujących gminę Kórnik. Jeśli 
jakieś kwestie są dla Państwa nieczytelne, 
lub potrzebujecie Państwo dodatkowych 
informacji, proszę o kontakt.

Z poważaniem
Damian Zawieja

Przedstawiciel Stowarzyszenia 
LASEM1000

Stowarzyszenie Linia „LASEM 
1000” powstało w Borówcu dnia 
30.06.2005 r.

Stowarzyszenie jest stowarzysze-
niem zwykłym działającym na podsta-
wie art. 40 ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Terenem działania Stowarzyszenia 
jest obszar gminy Kórnik i Mosina, 
a siedzibą wieś Kamionki. Celem 
działalności Stowarzyszenia jest po-
dejmowanie wszelkich działań zmie-
rzających do zmiany przebiegu linii 
wysokiego napięcia Kromolice – Ple-
wiska 2x220kV+2x400kV przez teren 
gmin Kórnik i Mosina, w sposób gwa-
rantujący maksymalne oddalenie od 
zabudowy mieszkaniowej oraz terenów 
już przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe (ok.1000m).

komBus  
się staRa 

Brak zgody na przedłużenie linii 503 
do Krzesin i oraz 501 do Dworca PKS, 
proceduralna przepychanka na temat: 
kto jakie decyzje może wydawać – w 
taki sposób urzędnicy z poznańskiego 
magistratu utrudniają pracę kórnickie-
mu „Kombusowi” i życie pasażerom z 
naszej gminy. 

Rozpocznę od osobistej dygresji. 
Na początku lat 90-tych byłem uczniem 
pierwszego rocznika XVI LO w Poznaniu - 
Krzesinach. Nowa szkoła, nowi nauczyciele 
i jeszcze jedna nowość  ... dojazdy.

W pierwszym roku do „szesnastki” 
uczęszczało tylko dwoje uczniów z Kórnika 
i okolic.

By dotrzeć do szkoły musieliśmy jechać 
do przystanku pod wiaduktem w Krzesi-
nach, przejść (najczęściej przebiec) przez 
ruch l iwą  t r asę 
szybkiego ruchu, a 
potem iść jeszcze 
kawałek wzdłuż 
drogi bez chodni-
ka i oświetlenia. 
Powrót był czasa-
mi traumatycznym 
doświadczeniem. 
Przystanek usy-
tuowany był nie-
mal w rowie, na 
łuku „katowickiej”. 
Nieraz w ciemne 
zimowe wieczory 
kierowcy autobu-
sów po prostu nas 
nie zauważali na 
n ieoświet lonym 
poboczu i trzeba 
było czekać kolej-
ne dziesiątki minut 
na mrozie i wśród 
spalin.   

Przez te lata 
szkoła rozwinęła 
się, rozbudowała, unowocześniła. Obecnie 
jest to Zespół Szkół 

nr 2 z podstawówką, gimnazjum i LO. 
Nowoczesne sale dydaktyczne, piękna 
hala sportowa i dobra opinia powodują, że 
coraz więcej uczniów wybiera tą właśnie 
placówkę. Dziś uczęszcza do jej wszystkich 
oddziałów ponad setka dzieci z Gminy Kór-
nik. Powstał przystanek pod samą szkołą. 
Nowe drogi serwisowe ułatwiają dojazd. 
Przystanku pod wiaduktem na  S-11 już 
nie ma. Wybudowano bezpieczne przejście 
nad „katowicką” ale uczniowie muszą iść do 
przystanku kórnickich autobusów znacznie 
dalej. Kilkukrotnie starano się o zorganizo-
wanie dojazdu uczniów z naszej gminy do 
Krzesin, bezpośrednio pod szkołę. 

Andrzej Karaś, dyrektor „szesnastki” 
zdecydowanie popiera pomysł. W rozmowie 
obiecał nawet, że jeśliby zaistniała taka 
potrzeba, może zorganizować pętlę dla 

autobusu przy szkole. 
Również rodzice uczniów odetchnęliby 

z ulgą. 

W Kombusie zapadła już decyzja po-
parta przez burmistrza: kórnickie autobusy 
mają jeździć do Krzesińskiego Zespołu 
Szkół. Jak dowiedzieliśmy się od pani pre-
zes Beaty Urbaniak, do szkoły ma docierać 
przedłużona linia 503, która obecnie ko-
munikuje Kamionki, Borówiec i Szczytniki 
z Poznaniem (choć i uczniom z Kórnika 
przydałoby się połączenie ze szkołą- w tym 
zakresie Spółka czeka na decyzje Urzędu 
Miejskiego).

Kombus ma nadzieję na pozytywne 
uzgodnienia z MPK Poznań w sprawie ze-
zwolenia na korzystanie z przystanków.

Potrzebne jest jeszcze zezwolenie na 
przedłużenie linii. Wymagane wnioski zo-
stały już złożone, ale procedura ta może 
potrwać jeszcze   parę tygodni. 

Nieprzerwanie trwają zabiegi o przy-
wrócenie dojazdu kórnickiej komunikacji 
do Centrum Poznania.

W  s i e r p n i u 
Kombus zawarł 
umowę, na mocy 
k t ó r e j  m ó g ł b y 
korzystać z przy-
stanku na Dworcu 
PKS w Poznaniu. 
Autobusom z Kór-
nika przydzielono 
nawet stanowisko 
nr 2. Warunkiem 
koniecznym do 
wejścia w życie 
podpisanej umo-
wy jest uzyskanie 
zgody na wjazd od 
Prezydenta Pozna-
nia.

Cóż z tego sko-
ro przedłuża się 
procedura, dzięki 
której można by 
przedłużyć nasze 
linie. Kombus 12 
sierpnia br. złożył 
wnioski o wydłu-

żenie linii 501 i 502 lecz nadal nie posiada 
niezbędnej zgody. Dotychczas to właśnie 
decyzje Prezydenta Poznania regulowały 
te zagadnienia. To decyzje tej instancji 
zadecydowały o skróceniu tras naszych 
autobusów tylko do Dworca Rataje. 

Decyzją z 12 września 2008 r. Prezydent 
Miasta Poznania umorzył postepowanie z 
uwagi na jego bezprzedmiotowość, wyka-
zując w uzasadnieniu, że nie jest organem 
właściwym do wydania takiej decyzji....

Kórnicka spółka wystąpiła z wnioskiem 
do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego w sprawie ustalenia czy urząd 
Prezydenta Miasta posiada kompetencje 
w tej sprawie.

Proceduralna szermierka trwa. Autobu-
sy do Krzesin na razie nie jeżdżą, a pasa-
żerowie zmierzający do Centrum Poznania 
musza się przesiadać i przepłacać...

ŁG

Dzień 4 października pozostanie na 
długo w pamięci dzieci z przedszkola 
w Szczodrzykowie i ich rodziców. tego 
właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna 
uroczystość – pasowanie na przedszko-
laka.

Uroczystość rozpoczęła się od słodkie-
go poczęstunku. Następnie dzieci zaprosiły 
rodziców do wspólnych zabaw ruchowych, 
tańca i śpiewu. Był również czas na krótką 
część artystyczną, w której dzieci zapre-
zentowały swoje umiejętności – dając tym 
samym dowód, jak dużo już potrafią. Po 
części artystycznej, dzieci obiecały zgod-
nie bawić się w przedszkolu, przychodzić 
każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani 
pomagać kolegom i być dzielnym przed-
szkolakiem.

Następnie pani dyrektor Magdalena 
Jankowiak dokonała uroczystego pasowa-
nia każdego dziecka na przedszkolaka. Na 
pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy 
otrzymał dyplom pasowania oraz słodki 
upominek.

Uroczystość ta pozwoliła rodzicom, 
nauczycielkom i dzieciom zintegrować się. 
Było to również oficjalne zakończenie i 
ewaluacja programu adaptacyjnego. Warto 
organizować tego typu spotkania po to, aby 
zobaczyć jak dużo radości można sprawić 
rodzicom i dzieciom. 

Małgorzata Pawlaczyk
nauczycielka przedszkola  

w Szczodrzykowie 

mamo, tato  
- jestem  

pRzedszkolakiem,  
czyli pasowanie 

na pRzedszkolaka

Stowarzyszenie teatralne 
legion  

zaprasza  
na 9 listopada 2008,  
Dwór w Koszutach,  

godz. 19.00,  
na koncert ballad  

Jacka Kaczmarskiego  
w interpretacji kórnickiego 

barda Romana Jasińskiego, 
towarzyszą:  

Monika Bresińska, Robert 
Jankowski, Witold Śliwiński. 

Wstęp wolny.
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Żona wraz z córkami oraz zięć

Śp. Bogdana Heidrycha
składają serdeczne podziękowania za przybycie  

na uroczystość żałobną:
rodzinie Zmarłego, koleżankom i kolegom – absolwentom 

Liceum Kórnickiego rocznika 1968-1972, znajomym, 
przyjaciołom, mieszkańcom Osiedla przy ul. Śremskiej, 

Zarządowi, Radzie Nadzorczej i pracownikom Spółdzielni 
Kółek Rolniczych w Kórniku oraz Wojewódzkiemu  

Związkowi Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu
Z głębi serca
Bóg zapłać

uwaGa  
kieRowcy!

ŚwIęto wSZyStKICh ŚwIętyCh 

1 listopada z powodu wzmożonego 
ruchu wokół cmentarzy nastąpi za-
mknięcie kilku ulic w Kórniku i Bninie 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pieszych. 

Samochodami nie będzie można 
poruszać się po następujących ulicach 
lub odcinkach ulic: 

- odcinek ul. 20 Października od 
skrzyżowania z ul. Wróblewskiego do 
ul. Średzkiej, 

- ul. Steckiego od skrzyżowania z ul. 
20 Października do strażnicy, 

- ul. Kościelna w Kórniku-Bninie na 
całej długości aż do rynku. 

Straż Miejska w Kórniku i kórnicki 
Komisariat Policji proszą kierowców 
o stosowanie się do obowiązujących 
znaków i poleceń funkcjonariuszy. 

BuDowA RoNDAw BoRówCu

Trwa budowa ronda na skrzyżowa-
niu ulic Poznańskiej, Szkolnej i Głównej 
w Borówcu. 

Straż Miejska w Kórniku przypomina 
kierowcom o stosowaniu się do znaków 
drogowych i jazdy pojazdami według 
schematu umieszczonego na tablicach 
ostrzegawczych wokół budowy. 

StREFA  
ogRANICZoNEj PRęDKoŚCI 

Straż Miejska w Kórniku przypomina, 
że na Osiedlu Staszica i Krasickiego w 
Kórniku obowiązuje strefa ograniczonej 
prędkości do 30km/h. Funkcjonariusze 
proszą kierowców o stosowanie się do 
tego ograniczenia. 

utRuDNIENIA  
NA ulICy ŚREDZKIEj 

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

Straż Miejska ostrzega, że kierowcy, 
którzy uporczywie będą pozostawiać 
swoje auta tam, gdzie jest zakaz ukarani 
będą wysokimi mandatami.  

BuRmIStRZ gmINy KóRNIK
INFoRmujE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 31 października 2008 r. 
wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży na rzecz właścicieli 
nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania:

- 2 działki o nr 627/1 oraz nr 641/1  położone w Kórniku. 

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

uwAgA KIERmASZ!

W związku z organizacją przez gminę Kórnik Kiermaszu Świątecznego w dniach 
6.12 – 24.12.2008 r. zwracamy się do Państwa z propozycją wynajęcia od gminy 
siedmiu domków drewnianych o wymiarach 2x3m, zamykanych, w których można 
będzie sprzedawać własne towary, związane ze Świętami Bożego Narodzenia, np. 
ozdoby choinkowe, wyroby cukiernicze, gastronomia.    

Domki będą ustawione na placu przed ratuszem oraz na plantach. 
Gmina zapewnia dostęp do prądu, natomiast wystrój domków będzie należał 

do wynajmującego. 
Opłata targowa za jeden dzień, z tytułu dokonywanej sprzedaży wynosi 126 

zł za domek.  
Pisemne oferty prosimy składać do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie 

Miejskim w Kórniku do dnia 21 listopada br.  
W ofercie prosimy podać:
- imię, nazwisko
- adres
- numer telefonu
- rodzaj towarów, które Państwo chcą sprzedawać. 
O wyborze ofert decyduje kolejność zgłoszenia.  
O szczegółach wynajmu domków i zasadach korzystania z nich, osoby, których 

oferty jako pierwsze wpłynęły do Biura Obsługi Mieszkańca, zostaną powiadomione 
telefonicznie. 

Więcej informacji na ten temat można otrzymać w Referacie Promocji Gminy, 
tel. 8 170-411 w. 681

Burmistrz gminy Kórnik
jerzy lechnerowski

w lISówKACh PożEgNANo lAto

Aż 27 drużyn z domów pomocy spo-
łecznej, warsztatów zajęciowych, domów 
dziecka i placówek opiekuńczych przy-
jechało do Domu Pomocy Społecznej w 
lisówkach, by wziąć udział w X rajdzie 
integracyjnym "Pożegnanie lata" oraz VI 
mitingu "Barierom Stop". 

O tym, że lato bezpowrotnie minęło 
przekonywała pogoda, na szczęście jed-
nak nie wpłynęła ona na humor i nastrój 
uczestników zabawy. Barwnie przebrani i 
pełni radości z wielką ochotą uczestniczyli 
w konkurencjach rajdowych i paradzie 
kuglarzy. 

Z entuzjazmem przyjęto przede wszyst-
kim pokaz baniek mydlanych, przygotowa-
ny przez członków zespołu "Klaunik". Dzięki 
ich niezwykłym umiejętnościom w niebo 
uniosły się dziesiątki przypominających 
baloniki, kuleczek. 

Najwięcej emocji wzbudziły konkurencje 
rajdowe, tym bardziej, że na zwycięzcę 
czekał puchar ufundowany przez Starostę 
Poznańskiego. Ponad dwustu uczestników, 
zrzeszonych w 27 drużynach, nie zraziło się 
żonglowaniem, akrobacjami na równoważni 
i trampolinie oraz wykonywaniem figur 
cyrkowych. Najlepszy okazał się Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kleszczewie i to jego 
przedstawiciele odebrali główną nagrodę. 

"Macie moje serce na dłoni" - powiedział 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański, wrę-
czając puchar. "Zawsze możecie liczyć na 
życzliwość i pomoc Starostwa Powiatowe-
go, bo w takich festynach jak dzisiejszy nie 
chodzi o rywalizację, ale o dobrą zabawę, 
sprawdzenie siebie, swoich możliwości i 
motywację do szukania radości życia". 

Aurelia Pawlak 
Gabinet Starosty

Fot. (x4) Aurelia Pawlak 

FElEK FlASZKA I wIElKIE  
SPRZątANIE 

W sobotę, 4 października, Za-
kład Zagospodarowania Odpadów 
już po raz kolejny zaprosił chętnych 
mieszkańców Poznania i Suchego 
Lasu, chcących zapoznać się z 
zasadami i specyfiką funkcjonowa-
nia składowiska odpadów miasta 
Poznania w Suchym Lesie. 

Dużą atrakcją było obejrzenie 
największej w Wielkopolsce elek-
trociepłowni biogazowej, która pro-
dukuje energię elektryczną i cieplną 
z biogazu, czyli energię zieloną ze 
źródła odnawialnego. Odbyły się 
także wycieczki ścieżką edukacyjną, 
podczas których pracownicy ZZO 
przybliżyli profil procesów technologicznych 
podczas składowania odpadów. 

Zapoznano się także ze sławnym Grato-

wozem. Dzieci mogły usiąść za jego kierow-
nicą, zobaczyć nowe Pogotowie Czystości 
z reklamami Brata Peta i Felka Flaszki, 
namawiających do oddawania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Imprezę uświetniło otwarcie edu-
kacyjnego placu zabaw, który został 
stworzony z myślą o najmłodszych 

uczestnikach wycieczek. Przewodni-
kiem był Felek Flaszka, znany bohater 
filmu animowanego  "Felka rady jak 
segregować odpady" z którym można 
było się przywitać i zrobić sobie zdję-

cie. Atrakcję stanowiły tablice 
edukacyjne, mówiących o bo-
gactwie lasów Poznania i okolic. 
Fachowcy uczyli jak rozpoznawać 
ptaki, które lecąc do Rezerwatu 
Morasko  lub lasów Biedruska, 
często zatrzymują się na terenie 
zakładu. 

 Na uczestn ików imprezy 
czekała ciepła grochówka. Każdy 
otrzymał gadżety oraz ekologicz-
ną torbę na zakupy z logo Miasta 
Poznania. 

Dzień otwarty w Zakładzie 
Zagospodarowania Odpadów był 
jednym z elementów obchodzo-
nego w Poznaniu Roku Klimatu. 

Krzysztof Krauze 
Wiceprzewodniczący Komisji 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady 
Powiatu Poznańskiego 

kRótko 
z powiatu

PoZNAwAlI FuNKCjoNowANIE 
uRZęDu 

jednym ze wspólnych przedsięwzięć 
Powiatu Poznańskiego i Regionu hano-
wer jest projekt wymiany urzędników. 
Niedawno staż w Starostwie Powiato-
wym w Poznaniu zakończyła dwójka 
praktykantów z Niemiec.

Carolin Becker i Tobias Bodle obser-
wowali pracę Wydziałów Organizacyjnego, 
Administracji Architektoniczno-Budowlanej 
oraz Promocji, Kultury i Współpracy z 
Zagranicą. Przyglądali się funkcjonowa-
niu Kancelarii Ogólnej oraz Archiwum 
Starostwa Powiatowego. Dowiedzieli się 
jak przeprowadzany jest nabór na wolne 
stanowiska pracy oraz jak organizuje się 
praktyki w naszym urzędzie. Stażyści 
zapoznali się z podstawowymi przepi-
sami Prawa Budowlanego, procedurami 
niezbędnymi do otrzymania pozwolenia 
na budowę oraz elektronicznym obiegiem 
dokumentów. W Wydziale Promocji, Kultury 

i Współpracy z Zagranicą uczestniczyli w 
przygotowywaniu materiałów promocyjnych 
oraz opracowywaniu oferty inwestycyjnej 
Powiatu Poznańskiego. 

Podczas swojego pobytu w naszym 
regionie stażyści mieli także okazję ob-
serwować posiedzenie Zarządu Powiatu 
Poznańskiego oraz sesję Rady Powiatu 
Poznańskiego. Zapoznali się z pracą Komisji 
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Polityki 
Społecznej i Ochrony Zdrowia oraz Promocji, 
Rozwoju i Integracji Europejskiej. 

Stażyści odwiedzili między innymi 
Zamek i Arboretum w Kórniku, Muzeum 
Pracownię Literacką Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie oraz Muzeum Marty-
rologiczne w Żabikowie. Wzięli również 
udział w "Dożynkach u księdza za płotem 
czyli IX Powiatowym Przeglądzie Zespołów 
Folklorystycznych" oraz przedfinałowej 
rundzie Pucharu Europy w wyścigach 
motocyklowych.

Joanna Michalska 
Wydział Promocji,  

Kultury i Współpracy z Zagranicą
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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

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

UKŁADANIE 
PŁYTEK

Przyjmę zlecenia  
na usługę  
murarską  

na rok 2009

tel. 509 518 955

Szukam 
ichtiologa - oceanografa

do współpracy na hodowlę  
ryb egzotycznych

Tel. 500 806 645

Platforma Interaktywnej wymiany 
Informacji to główne założenie projektu 
„wędrówki po mieście”, zaprezentowa-
nego przez Fundację „tres” i Biblio-
tekę Kórnicką PAN 18 października w 
podziemiach kórnickiego zamku. 

Celem wymienionego już projektu jest  
integracja i aktywizacja środowiska lokal-
nego drogą tworzenia przez mieszkańców 
wspólnej historii swojego miasta. Brzmi to 
dość poważnie, ale nie jest wcale takie 
skomplikowane. Platforma Interaktywnej 
Wymiany Informacji to portal, który będą 
mogli tworzyć młodzi i starsi mieszkańcy 
naszego miasta i gminy. Wielu kórniczan 
ma w swoich szufladach czy na strychach 
różne pamiątki, poczynając od starych 
fotografii, dokumentów, albumów rodzin-
nych dziadków aż po zabytkowe przed-
mioty. Szkoda, by te wszystkie starocie 
leżały na dnie naszych szaf. Podzielenie 
się swoimi pamiątkami i wspomnieniami 
na nowo może ożywić historię naszego 
miasta. 

Na portalu np. każdy mieszkaniec 
będzie mógł wkleić fotografie z jakiegoś 
historycznego wydarzenia z naszej miej-
scowości a inni będą mogli dopisywać 
informacje na temat tego zdarzenia. 

Jak twierdzi Wojciech Olejniczak z 
Fundacji „Tres”, dzięki takim dopiskom 
i komentarzom innych mieszkańców bę-
dzie można zdobyć informacje, których 
nie znajdziemy w żadnej książce czy 
monografii. Sam fakt, że projekt będzie 
powstawać w sieci umożliwi każdemu 
aktywne uczestnictwo w jego tworzeniu 
w różnych fazach jego realizacji, bez 
względu na to w jakim miejscu na świecie 
będzie się znajdować. To oznacza, że 
mogą się w niego włączyć byli mieszkańcy 
Kórnika. 

Przedstawiciele Fundacji „Tres” tłuma-
czyli, że podobny projekt został już zreali-
zowany w Zbąszyniu. Tam na podstawie 
informacji zebranych na portalu, wydano 
nawet książkę, której współtwórcami byli 
mieszkańcy tej miejscowości. 

Aby taki projekt mógł powstać także u 
nas niezbędne jest pozyskanie zarówno 
odpowiednich partnerów, jak i środków 
na pokrycie wydatków. Dlatego też pomy-
słodawcy zapraszają instytucje publiczne, 
fundacje, szkoły, organizacje pozarządowe 
oraz wszystkich mieszkańców Kórnika do 
udziału w projekcie zbliżającym kórniczan 
do bogatej historii naszego miasta, ludzi 
niezwykłych, ciekawych, godnych zapa-
miętania.

Szczegółowych informacji udziela 
Wojciech Olejniczak z Fundacji „Tres” - 
kontakt przez e-maila: olejny@2com.pl

Barbara Morasz

inteRnetowe  
„wędRówki 
po mieŚcie”

50 seniorów z Koła Emeryta, działa-
jącego przy PKPS w Kórniku udało się 
pod koniec września na pielgrzymkę do 
Świętej góry koło gostynia. to kolejna 
w tym roku wycieczka krajoznawcza 
tego koła. 

Dziarscy seniorzy po przyjeździe na 
Świętą Górę wzięli udział w Mszy Świętej. 
Po niej przewodnik oprowadził kórnickich 
pielgrzymów po bazylice. Opowiedział gru-
pie o historii tego miejsca, przedstawił ołtarz 
główny, tabernakulum, boczne ołtarze, figu-
ry, freski i kopułę. Emeryci wysłuchali także 

liturgicznych utworów muzycznych m.in. 
„Mszy kreolskiej” Ariela Ramireza wyko-
nanej przez zespół folkowy „Sierra Manta” 
w ramach III Festiwalu Muzyki Oratoryjnej 
„Musica Sacramento”, który odbywał się 
wówczas na Świętej Górze. 

Po obejrzeniu bazyliki, seniorzy zeszli 
do podziemi, gdzie przewodnik zapoznał 
ich z układem architektonicznym i zasadami 
pochówków oraz pokazał rozległe krypty, 
rozmieszczone pod bazyliką. 

Pamiątkowe zdjęcie grupy kórnickich 
pielgrzymów było ostatnim akcentem wy-
cieczki. BM

zwiedzili Bazylikę 

Stoisko podpoznańskich gmin wy-
różnione nagrodą Acanthus Areus za 
najlepsze stoisko na targach touR 
SAloN 2008

W dniach 16-18 października w Po-
znaniu odbywały się Targi Regionów i 
Produktów Turystycznych TOUR SALON 
2008, na których wystawcy prezentowali 
swoje oferty turystyczne, kierując je do 
wszystkich, którzy poszukują pomysłów 
na spędzenie np. wakacji, zaplanowanie 
czynnego wypoczynku, w nowych cieka-
wych miejscach. 

W tym roku w targach TOUR SALON 
wzięło udział ponad 750  wystawców z 
40 krajów.  Prezentowały się m.in. biura 
podróży, hotele, towarzystwa ubezpie-
czeń, gospodarstwa agroturystyczne i 
przewoźnicy. 

Gmina Kórnik prezentowała się już po 
raz czwarty na targach, wspólnie z Czer-
wonakiem, Mosiną, Murowaną Gośliną, 
Pobiedziskami, Puszczykowem, Skokami, 
Suchym Lasem, Swarzędzem oraz Powia-
tem Poznańskim, w ramach Poznańskiej 
Lokalnej Organizacji Turystycznej. W tym 
roku zachęcaliśmy do zwiedzania zabytków 
architektury i przyrody oraz aktywnego 
wypoczynku na rowerach.  Były więc na 
naszym stoisku świerki, drewniany domek, 
mapa rowerowa, stojaki na rowery oraz 

ptasi śpiew, a do odwiedzin na naszym 
stoisku zachęcał występujący na scenie 
Marcin Bugajewski, wicemistrz Polski w 
trialu, którego akrobacje na rowerze zadzi-
wiały każdego. 

Targi trwały trzy dni, z czego dwa pierw-
sze dni tradycyjnie przeznaczone były dla 
profesjonalistów z branży. Natomiast trzeci 
dzień był dniem otwartym dla szerokiej 
publiczności - osób szukających niezapo-
mnianych wrażeń i ciekawych pomysłów na 
spędzenie wolnego czasu.

Podczas pierwszego dnia targów 
stoisko nasze odwiedzili włodarze gmin 
należących do PLOT-u, wśród których był 
również burmistrz Jerzy Lechnerowski. W 
pierwszym dniu stoisko nasze wizytowali 
także przedstawiciele Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, w związku ze zgło-
szeniem stoiska do konkursu. Kapituła 
doceniła nasze stoisko wystawiennicze, 
uznając je za jedne z najlepszych pod 
względem architektonicznym i graficznym, 
sprzyjającym bezpośredniej komunikacji 
z klientem. 

Nagrodę – statuetkę Złotego Akanta z 
rąk prof. Henryka Mruka - Przewodniczą-
cego Kapituły konkursu oraz Przemysława 
Trawy - Prezesa MTP odebrał Jan Mazur-
czak - Dyrektor PLOT-u. 

MMB

touR salon 2008
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w BoRówcu
Stało się już tradycją, że jesienną porą 

w Borówcu odbywają się uroczystości 
ku czci patrona myśliwych- świętego 
Huberta. I w tym roku, tym razem 19 
października odbyła się uroczysta msza 
święta polowa, na którą mimo niesprzy-
jającej aury przybyli przedstawiciele sa-
morządu, myśliwi oraz zwykli mieszkańcy. 
Gospodarzami uroczystości obok ks. 
proboszcza Grzegorza Gałkowskiego były 
Koła Łowieckie „Słonka” i „Kogut” oraz 
stowarzyszenie nawiązujące do tradycji 
7 Pułku Strzelców Wielkopolskich.

Jeźdźcy zaprezentowali się jak zwykle 
okazale – tym razem w strojach nawiązu-
jących do mody z „Pana Tadeusza”

Mszę współ-celebrował i homilię 
wygłosił ks. kanonik Tadeusz Magas. 
Oprawę muzyczną uświetnił  zespół 
sygnalistów myśliwskich. Sami myśliwi 
z obu kół przygotowali niespodziankę. 
Borówieckiemu proboszczowi ofiarowano 
żywe bażanty, które jak obiecał kapłan 
staną się atrakcję „żywej” bożonarodze-
niowej szopki.

Po nabożeństwie i krótkim koncercie 
sygnalistów przyszedł czas na niezwykłe 
(choć dla Borówca jak wiemy z doświad-
czenia najzwyczajniejsze) przysmaki: 
bigos i kiełbaski z ogniska. ŁG

Dlaczego liście zmieniają jesienią 
barwę - tego m.in. dowiedzieli się uczest-
nicy ostatniej już w tym roku imprezy 
edukacyjno - przyrodniczej w Arbore-
tum, zatytułowanej „Barwy jesieni”, 
która odbyła się 19 października. 

Przewodnicy czekali na zwiedzających 
już od godziny 12.00. Pochmurny dzień i 
niezbyt wysoka temperatura powietrza nie 
przyciągnęły tym razem wielkich tłumów 
ludzi do parku. Jednak po kilku minutach 
udało się zebrać kameralną grupę i wyru-
szyć na spacer po Arboretum. 

Oprowadzający zwracali uwagę przede 
wszystkim na zmieniające się o tej porze 
roku ubarwienie liści. Na szlaku spacero-
wym znalazły się m.in. magnolie, u których 
jesienią pojawiają się czerwone owocosta-
ny, młoda grusza wierzbolistna, którą posa-
dzono w ubiegłym roku, cisy, prawie 150-
letnie, pochylające się już orzechy czarne, 
buki, różaneczniki, kwitnący o tej porze roku 
oczar wirginijski, miłorząb dwuklapowy, 

z którego dawniej przyrządzano nalewkę 
wspomagającą wzrost, lipy pamiętające 
czasy Teofilii z Działyńskich Szołdrskiej-
Potulickiej, platan klonolistny czy 180-letni 
cypryśnik błotny, którego korzenie oddecho-
we wyrastają pionowo nad powierzchnię 
gruntu z korzeni podziemnych.

Chętni obejrzeli także w Muzeum Den-
drologicznym wystawę fotografii Krzysztofa 
Borkowskiego, zatytułowaną „Stare drze-
wa Wielkopolski”. Autor zdjęć pochodzi z 
Puszczykowa a swoje amatorskie zainte-
resowania dendrologią ukierunkował na 
stare drzewa i pomniki przyrody. Borkowski 
na fotografiach uwiecznił m.in. srebrzyste 
klony, które rosną w Kościanie, dąb „Rus” 
z Rogalina, sosnę pospolitą z Strzyżewa 
(powiat nowotomyski) czy znany kórnicza-
nom cypryśnik błotny z naszego Arboretum. 
Wystawa dostępna jest dla zwiedzających 
jeszcze w ostatni weekend października w 
godz. 11.00 – 16.00. 

Barbara Morasz

jesienne BaRwy w aRBoRetum

DlACZEgo lIŚCIE jESIENIą ZmIENIAją BARwę?
Liście drzew, jako organy sezonowe mają ograniczony okres życia do kilku 

miesięcy (wyjątkiem są liście drzew iglastych). Jesienią gdy dzień staje się coraz 
krótszy, zanika produkcja chlorofilu, odpowiedzialnego za zielony kolor liści. Ujawnia 
się wtedy obecność innych barwników m.in. karotenów i ksantofili i to właśnie one są 
odpowiedzialne za mozaikę barw, którą możemy zaobserwować podczas jesiennych 
spacerów. Kolejnym etapem jest produkcja specyficznych hormonów roślinnych - 
kwasu abscysynowego, etylenu. Powodują one zwiększoną aktywność enzymów 
rozkładających celulozę i pektyny, w wyniku czego rozkładane są ściany komórkowe 
i blaszki środkowe, czego ostatecznym efektem jest opadnięcie liścia.

uwAgA mIESZKAŃCy KóRNIKA I oKolIC!

Pan Wojciech Waszak, znany ze swojej pasji budowy miniatur architektury prosi 
o udostępnienie zdjęć starego Kórnika. Pan Wojciech planuje wykonać makietę daw-
nego układu architektonicznego naszego miasta z uwzględnieniem jak największej 
ilości szczegółów.

Wszystkich chcących udostępnić zdjęcia i inne materiały archiwalne prosimy o 
kontakt telefoniczny z Wojciechem Waszakiem (tel. 061 8170095). Materiały można 
także zostawiać w Zakładzie Szewskim Adama Grzegorowskiego na Placu Niepod-
ległości 39 w Kórniku.

Uwaga! Autor makiety gwarantuje zwrot materiałów. Istnieje także możliwość 
szybkiego skopiowania zdjęć i archiwów „od ręki” bez konieczności oddawania ich 
na dłużej.

wielce szanowni 
państwo!

 W ostatnio wydanym, pierwszym 
  tomie  „Z dziejów Kórnika i Bnina 
- Studia i materiały” pod redakcją prof. dr. 
hab. Jerzego Fogla, pani dr Wanda Karku-
cińska przypomniała, iż miasto Kórnik ma 
swego patrona i to od ponad 200 lat! 

 W napisanym przez siebie roz-
dziale „W czasach staropolskich II” na str. 
105, Autorka podaje następującą informa-
cję: „W 1780 r. z dyspozycji magistratu, 
uchwałą rady miasta ustanowiono św. 
Wawrzyńca patronem miasta Kórnika i 
wystawiono mu figurę, która stała najpraw-
dopodobniej koło obecnej plebanii (tam 
gdzie figura Matki Boskiej?) „ku gościńcowi, 
między drogą publiczną i drogą idącą za 
sady miejskie”.

Przypomnienie przez panią dr Karkuciń-
ską faktu oficjalnego obrania św. Wawrzyń-
ca za patrona Kórnika jest świetną okazją 
dla naszych władz, które powinny dokonać 
odnowienia tego aktu w połączeniu z upa-
miętnieniem patrona naszego miasta figurą, 
postawioną w jakimś centralnym miejscu, 
np. na północnym krańcu kórnickich plant, 
tam, gdzie stykają się one z parkingiem 
samochodowym.  

W ten sposób Kórnik odzyskałby swego 
patrona, a tak usytuowana figura stałaby 
się pięknym akcentem architektonicznym 
na osi Ratusz – Liceum Ogólnokształcące. 
Mam nadzieję, że Wysoka Rada weźmie 
pod uwagę ten głos w związku z planowaną 
rewitalizacją centrum naszego miasta. 

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Władysław Chałupka

Święty Wawrzyniec, diakon i męczen-
nik chrześcijański z III w 

Prawdopodobnie pochodził z Hisz-
panii. Tradycja mówi o jego męczeńskiej 
śmierci w Rzymie na via Tiburtina, na 
rozżarzonej do czerwoności kracie 
(ruszcie), która w ikonografii stanowi 
jego atrybut. 

Niezwykłe okoliczności męczeństwa, 
sprawiły iż jego kult szybko się rozwijał 
już u schyłku starożytności. Wawrzyniec 
był czczony jako patron ubogich, pieka-
rzy, kucharzy, bibliotekarzy. Uważano, 
że chroni od pożarów i pomaga w cho-
robach reumatycznych i w poparzeniach. 
Według legendy miał schodzić co piątek 
do czyśćca, by wybawić choćby jedną 
duszę. Św. Wawrzyniec jest patronem 
niektórych miast np. Wodzisławia Ślą-
skiego.

Przedstawiany jest w dalmatyce; 
najczęściej trzyma kratę (ruszt), na 
której był męczony i gałązkę palmy, 
jako symbol swego męczeństwa. Może 
też występować z ewangelią i krzyżem, 
a także z torebką na pieniądze, z której 
rozdawał je ubogim.

(Źródło Wikipedia)
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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

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 

Zakładanie płytek, 

malowanie, montaż płyt 

kartonowo-gipsowych, 

gipsowanie, inne prace 

wykończeniowe wnętrz

0601 405 059



18 nr 20/2008 24 października 2008 r. 19

R
EK

lA
m

y

R
EK

lA
m

y

• 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

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***

KALENDARZE NA 2009 ROK
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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

SPECJALISTYCZNY GABINET 
STOMATOLOGICZNY

Nowoczesna stomatologia:
- zachowawcza

- protetyka
- endodoncja

- radiowizjografia
lek. stom. Izabela Bielicka

zaprasza
poniedziałek-piątek

14:00-19:00
Gądki, Dworcowa 3a,

rejestracja telefoniczna pod nr tel. 600 48 52 57

gabinet

Zajazd „Non stop“

kładka

Katowicka

Borówiec

ROBAKOWO

www.avanttecno.pl
www.ogrodydarp.pl

061-871-30-29
604-531-132

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
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Konferencje dotyczące satelitarnych po-
miarów odległości za pomocą światła lase-
rowego (Satellite Laser Ranging) odbywają 
się co dwa lata od roku 1973. Na ostatniej 
konferencji w roku 2006, która odbyła się 
w Canberze (Australia) wybrano Poznań 
jako miejsce kolejnego 16-tego spotkania 

w roku 2008. Wybór Poznania jako miej-
sca konferencji był wyrazem uznania dla 
działalności satelitarnej stacji laserowej 
działającej od 1988 roku w Obserwatorium 
Astrogeodynamicznym CBK PAN w Bo-
rówcu położonej na terenie gminy Kórnik. 
Konferencja odbyła się w hotelu Andersia 
w Poznaniu, wliczając posiedzenia grup 
roboczych, które odbyły się 11-go i 12-go 
października, trwała 7 dni. Konferencja była 
organizowana przez Komitet Badań Ko-
smicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii 
Nauk, Centrum Badań Kosmicznych PAN, 
Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu 
oraz International Laser Ranging Service w 

Waszyngtonie.
Celem tych spotkań jest wymiana 

doświadczeń w technice pomiarowej i 
realizacji laserowych pomiarów odległości 
do sztucznych satelitów Ziemi, Księżyca, 
a ostatnio także do planet, jak również 
prezentacja opracowań wyników tych po-

miarów obejmująca analizę zmian pozycji 
punktów pomiarowych na powierzchni Zie-
mi (dokładność kilka milimetrów), pozycji 
satelitów (dokładność 1-2 cm), oraz zmian 
pozycji punktów na powierzchni Księżyca. 
Specjalna sesja zorganizowana przez 
NASA dotyczyła programu obserwacyjnego 
satelity Księżyca, który zostanie wystrzelo-
ny w kwietniu 2009.

W konferencji uczestniczyło 150 osób z 
całego świata, w tym największe autorytety 
zajmujące się geodynamiką, duża grupa z 
kilku ośrodków w Stanach Zjednoczonych 
w tym NASA, zespoły z ośrodków w Chi-
nach (przedstawiciele 5-ciu ośrodków), 

Japonii, Korei Południowej, Australii, Afryki 
Południowej, Chile, a także oczywiście z 
większości krajów europejskich. W sumie 
wygłoszono w ciągu pięciu dni trwania kon-
ferencji ponad 120 referatów naukowych. 
Było to największe spotkanie z dotychcza-
sowych  16-tu konferencji.

W programie konferencji była także 
wizyta w Obserwatorium w Borówcu, która 
odbyła się we wtorek 14-tego października 
wieczorem. Przyjechało ponad 150 osób. 
Gości powitał Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy 
Lechnerowski przybliżając działalność i 
osiągnięcia Gminy Kórnik. Goście mieli oka-
zję zwiedzić Obserwatorium i zapoznać się 
z jego działalnością, a także uczestniczyć 
w małym przyjęcia przy ognisku. Wizyta 
trwała ponad trzy godziny. Uczestnicy byli 
zachwyceniu wizytą w Obserwatorium.

Na posiedzeniu podsumowującym 
konferencję uczestnicy bardzo serdecznie 
podziękowali za bardzo dobrą organiza-
cję, większość z nich była pierwszy raz 
w Polsce, Poznań sprawił na nich duże 
pozytywne wrażenie.  Zadecydowano, że 
następna 17-ta konferencja w roku 2010 
odbędzie się w Concepcion w Chile.

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie konferencji: http://www.astro.amu.
edu.pl/ILRS_Workshop_2008/index.php  

Przewodniczący Komitetu  
Organizacyjnego

Stanisław Schillak

16-ta międzynaRodowa konfeRencja 
laseRowycH pomiaRów satelitaRnycH

(16th INtERNAtIoNAl woRKShoP oN lASER RANgINg)
PoZNAŃ, 13-17.10. 2008

TOFIK

Z okazji 10 urodzin zaprasza na:

- liczne promocje oraz nowe zabiegi
- makijaż permanentny wykonywany 

przez dyplomowaną linergistkę
- peeling kawitacyjny
- kąpiele parafinowe dłoni
- aromatyczne woskowanie nóg 
- innowacyjne zabiegi   

przeciwzmarszczkowe                 

NOWY NUMER TELEFONU
697-618-484

Kórnik-Bnin, ul. Witosa 4A
Tel: 61 8171-848       

urząd miejski
Biblioteka Publiczna

w Kórniku
o R G a n i z u j ą 

w dniach
15  i  23  listopada  2008 r.

 
„lecą liŚcie...” 

– jesienne impresje w  twórczości polskich 
poetów  

współczesnych

dla mieszkańców miasta i gminy Kórnik  
oraz gmin ościennych

Do konkursu zapraszamy młodzież od lat 16-tu 
oraz dorosłych 

Zgłoszenia do dnia 10 listopada 2008 r.  
przyjmuje

Biblioteka  Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65  tel. (061)817-00-21 
e-mail: bpkornik@powiat.poznan.pl

Eliminacje zostaną przeprowadzone  
15 listopada 2008 r. 

 o godz. 10.00  w  Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

Koncert Laureatów odbędzie się  
23 listopada 2008 r.

 o godz. 16.00  w  Zamku Kórnickim

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny  
jest w Bibliotece lub na stronie internetowej  

www.biblioteka.kornik.pl
Dla uczestników przewidziane są upominki  

i nagrody   



24 nr 20/2008 24 października 2008 r. 25

K
u

lt
u

R
ARECENZJE  

KSIĄŻEK 
Pozycje książkowe dostępne są  

w Bibliotece Publicznej w Kórniku. 

DLA DOROSŁYCH 

lEENA lANDER  
„NIECh SIę RoZPętA BuRZA” 

„Niech się roz-
pęta burza” to pe-
łen napięcia thriller 
psychologiczny, 
poruszająca hi-
storia miłosna, a 
także epicka opo-
wieść o życiu w 
burzliwych latach 
trzydziestych jed-
nej z najpopular-
niejszych fińskich 
pisarek.

Kiedy Iiris, dziennikarka z Helsinek, 
dowiaduje się o zdradzie męża, całe jej 
bezpiecznie uporządkowane życie na-
gle traci sens. Wyjeżdża do Olkikumpu 
na dalekiej prowincji, skąd pochodzi jej 
ojciec, by przygotować reportaż o składo-
waniu odpadów radioaktywnych w daw-
nej kopalni miedzi. Na miejscu nieocze-
kiwanie trafia na ślad mrocznej rodzinnej 
tajemnicy. Dzięki odnalezionym po latach 
listom i fotografiom ożywają wspomnienia 
z przeszłości – płomienne uczucia, miłość 
i nienawiść, zdrada, zemsta, szaleństwo, 
wreszcie śmierć. Iiris nie tylko odkrywa 
niezwykłą historię swojej rodziny, ale i 
prawdę o sobie. MG

DLA DZIECI 

BARBARA KoSmowSKA  
„PuSZKA” 

Puszka dawno 
przestała być ma-
miną „Pusią”. Czy 
tego żałuje? Czy 
żałujemy ukocha-
nej zabawki, którą 
już nie wypada się 
bawić? Pewnie tak, 
bo wchodzenie w 
dorosłość wcale 
nie jest łatwe. Bo-
haterka „Puszki” o 

tym wie. Musi przejść przez mrok rodzin-
nych tajemnic, przeżyć gorycz pozornej 
przyjaźni, odkryć samą siebie. Musi też 
odpowiedzieć na pytania, których, poza 
własnym sumieniem, nikt jej nie zada. 
To opowieść o wrażliwym poznawaniu 
świata, który jest już obok, ale aby go 
poznać, trzeba przebić mur, ale nie głową 
a sercem. KK
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Po raz kolejny Pro Sinfonika, tj. Klub 
im. m. Karłowicza przy lo im. gen. j. 
Zamoyskiej w Kórniku zainaugurował 
sezon. 10 października w pięknym mote-
lu Nestor odbyło się uroczyste spotkanie 
klubowe, na którym po raz 34 odbyło się 
ślubowanie i pasowanie kandydatów na 
członków Pro Sinfoniki. 

Uroczystość zaszczycili swoją obec-
nością m.in. ks. kanonik Jerzy Kędzierski 
proboszcz parafii kórnickiej, burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, dyrektor LO Halina Kalisz 
i byli dyrektorzy Maria Weychan-Nowak i 
Kazimierz Zimniak. Obecni byli przedsta-
wiciele grona pedagogicznego, rodzice , 
młodzież i absolwenci. Spotkanie uświetnił 
koncert wspaniałych artystów: Donata 
Zamiary – kontrabasisty i dr Grażyny Czer-
wińskiej – pianistki, poprowadzony przez 
Antoniego Hoffmanna sekretarza Pro Sin-
foniki. Ceremoniii pasowania towarzyszyła 
nastrojowa muzyka w wykonaniu Marii 
Taciak utalentowanej młodej kórniczanki. 
Nowopasowani przyrzekali godnie konty-
nuować dzieło Klubu, wcielać w życie jego 
wartości m.in. uczestnicząc w spotkaniach i 
comiesięcznych koncertach w Auli UAM. Po 

koncercie artyści wpisali do klubowej kroniki 
m.in.: „Dziś najniższymi dźwiękami dostoj-
nego kontrabasu podkreślaliśmy radości: z 
Medalu Złotego Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis dla Alojzego Andrzeja Łuczaka – twór-
cy Pro Sinfoniki i Medalu Brązowego Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis dla Teresy Rogozi 
Olejnik – opiekunki kórnickiej Pro Sinfoniki 
oraz z faktu, iż kolejny zastęp młodych ludzi 
zasilił kórnicką Pro Sinfonikę...”

Należy dodać że w/w odznaczenia 
nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP zostały wręczone podczas 
uroczystości jubileuszowych 40 lecia Pro 
Sinfoniki 4 X 2008 w Auli UAM w Poznaniu. 
Przy organizacji tego święta kórnicka Pro 
Sinfonika otrzymała pomoc od przyjaciół, 
za którą dziękujemy m.in. Barbarze Miarze, 
Wiesławie Powąsce, Stanisławowi Gorzał-
czanemu, Marcinowi Grześkowiakowi oraz 
Maciejowi Małeckiemu. Następne spotkanie 
członków kórnickiej Pro Sinfoniki odbędzie 
się w grudniu. Będzie w pełni poświęcone 
uroczystym obchodom 90-lecia Powstania 
Wielkopolskiego i roli polskiego artysty i 
patrioty Ignacego Jana Paderewskiego.

Michał Melosik 
były prezes Klubu 

Fot. 1: Spotkanie  prowadzili  absolwenci: od lewej 
Magdalena Królikowska , Michał Melosik  

i Joanna Olejnik
Fot. 2: Artyści: Donat Zamiara – kontrabas  

i dr Grazyna Czerwińska – fortepian 
Fot. 3: Artyści z nowopasowanymi  

prosinfonikowcami i organizatorami
Fot: Antoni Hoffmann

około 100 pracowników oświaty z 
całej gminy wzięło udział w spotkaniu 
zorganizowanym przez władze samorzą-
dowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  
14 października w restauracji „Biała 
Dama” w Kórniku. 

Na spotkaniu obecni byli: burmistrz Je-
rzy Lechnerowski, wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek, Irena Kaczmarek, przewodniczą-
ca Rady Miejskiej, Ewa Madalińska-So-
czyńska, kierownik Referatu Oświaty UM 
w Kórniku, dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
pracownicy obsługi placówek. 

Burmistrz wspomniał o zmianach, jakie 
czekają szkoły podstawowe od września 
przyszłego roku. Wtedy to sześciolatki 
obowiązkowo pójdą do szkoły. Mówił też 
o pomyśle prywatyzacji przedszkoli 
w naszej gminie, choć zaznaczył, że 
nie jest to jeszcze przesądzone. Nie 
zabrakło także tematu wynagrodzeń. 
Włodarz miasta poinformował, że od 
2009 roku o kilka procent wzrosną 
nauczycielskie pensje. 

Burmistrz wyróżnił najlepszych 
pracowników oświaty. W sumie 17 
osób otrzymało nagrody, dyplomy i 
kwiaty. Wśród nich byli: Eliza Wasyl-
kowska-Ziółkowska, dyrektor SP nr 1 
w Kórniku, Danuta Zwierzyńska, była 
dyrektor kórnickiej podstawówki, Zofia 
Talarczyk, dyrektor SP nr 2 w Kórniku-
Bninie, Barbara Pietrala, dyrektor SP 
w Szczodrzykowie, Barbara Jańczyk 
i Dariusz Śmigielski, nauczyciele z 
szczodrzykowskiej podstawówki, Ma-
rek Serwatkiewicz, dyrektor SP w 
Radzewie, Elżbieta Gajewska, eme-
rytowana nauczycielka z radzewskiej 
podstawówki, Marzena Dominiak, 
dyrektor Gimnazjum w Kórniku, Dorota 

Frąckowiak, Hubert Nowicki, Anetta Sza-
rzyńska, nauczyciele z kórnickiego gimna-
zjum, Bożena Czerniak, dyrektor Gimnazjum 
w Robakowie, Barbara Zarzeczna, dyrektor 
Przedszkola w Kórniku, Irena Rydjan, 
nauczycielka z kórnickiego przedszkola, 

Iwona Justkowiak, dyrektor Przedszkola 
w Kórniku-Bninie, Beata Wereniewicz, 
wicedyrektor bnińskiego przedszkola, Mag-
dalena Jankowiak, dyrektor Przedszkola w 
Szczodrzykowie. 

Następnie dyrektorzy poszczególnych 
szkół wręczyli nagrody swoim pracowni-
kom. Burmistrz życzył wszystkim nauczy-
cielom i pedagogom zadowolenia z pracy, 
optymizmu i zapału do budowania dobrej 
gminnej oświaty. BM

naGRodzili pRacowników  
oŚwiaty

W Kórnickim Ośrodku Kultury projekty 
artystyczne ruszyły pełną parą. Po udanej 
inauguracji przyszedł czas na zwyczaj-
nie niezwyczajną pracę w trakcie prób i 
warsztatów.  

Szczególnym zainteresowaniem cieszą 
się zajęcia muzyczne, taneczne, 
plastyczne i modelarskie.  

Liczba chętnych do Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej 
przerosła najśmielsze oczeki-
wania. W grupie z Robakowa 
i Kórnika swoje pierwsze kroki 
stawia ponad 50 uczestników. 
Sądzę, że tajemnica sukcesu 
tkwi w umiejętności rozbudzenia 
ukrytych talentów wokalnych i 
tanecznych przez prowadzące 
zespół Małgorzatę Wyspiań-
ską Matysiak i Alinę Staniecką 
Wilczak. 

Tak liczny zespół to również 
duże wyzwanie organizacyjne 
i finansowe. Cieszę się, że  
przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy Kórnik 
okazali zrozumienie i pomoc. Dzięki życz-
liwości Pani Bożeny Kiełtyki – kierownika 
OPS - udało się pozyskać od sponsorów 
dla zespołu pierwsze kostiumy.

Z kolei, rozwój talentów plastycznych 
ułatwiła Firma TFP, której w imieniu przy-

szłych artystów sztuk plastycznych, których 
liczba stale rośnie, serdecznie dziękuję za 
przekazane materiały papiernicze. (Zajęcia 
KOK, środa 16.30 do 19.00) 

Dzięki życzliwości Biblioteki Kórnickiej 
PAN Klaudynówka stała się miejscem 

spotkań dojrzalszych amatorów technik 
plastycznych. Pod okiem Piotra Mastalerza 
mogą cyzelować swoje umiejętności. (Klau-
dynówka, poniedziałki 16.30 do 19.00).

Zespół Taneczny Brawo - kierowany 
przez Pana Rusłana Curujewa - również 
powiększył się o kolejnych najmłodszych 

adeptów sztuki tańca. (KOK, wtorek 15.30 
do 19.00) 

Znakomicie układa się współpraca 
między KOK a SP nr 1. To tam znalazło się 
pomieszczenie na pracownię modelarstwa 
lotniczego, którą prowadzi Pan Mieczysław 
Kaminski. (SP nr 1, piątek, godz.15.00 do 
18.00.)

Czekamy na dalszych chętnych zmie-
rzenia się z przeciwnikiem w pojedynkach 
gier logicznych. Pan Zygmunt Szram ocze-
kuje. ( KOK, wtorek 18.00 do 20.00)

Miłośnikom śpiewu udzieli 
cennych rad i podniesie umie-
jętności wokalne Alina Staniecka 
Wilczak. (KOK, czwartek 18.00 
do 20.00).

Na zajęcia literackie i teatral-
ne uczęszczają gimnazjaliści. 
Czekam na następnych chęt-
nych. (KOK, poniedziałek 16.00 
do 19.00) 

Swoją działalność rozpoczął 
Klub Dobrego Filmu prezentując 
Koyaanisqatsi. (KOK, 2 piątki 
miesiąca, godz. 20.00).

To dopiero początek drogi. 
Jej koniec ma smakować sa-

tysfakcją, radością, aplauzem. Wierząc w 
pasję tak prowadzących, jak i uczestników 
wszystkich warsztatów, z niecierpliwością 
czekam na ich kulturalne specjały. Do ich 
wspólnej degustacji zaproszę Państwa już 
niedługo.

Sławek Animucki

zwyczajnie niezwyczajna 
pRaca w kok

1.

2.

3.
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Ilość edycji ogłoszenia20
08

* Pilnie zamienię mieszkanie komunalne o pow. 70 m2 w bloku w dziećmierowie na spółdzielcze większe w Kórniku. Tel.  0507 42 42 98
* Pilnie sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku – Bninie. Tel. 516 07 00 77
* W Borówcu segment bliźniaka 84/248 parterowy gotowy do zamieszkania 330.tyś. Tel. 602 214 931
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, różności – przyjadę. Tel. 601 308 880
* Oddam w wynajem lokal o pow. 35 m2 na działalność w centrum Kórnika. Tel. 517 767 870
* 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
* Sprzedam mercedes 410 D kontener + winda, 8 europalet – DMC 3,5 tony, rok prod. 1995, stan techniczny bardzo dobry. Tel. 604 954 597

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

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

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

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

TAPICERSTwO
MEBLOwO-SAMOChOdOwE

Firma z okolic Kórnika poszukuje kandydata na stanowisko:

gŁówNA KSIęgowA
OPIS STANOWISKA

• prowadzenie bieżącej księgowości firmy (księgowanie 
dokumentów, weryfikacja pod wzgl. formalnym i meryto-
rycznym, dekretowanie), 

• sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, raportów, 
analiz, deklaracji podatkowych, 

• przygotowywanie danych na temat sytuacji finansowej 
firmy,

oD KANDyDAtów oCZEKujEmy:
• Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku 

(mile widziane dośw.w pracy w biurze rachunkowym)
• znajomości aktualnych regulacji ZUS, ubezpieczeń spo-

łecznych oraz przepisów prawa podatkowego, 
• wiedzy z zakresu rachunkowości, księgowości i bilansu
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek, ewidencji VAT, 

ewidencji śr.trwałych i wyposażenia
• Mile widziane posiadanie certyfikatu na usługowe prowa-

dzenie ksiąg rachunkowych

Oferty prosimy kierować na adres:  
tmIS1@oP.Pl , lub tel. 666829715

NAPRAWA  
PRALEK I LODÓWEK

tel. 601 84 39 88
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Zderzył się z sarną 
6 października na trasie Kórnik – Śrem, 
kierujący oplem zderzył się sarną, która 
wbiegła na jezdnię. 

Nieprawidłowe cofanie przyczyną 
zderzenia 

15 października w Kórniku na ulicy Staszi-
ca, kierowca forda w wyniku nieprawidło-
wego cofania zderzył się z zaparkowanym 
volkswagenem. 

Nie udzielił pierwszeństwa 
16 października w Kórniku na ulicy 
Poznańskiej, kierujący volkswagenem 
nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i 
doprowadził do zderzenia z nissanem i 
mercedesem. 

Zderzenia na remontowanej „jedena-
stce”

Utrudnienia na trasie katowickiej, brawura i 
zbyt szybka jazda kierowców jest przyczyną 
obecnie wielu kolizji drogowych na remon-
towanym odcinku. 
7 października na skrzyżowaniu drogi nr 11 i 
ulicy Średzkiej, kierujący manem zderzył się 
z scanią. Kilka dni później, 18 października 
również na tym samym skrzyżowaniu mer-
cedes doprowadził do kolizji z autobusem 
renault. Następnego dnia, w tym miejscu 
kierowca skody zderzył się z fordem. 

jechał na „podwójnym gazie” 
12 października funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Kórniku zatrzymali w Szczytnikach  
mężczyznę, który kierował oplem będąc w 
stanie nietrzeźwości. Kierowca miał 0,82‰ 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Kradzieże, włamania, przywłaszczenia
• 8 października doszło do usiłowania kra-

dzieży odtwarzacza DVD o wartości 504 zł 
z terenu firmy w Żernikach, 
• 10 października w Kórniku nieznani sprawcy 
włamali się do volkswagena passata i ukradli 
z niego wyposażenie o wartości 1500 zł, 
• 12 października zgłoszono kradzież w 
miejscowości Robakowo samochodu citro-
en, o wartości 6600 zł, 
• 13 października Komisariat Policji w Kórni-
ku został powiadomiony o przywłaszczeniu 
różnych przedmiotów z gospodarstwa do-
mowego w Robakowie o wartości 1100 zł,  
• 14 października skradziono rusztowanie z 
terenu budowy w Borówcu, wartość strat to 
2144zł. W tym samym dniu w Kórniku włama-
no się do dwóch samochodów i skradziono z 
nich wyposażenie o wartości 1900 zł, 
• 16 października zgłoszono kradzież w 
Kórniku samochodu mercedes o wartości  
17000 zł, 
• 20 października doszło do kradzieży w 
miejscowości Kórnik złomu i agregatu prą-
dotwórczego o wartości 3890 zł.  Opr. BM

Pili w niedozwolonym miejscu 
6 października w Kórniku patrol SM ukarał 
mandatami 2 mężczyzn, którzy spożywali 
alkohol w miejscu niedozwolonym. Do 
podobnej sytuacji doszło 17 października, 
gdzie w Radzewie strażnicy wystawili mandat 
mężczyźnie pijącemu „procentowe napoje” w 
miejscu publicznym. 

ukarali właścicieli psów
7 października w Kórniku strażnicy ukarali 
właściciela psa za brak nadzoru nad nim, co 
doprowadziło do zagryzienia innego czworo-
noga. Następnego dnia w Radzewie również 
wystawiono mandat mieszkańcowi wsi, który 
nie miał nadzoru nad swoim pupilem. Pies 
biegający luzem zagryzł kilka kur u sąsiada. 

Zatrzymali nietrzeźwego czternastolatka 
7 października patrol mieszany (strażnicy i 
policjanci) interweniował w Kórniku na tere-
nie boiska przy kórnickiej podstawówce. Na 
miejscu zatrzymano 14-letniego mieszkańca 
Pierzchna, u którego stwierdzono 1,43‰ 
alkoholu w wydychanym powietrzu. Nieletni 
został przewieziony na kórnicki komisariat, 
gdzie wezwano także jego rodziców. 

Mandat za nieprawidłowe parkowanie 
W okresie od 6 do 20 października strażnicy 
miejscy ukarali mandatami za nieprawidłowe 

parkowanie w Kórniku w sumie 21 kierow-
ców. W jednym z przypadków patrol wystawił 
mandat kierowcy, który zaparkował swój 
pojazd na całej szerokości chodnika, co spo-
wodowało utrudnienia w ruchu pieszych. 

Interweniowali w sporze sąsiedzkim
9 października strażnicy interweniowali na 
ulicy Leśnej w Dziećmierowie, gdzie doszło 
do awantury sąsiedzkiej. Funkcjonariusze 
Straży Miejskiej wyjaśnili na miejscu sporne 
kwestie i pouczyli niesfornych mieszkań-
ców. 

Przewieźli do izby wytrzeźwień 
9 października strażnicy interweniowali w 
sklepie „Żabka” w Kórniku, gdzie awantu-
rował się nietrzeźwy mieszkaniec Kórnika. 
Badanie alkomatem dało wynik 2,9‰ alko-
holu w wydychanym powietrzu. Mężczyznę 
wyprowadzono i przewieziono do izby wy-
trzeźwień w Poznaniu. 

ukarani za złamanie zakazu
10 października patrol SM i policji prze-
prowadził kontrolę na ulicy Dworcowej w 
Kórniku. Zatrzymano i ukarano mandatami 
10 kierowców, którzy poruszali się po tej 
drodze pomimo zakazu wjazdu pojazdów o 
masie powyżej 3,5 tony. Przeciwko dwóm z 
nich sprawa trafi do sądu. 

Akcja „Prędkość” 
W dniach 11-12 i 18-19 października straż-
nicy wraz z policjantami przeprowadzili na 
terenie gminy Kórnik akcję „Prędkość”, która 
ma na celu „wyłapanie” piratów drogowych. 
Podczas tych dwóch weekendów w wyniku 
kontroli prędkości ukarano mandatami w 
sumie 46 kierowców. W zdecydowanej więk-
szości byli to mieszkańcy gminy Kórnik.  

Zatrzymali nietrzeźwego kierowcę 
12 października patrol SM zatrzymał do 
kontroli kierowcę, którym okazał się miesz-
kaniec  Koninka. Alkomat wykazał, że 
mężczyzna miał ponad 0,8 ‰ alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Dalsze czynności 
prowadzi policja. 

Pochwycili i przewieźli do schroniska 
13 października w Gądkach strażnicy 
interweniowali w związku ze zgłoszeniem 
o biegającym luzem bezpańskim psie. 
Czworonoga pochwycono i przewieziono 
do schroniska. 

mandat za brak nadzoru 
17 października w Bninie patrol SM ukarał 
mandatem mieszkańca Bnina za brak nad-
zoru nad prowadzonym psem. 

Opr. BM
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StRAżACy w AKCjI

Kórniccy strażacy wzięli udział w 
kolejnych akcjach: 
• 9 października usuwali plamę oleju w 

Czmoniu, na trasie w kierunku do Śremu 
i gasili pożar w Dębcu, który powstał na 
wskutek zapalenia się sadzy w kominie, 

• 12 października gasili pożar podpalonego 
budynku w Skrzynkach przy trasie kato-
wickiej, 

• 15 października strażacy ponownie gasili 
płonący ten sam budynek w Skrzynkach, 
podpalony po raz kolejny, 

• 18 października usuwali powalone drze-
wo w Biernatkach, na trasie do Zanie-
myśla i zabezpieczali miejsce wypadku 
samochodowego na trasie katowickiej w 
kierunku Dziećmierowa.

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
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KANCELARIA
Finansowa

- prowadzenie wszystkich form 

księgowości

- prowadzenie kadr

- pisanie biznesplanów

- prowadzenie rejestrów VAT  

dla rolników

oferuje swoje usługi

Tel. 061 825 02 28,  
0605 296 347

Odbieramy dokumenty  
w siedzibie klienta

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

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

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZęŚCI motoRyZACyjNE Do wSZyStKICh mAREK

SZERoKA oFERtA, NISKIE CENy,
uDZIElAmy RABAtu, FAChowE DoRADZtwo

ZAPRASZAmy oD PoNIEDZIAŁKu Do PIątKu w goDZ. 800-1800, SoBotA 800-1400

KóRNIK, ul. wojSKA PolSKIEgo 18
tEl. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY  
RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ

Zamówienia na Sylwestra i karnawał
Tel. 601 242 112

INSTALATORSTWO
Piotr Grzempa

WYKONUJE:
Instalacje wod – kan – c.o. – gaz

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych
Piotr Grzempa
Ul. Pocztowa 5
Kórnik

tel. (061) 8171-956
kom. 517-767-870

oczekują  
utwoRzenia 

wtz
honorata Łąkowska z Bnina ma 31 

lat i choruje na przepuklinę mózgowo – 
rdzeniową. Kiedy była młodsza uczęsz-
czała na warsztaty terapii Zajęciowej 
w Poznaniu. Niestety teraz nie jest to 
możliwe ze względu na trudności z 
dowozem a w Kórniku nie ma takich 
warsztatów. 

Bohaterka naszego artykułu cierpi na to 
schorzenie od urodzenia. Była nawet na nie 
operowana, ale bez oczekiwanego skutku. 
Ma porażenie i niedowład kończyn dolnych. 
Porusza się tylko na kolanach, dlatego musi 
korzystać z wózka inwalidzkiego.

Dla Honoraty Łąkowskiej Kórnickie 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka”, podobnie jak dla wielu innych 
podopiecznych jest oknem na świat i stwarza 
możliwość wyjścia z domu.  

Honorata jest podopieczną „Klaudynki” 
od początku istnienia tego Stowarzyszenia. 
Przedtem uczęszczała na Warsztaty Terapii 
Zajęciowej Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych z Epilepsją „Koniczynka” w Po-
znaniu. Niepełnosprawni byli tam podzieleni 

na czteroosobowe grupy, w których m.in. 
wykonywali wycinanki z papieru, szyli itd. 
Niestety, brakuje jej w Kórniku właśnie takich 
WTZ. Trudno ją teraz dowozić i przywozić 
aż z Poznania. 

Jej mama, Aldona Łąkowska podkreśla, 
że córce bardzo potrzebne są Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. Bez odpowiednich ćwi-
czeń Honorata cofa się w rozwoju. Oczywi-
ście ma zapewnioną opiekę rehabilitanta, 
który przychodzi do niej raz w tygodniu. 
Co sobotnie zajęcia prowadzone przez 
„Klaudynkę” nie są akurat odpowiednie dla 
Honoraty. Miałaby nawet kłopot z wjazdem 
do pomieszczenia „Klaudynki” na wózku i 
swobodnym poruszaniem się. W podobnej 
sytuacji są inni podopieczni „Klaudynki”, 
którzy niecierpliwie czekają na powstanie 
WTZ w Kórniku. Pani Aldona ma nadzieję, 
że w końcu to nastąpi. 

31-letnia Honorata lubi w domu robić na 
drutach i wyszywać. Pani Aldona stwierdziła, 
że 25 lat temu trudniej było zapewnić niepeł-
nosprawnemu dziecku naukę niż obecnie. 
Teraz takie dzieci mogą uczęszczać do szkół 
specjalnych w Mosinie, Poznaniu. Honorata 
miała indywidualny tok nauczania. Uczyli 
ją nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w 
Bninie, którzy przychodzili do uczennicy do 
domu. Do 16. roku życia była w sanatorium 
w Kiekrzu, gdzie też uczyła się. Ukończyła 
8 klas szkoły podstawowej. 

Pani Aldona jest bardzo zadowolona, 
że jej córka należy do „Klaudynki”. Uważa, 
że dla Honoraty jest to rozrywka, bo często 

uczestniczy w różnych imprezach Stowa-
rzyszenia.

- Było super - tak określa wspólny po-
byt z córką na turnusie rehabilitacyjnym w 
Jarosławcu, który odbywał się od 19 lipca 
do 1 sierpnia tego roku. Mama niepełno-
sprawnej mówi, że Honorata na taki turnus 
może jeździć tylko co dwa lata. Wprawdzie 
przepisy mówią, że jako osobie mającej I 
grupę inwalidzką, przysługuje jej dofinan-
sowanie co roku, ale Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie nie ma pieniędzy. Mama 
Honoraty dodaje też, iż dofinansowanie 
do takiego turnusu rehabilitacyjnego otrzy-
mują od burmistrza, z Ośrodka Pomocy 
Społecznej i sponsorów. Resztę dopłacają 
sami rodzice. 

Aldona Łąkowska przyznała, że Mał-
gorzata Chmielewska, wiceprezes „Klau-
dynki” jest niezwykle obrotna i udaje jej się 
pozyskiwać środki na wyjazdy. Zaznacza 
przy tym, że to rodzice niepełnosprawnych 
najlepiej potrafią wspierać swoje dzieci. 
Sama jest członkiem Sądu Koleżeńskiego 
Stowarzyszenia. 

Mama Honoraty ma teraz czas, by zaj-
mować się córką, gdyż po 20 latach pracy 
przeszła na wcześniejszą emeryturę ze 
względu na opiekę nad niepełnosprawnym 
dzieckiem. Przedtem była na urlopie. Ho-
norata ma siostrę i brata, którzy jej poma-
gają. Jej ojciec, Edward -rzeźbiarz amator, 
wdzięczny Stowarzyszeniu, wyrzeźbił nawet 
sylwetkę Klaudynki.

Robert Wrzesiński

Gmina Kórnik po raz kolejny wychodzi 
naprzeciw zdrowotnym potrzebom swych 
mieszkańców. Tym razem przygotowano 
ofertę badań mammograficznych dla kobiet z 
rocznika od 1973 do 1959. Sto kobiet z gminy 
będzie miało szansę przebadać się bezpłatnie 
w odpowiednio do tego celu przygotowanym 
pojeździe, tak zwanym mammobusie. Stanie 
on 30 października na placu OSP w Kórniku. 
Badania rozpoczną się o godzinie 9, a ich 
koordynatorem będzie Ośrodek Profilaktyki i 
Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

Czym jest mammografia i dlaczego  
powinnyśmy się temu badaniu  

poddawać
Mammografia jest specjalnym prześwie-

tleniem piersi promieniami rentgenowskimi, 
które pozwalają wykryć złośliwe (rakowe) 
guzki i inne nieprawidłowości w tkance. Naj-
częściej mammografię wykonuje się z powodu 
konkretnych objawów, ale także jako badanie 
przesiewowe, mające wykluczyć zmiany 
chorobowe. 

Promienie rentgenowskie ciągle jeszcze 
wzbudzają lęk i obawę. Niepotrzebnie, bo 
prawidłowo wykonane prześwietlenie jest 
badaniem mało inwazyjnym. Żeby nie narażać 
innych narządów na promieniowanie pacjent-
ka zakłada specjalny fartuch z ołowiu. Ponadto 
bardzo ważną zasadą jest, by wykonywać 

badania w pierwszych 10 dniach cyklu mie-
siączkowego (pozwala to uniknąć zagrożenia, 
jakie promieniowanie mogłoby stworzyć dla 
ewentualnej ciąży). Tak więc skutki uboczne 
badania są nieduże, korzyści zaś ogromne. 
Udowodniono, że wczesne wykrycie, a co za 
tym idzie wczesne poddanie się terapii znacz-
nie zwiększa szanse na wyzdrowienie.

Które z nas powinny zadbać o profilakty-
kę raka piersi

Wszystkie kobiety między 50 a 70 rokiem 
życia powinny poddawać się co roku badaniu 
lekarskiemu, a  mammografii nie rzadziej niż 
co dwa lata.

Kobiety między 40 a 50 rokiem życia lub 
powyżej 70, które są w grupie przeciętnego 
ryzyka, powinny poddawać się co roku bada-
niu lekarskiemu.

Kobiety z grupy wysokiego ryzyka powin-
ny raz w roku poddawać się mammografii i 
klinicznemu badaniu piersi, począwszy od 35 
roku życia, albo pięć lat przed wiekiem który 
osiągnęły ich matki lub siostry, gdy wykryto u 
nich raka piersi.

Lekarz zwykle zaleca również mammogra-
fię, gdy stwierdzi u pacjentki podejrzany guzek, 
wyciek lub zgrubienie.

Czy mammografia jest niezawodna
Oczywiście, że nie. Żadne badanie nie 

daje nigdy stuprocentowego rozpoznania i 
stuprocentowej pewności. Ale jest to pierw-
szy krok, który ukierunkuje dalsze działania 
diagnostyczne (USG, biopsja). 

Niezależnie od badań, które oferuje nam 
nowoczesna medycyna, należy pamiętać, że 
same również możemy sobie pomóc. Poznaj-
my swoje ciało i jego potrzeby, nauczmy się 
obserwować i wyciągać wnioski. W przypadku 
raka piersi bardzo ważne jest samobadanie. 
Kilka minut w tygodniu poświęcone szukanie 
guzków, pozwoli uniknąć wielu problemów. 
Oczywiście, nie każda z nas wie jak takie 
badanie przeprowadzić. Nie wstydźmy się 
jednak swej niewiedzy i szukajmy oświecenia 
u profesjonalistów. Każdy lekarz ginekolog 
ma wręcz obowiązek wykonać badania pal-
pacyjne piersi i poinstruować pacjentkę w jaki 
sposób może to zrobić samodzielnie. Takiej 
porady udzieli nam też dobra położna lub po 
prostu odpowiedni podręcznik.

Beata Michałowska

zdRowie koBiety pod  
tRoskliwą ocHRoną

trzy ważne informacje:
Zapisy na badania przyjmuje pani 

Beata Dobrzyńska z Referatu Oświaty  
i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego  
w Kórniku (061 – 817 04 11) 

Podstawą wykonania badania jest 
dowód osobisty i ważna legitymacja ubez-
pieczeniowa.

Przed mammografią nie powinno się 
używać dezodorantów, toników i pudru, 
ponieważ mogą one powodować pogor-
szenie obrazu.

OGRÓD– KOMPLEKS

POŁOŻYMY – BRUK, GRANIT
ZAŁOŻYMY TRAWNIK

ZAOPIEKUJEMY SIĘ OGRODEM
WYKONAMY OGRODZENIA   
- TAKŻE KOJCE DLA PSÓW

0601 405 059
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tRudne BieGi  
na oRientację

Wojewódzkie Indywidualne Biegi na 
Orientację zgromadziły w Czarnkowie setki 
uczniów z całej Wielkopolski. Z najlepszymi 
zawodnikami z klubów uprawiających tę 
dyscyplinę sportu zmierzyli się również 
nasi uczniowie, startując w kategorii szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Dziewczęta i chłopcy biegali na trasach od 
2,5 km do 2,6 km  szukając przy pomocy 
mapy kilku punktów kontrolnych. Zada-
niem startujących jest w jak najkrótszym 
czasie i w odpowiedniej kolejności zaliczyć 
piktogramy zaznaczone na mapie. Wśród 
około 100 uczniów w każdej kategorii 
wiekowej poprawnie bieg ukończyli i zo-
stali sklasyfikowani przedstawiciele naszej 
gminy. Z Gimnazjum w Kórniku: Katarzyna 
Serafiniak była 37., Patrycja Janasik - 49., 
Malwina Sanocka - 54., Sandra Szczepa-
niak - 63. oraz 20. miejsce zajął Marcin 
Sobieraj, a 50. Jakub Olejnik. Z Gimnazjum 
w Robakowie: 31 miejsce - Damian Achten-
berg, 37. - Maciej Waligóra, 43. - Mikołaj 
Zakrzewski, 38. - Aneta Stróżyńska, 42. 
- Wiktoria Żegleń, 56. - Magda Ignaszak. 
Z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku 
Tomasz Pluta był 27., Patryk Binkowski - 
81. a  z dziewcząt Paulina Owsianowska 
była 67., Kinga Baszyńska – 69., Marlena 
Sroka – 72. i Natalia Frąckowiak - 74. Udział 
w tych zawodach to doskonała forma ruchu 
w terenie leśnym i intelektualna szkoła 
życia. Tym razem nie odważyli się wystar-
tować na tej imprezie uczniowie naszych 
szkół podstawowych. Może wystartują w 
przyszłym roku w Sztafetowych Biegach 
na Orientację, które odbędą się w czerwcu 
w okolicach Leszna.

Bnin najlepszy  
w Badmintonie

Ponad cztery godziny trwała rywalizacja 
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych 
o Drużynowe Mistrzostwo Gminy w Bad-
mintonie. Gra zwana popularnie kometką 
rozwija wszechstronnie gracza, wyrabia  
kondycję, szybkość, wytrzymałość i gib-
kość. Wymaga od  zawodnika niezwyklej 
koncentracji, samodzielnej inicjatywy, 
wytrwałości w walce o każdy punkt a także 
szczególnego opanowania. Na punktację 
zespołu składają się gry pojedyncze oraz 
gra podwójna. W sali gimnastycznej w 
Kórniku-Bninie na uproszczonych boiskach  
walczyły wszystkie nasze szkoły. Zarówno 
wśród dziewcząt jak i chłopców nie po raz 
pierwszy zwyciężyła Szkoła Podstawowa w 
Kórniku-Bninie i ona będzie reprezentowała 
nasze środowisko w zawodach powiato-
wych. Dziewczęta: Hania Książkiewicz, 
Joanna Marcinkowska i Wiktoria Olejnik 
wygrały wszystkie mecze pokonując kole-
żanki z Szczodrzykowa 3:2 oraz z Radzewa 
i Kórnika 3:0. Z kolei drugie miejsce zajęły 
Paulina Wojnowska, Afrodyta Roguszny z 
Szczodrzykowa, które wygrały z uczennica-
mi z Radzewa i Kórnika 3:0. Dziewczęta z 
Kórnika po wygraniu meczu z przeciwnicz-
kami z Radzewa 3:0 zajęły trzecie miejsce. 

W grupie chłopców SP Bnin w składzie: Łu-
kasz Jaskuła, Hubert Kaczmarek, Krzysztof 
Hajdrych wygrywając 3:0 z Kórnikiem oraz 
3:1 z Szczodrzykowem i Radzewem zajęła 
pierwsze miejsce. Chłopcy z Radzewa: 
Konstanty Kalisz, Maciej Sznura, Filip Sie-
jak pokonali 3:1 drużyny z Szczodrzykowa 
oraz z Kórnika i zajęli drugie miejsce. SP 
Szczodrzykowo po zwycięstwie 3:1 z SP 
Kórnik uplasowało się na trzecim miejscu. 
Chłopcy pod przewodnictwem Małgorzaty 
Iszkuło zdobywając po raz trzeci  mistrzo-
stwo gminy wywalczyli puchar przechod-
ni na własność. Puchary przechodnie, 
statuetki, medale sponsorowała Firma 
ADI-POŻ Dachowa – Sławomir Krzewiak. 
Gospodarze imprezy Szkoła Podstawowa 
z Bnina zapewniła uczestnikom zmagań 
sportowych napoje i drożdżówki.

wojewódzkie sztafety 
w Racocie

Najlepsze sztafety w biegach przeła-
jowych startowały w finałach Mistrzostw 
Wielkopolski, które odbyły się w Racocie 
k/ Leszna. W każdej kategorii szkół starto-
wały 3 najlepsze reprezentacje z wszyst-
kich powiatów Wielkopolski a wśród nich 
szkoły z gminy Kórnik. Sztafeta dziewcząt 
i chłopców z Szkoły Podstawowej w Kórniku 
ukończyła bieg na 23. pozycji a chłopcy 
z Gimnazjum w Robakowie przybiegli na 
metę na pozycji 17.

piłkaRzom los nie 
spRzyjał

Nie udało się naszym reprezentantom w 
piłce nożnej zakwalifikować się do finałów 
mistrzostw powiatu. Zespół z Szczodrzy-
kowa mimo wygrania jednego meczu 
ostatecznie zajął czwarte miejsce a o tej 
pozycji zadecydowała ilość strzelonych 
bramek przez przeciwników z Swarzędza, 
Kostrzyna i Tulec. Niezwykle dramatycznie 
przebiegały mecze gimnazjalistów z Ro-
bakowa. Mimo, że zawodnicy z Robakowa 
nie przegrali meczu musieli zadowolić się 
czwartą lokatą. W turnieju rozgrywanym 
systemem pucharowym gimnazjaliści z Ro-
bakowa spotkali się z faworytem rozgrywek 

Gimnazjum z Swarzędza. Pierwszą bramkę 
zdobyli gospodarze, ale po 5 minutach Mar-
cin Stroiwąs doprowadził do wyrównania i 
pierwsza połowa zakończyła się remisem 
1:1. Po przerwie gimnazjaliści z Robakowa 
natarli z jeszcze większym animuszem i po 
golu Rafała Kąkola wyszli na prowadzenie 
2:1. Następnie drużynę z Swarzędza dwa 
słupki, poprzeczka i wybicie piłki z linii 
bramkowej uchroniło przed utratą kolej-
nych goli. Gdy sędzia przedłużył mecz o 
1 minutę, to w tym czasie gospodarze ku 
rozpaczy naszych chłopców doprowadzili 
do wyrównania 2:2. Nastąpiła seria rzutów 
karnych, w której lepsi okazali się gimna-
zjaliści z Swarzędza 5:4. W meczu o trzecie 
miejsce Robakowo zagrało z Gimnazjum nr 
2 z Murowanej Gośliny i przy końcowym 
wyniku 0:0, kolejny raz decydowały rzuty 
karne. Tym razem chłopcy z Robakowa 
ulegli 5:6 i ostatecznie zajęli  czwartą po-
zycję. W oczach wszystkich obserwatorów 
a zwłaszcza byłego zawodnika Lecha Po-
znań Pawła Bociana zespół z Robakowa 
grał najładniejszą piłkę ale wyniki końcowe 
zweryfikowały ich ostateczne miejsce.

powiatowy Badminton
W Przeźmierowie odbyły się Mistrzo-

stwa Powiatu Poznańskiego w Badmin-
tonie. W kategorii szkół podstawowych 
Hubert Kaczmarek i Krzysztof Hajdrych 
- uczniowie Szkoły Podstawowej w Bninie 

zdobyli srebrne medale zajmując drugie 
miejsce a dziewczęta Hanna Książkiewicz 
i Joanna Marcinkowska także z Bnina 
uplasowały się na miejscu czwartym. Oby-
dwie pary przygotowane przez Małgorzatę 
Iszkuło wystartują  w Półfinałach Mistrzostw 
Wielkopolski w Rejonie Poznań - Wschód. 
W drugim dniu Powiatowych Mistrzostw 
w Badmintonie walczyły gimnazja. Na-
szą gminę reprezentowali uczniowie z 
Gimnazjum w Kórniku. Pod kierunkiem 
Justyny Bejmowicz zarówno dziewczęta: 
Katarzyna Serafiniak i Karolina Pajek 
oraz chłopcy: Piotr Lehmann oraz Michał 
Grajkowski zajęli trzecie miejsce (brązowe 
medale). Gimnazjaliści także awansowali 
do dalszych gier i walczyć będą w Rejonie 
Poznań – Zachód. ARA

taciak tRzeci  
we fRancuskim  
touR de mesele 

Doskonałą formę prezentuje pod koniec 
sezonu Kórniczanin Mateusz Taciak., który 
w niedawno zakończonym czteroetapowym 
wyścigu Tour de Mosele zajął trzecie miej-
sce w klasyfikacji generalnej. Mateusz od 
początku był bardzo aktywny a na mecie 
pierwszego etapu zajął trzecie miejsce. 
Drugi etap, to jego koronna konkurencja, 
czyli jazda indywidualna na czas, w której 
nasz zawodnik zajął drugie miejsce, ulega-
jąc znanemu zawodowcowi z Luksemburga 
Christianowi Poosowi,  zaledwie o 3 sek. Po 
trzech etapach liderem został Nowozeland-
czyk Logan Hutchings, a Taciak zajmował 
drugie miejsce. Ostatni etap, to niezwykła 
walka do ostatnich metrów o miejsca na po-
dium w klasyfikacji generalnej. Ostatecznie 
dzięki pomocy wielu rodaków, zwycięzcą 
całego wyścigu został Francuz Morgen 
Kneisky, przed Hutchingsem i Mateuszem 
Taciakiem. Bardzo dobra postawa w tego-
rocznym sezonie (nim. 10 zwycięstw we 
Francji), spowodowała iż Kórniczanin dostał 

wiele ofert z grup zawodowych na sezon 
2009 zarówno w kraju jak i zagranicą. Po 
długich analizach, ostatecznie zdecydo-
wał się na podpisanie kontraktu z Polską 
Zawodową Grupa Kolarska Mróz - Uniqa 
– Action, którą od stycznia będzie reprezen-
tował na wszystkich wyścigach krajowych 
i zagranicznych. Obecny sezon będzie dla 
młodego Kórniczanina niezwykle długi. W 
najbliższych dniach na specjalne zaprosze-
nie organizatora, wraca do Francji na nie-
zwykle prestiżowy wyścig indywidualny na 
czas, który uważany jest wśród fachowców 
jako rewanż za Mistrzostwa Świata. Mate-
usz wystartuje tam jako reprezentant Polski, 
ponieważ nie jest zawodowcem a w tym 
wyścigu tak jak w Tour de Pologne, mogą 
startować tylko profesjonaliści. Wyjątek 
mogą tworzyć jedynie zawodnicy startujący 
w barwach reprezentacji swojego kraju. 
W listopadzie natomiast również z repre-
zentacją Narodową wystartuje w liczącym 
dziewięć etapów wyścigu dookoła Chin. W 
przypadku gdy zdecydowana większość 

Polskich kolarzy już odpoczywa, Mateusza 
czeka jeszcze bardzo ciężki, choć na pew-
no niezwykle interesujący okres. 

dwa zwycięstwa  
patRyka RajkowskieGo 

We Wrześni odbył się wyścig kolarstwa 
górskiego z serii pucharu Tiule, w którym 
bardzo dobrze wypadli zawodnicy Kór-
nickiego Limaro. Wśród Żaków (11-12 lat) 
zwyciężył Patryk Rajkowski, a jego kolega 
klubowy Patryk Szczepaniak zajął siódme 
miejsce. W wyścigu młodziczek, przygo-
towujące się przez ten start do swoich 
mistrzostw w Szczecinie Wiktoria Żegleń 
i Alicja Ratajczak zajęły kolejno miejsca 
czwarte i siódme, natomiast startujący w 
wyścigu seniorów Wojciech Niemier minął 
linię mety na szóstej pozycji. W Tarnowie 
Podgórnym  odbyły się mistrzostwa Powiatu 
szkół w kolarstwie górskim, gdzie ponow-
nie bardzo dobrze wypadli młodzi kolarze 
UKS Jedynka. W klasyfikacji szkół podsta-
wowych zdecydowanie zwyciężył Patryk 
Rajkowski, a Patryk Szczepaniak (obaj SP 
nr. 1 w Kórniku) i Mariusz Pszeniczka, zajęli 

kolejno miejsca siódme i czternaste. W kla-
syfikacji klas piątych najlepszą dziewczynką 
okazałą się Klaudia Dutkiewicz, wśród 
pierwszych klas gimnazjów wygrała Alicja 
Ratajczak przed Wiktorią Żegleń (Gimn. 
Robakowo), natomiast w klasyfikacji klas 
drugich najlepszą dziewczynką okazała się 
Klaudia Jaskuła (Gimn. Kórnik), wszyscy 
UKS Jedynka Limaro. Warto dodać, iż Ali-
cja przegrała tylko z trzema chłopcami. Na 
zakończenia pozostaje jeszcze klasyfikacja 
pierwszych klas gimnazjów wśród chłop-
ców, gdzie UKS Jedynka wystawiła tylko 
jednego reprezentanta, który po raz drugi 
w życiu uczestniczył w wyścigu kolarskim i 
zajął doskonałe trzecie miejsce, a był nim 
Krzysztof Poprawski (Gimn. Kórnik). Trener 
Taciak uznał jego występ za największą nie-
spodziankę tych zawodów.  Dwa tygodnie 
wcześniej na terenie zakładów Poznańskie-
go Stomila, z okazji obchodów 80 rocznicy 
istnienia firmy, odbyło się kryterium uliczne 
dla najmłodszych adeptów kolarstwa. W 
kategorii żaków zwyciężył Patryk Szczepa-

niak przed swoim imiennikiem Rajkowskim, 
który miał defekt roweru. obaj Limaro Kór-
nik. Wśród młodziczek najlepsza była Alicja 
Ratajczak przed Wiktorią Żegleń, natomiast 
w wyścigu młodzików Kórniczanie Andrzej 
Grześ i debiutanci Krzysztof Poprawski i 
Szymon Żyto zajęli kolejno miejsca piąte, 
dziewiąte i jedenaste. Wśród juniorów młod-
szych jedyny reprezentant Limaro Hubert 
Lewandowicz sklasyfikowany został na 
piątym miejscu. Patryk Szczepaniak okazał 
się również najmłodszym uczestnikiem 
zawodów.

BaRdzo doBRa postawa 
młodziczek  

w szczecinie
Gdzie na zakończenie sezonu rozegra-

no Mistrzostwa Makroregionu Młodzików 
w kolarstwie górskim. Doskonale radziły 
sobie zawodniczki UKS Jedynka Kórnik, 
Alicja Ratajczak i Wiktoria Żegleń, tym 
bardziej, że nasze zawodniczki nie spe-
cjalizują się w tej odmianie kolarstwa. 
Wiktoria jeszcze na dwa okrążenia przed 
metą walczyła o medal. Niestety brak do-
świadczenia i drobne błędy wykluczyły tą 
możliwość. Ostatecznie nasze zawodnicz-
ki zajęły na mesie szóste i siódme miejsce, 
zdobywając dla klubu, Gminy i Powiatu 
kolejne punkty w Krajowym współzawod-
nictwie Dzieci i Młodzieży. HS

Klub  

Karate Kyokushin 

zaprasza na treningi 

w grupie dorosłych i 

młodzieży powyżej 14 

roku życia,  

które odbywają się  

w każdy  

poniedziałek i środę  

o 17:45  

w sali gimnastycznej

L.O. w Kórniku  

ul. Poznańska 2.

Więcej informacji na 

temat klubu  

na stronach  

www.

kyokushin.poznan.pl
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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
7-go listopada 2008r.

materiały prosimy dostarczać do 31-go października 2008r.

Bardzo owocna była w ubiegłą sobotę 
daleka podróż zespołu Orlików Kotwicy 
Kórnik do Chodzieży. Mecz z tamtejszą 
Polonią był jednostronnym widowiskiem, 
gdyż od początku zawodnicy Kotwicy 
mocno zabrali się za strzelanie i już po 
5 minutach prowadzili 3:0. Wynik do 
przerwy 0:5 a końcowy 0:10 najlepiej 
oddaje przewagę, którą tego dnia mieli 
na boisku młodzi Kórniczanie. W meczu 
zadebiutował Michał Dembiński i strzelił 
jedna z bramek. Pozostałe bramki zbo-
byli: Mateusz Ciapa, Mateusz Kruk, Karol 
Siejak i Jakub Zboralski.

Skład: Surdyk K. – Andrzejczak R., 
Siejak K., Konował Ł. – Kruk M., Zbo-
ralski J., Tomczak J. – Ciapa M. oraz 
Suszka M., Dembiński M., Ignaszak M., 
Bladocha R., Siwiński D., Matuszewski 
M., Pawłowski P., Soszyński M.

Zwycięstwem zakończyło się również 
spotkanie Młodzików Kotwicy Kórnik z 
Jedynką Luboń. Zgodnie z zaleceniami 
trenera, od początku spotkania inicjatywę 
przejęli gospodarze i już w 3 minucie 
mogli prowadzić w tym spotkaniu ale 
sytuacji sam na sam z bramkarzem gości 
nie wykorzystał Dawid Marciniak. Czego 
nie udało się dokonac w pierwszej akcji, 
stało się udziałem zawodników Kotwicy 
w  10 minucie i po ładnej akcji bramkę 
strzelił wspomniany Dawid Marciniak.  
Bramka nie zmieniła obrazu gry i nadal 
wyraźną przewagę osiągali  zawodnicy 
Kotwicy, którzy jednak nie do końca 
potrafili sforsować bardzo wysoki blok 
obronny drużyny gości. 

W 23 minucie piłkarze kotwicy wy-
konywali rzut wolny z lewej strony pola 
karnego, Filip Siejak zdecydował się na 
strzał i zdobył drugą bramkę dla Kotwicy. 
Do przerwy wynik nie uległ zmianie a 
Kotwica zasłużenie prowadziła 2:0.

W drugiej połowie mecz się wyrównał 
za sprawą gości, którzy mocno zabrali 
się za odrabianie strat. W 5 minucie 
drugiej połowy w zamieszaniu podbram-
kowym znakomicie znalazł się napastnik 
Jedynki, który wymanewrował dwóch 
środkowych obrońców i strzelił nie do 
obrony. 2:1 dla Kotwicy oznaczało że 
mecz jeszcze się nie skończył. Piłkarze 
gospodarzy znów zabrali się mocniej 
do pracy. W 12 minucie II połowy wyko-
nywali rzut rożny, dobrze piłkę w pole 
karne zagrał świetnie grający tego dnia 
Filip Siejak a do strzału głową złożył się 
Patryk Kuberacki. Kopnięty w twarz nie 
zdołał jednak zdobyc bramki. W tych 
okolicznościach sędzia zmuszony był 
podyktowac jedenastkę, którą na bramkę 
zamienił Filip Siejak - 3:1. 

Na 5 minut przed końcem goście 
zdobyli kontaktowego gola, który wpro-
wadził nerwowość w drużynie Kotwicy 
ale ostatecznie miejscowi wygrali po 
emocjonującym meczu 3:2 i po raz ko-
lejny mogli cieszyc się z zasłużonego 
zwycięstwa.

Skład: Siejak F. - Sobkowiak B., 
Kaczmarek H., Kuberacki P., Wąsowicz 
D. – Gulczyński A., Scholz M., Siejak 
F., Szymański S., Marciniak D. -  Gar-
bacz F. oraz Szymański P., Jasiewicz P.  
i Konieczny Ł. (MR)

polonia cHodzież  
i jedynka

Zapraszamy Czytelników na stronę internetową naszego  
pisma pod adresem 
www.korniczanin.pl

Portal działa od niedawna, nie jest jeszcze kompletny, ale  
z biegiem czasu postaramy się go dopracować. Już niebawem 
znajdą państwo tam zajawki najciekawszych artykułów, galerie 

zdjęć i najważniejsze informacje o Kórniku i okolicach.




