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2 mILIONY  
– NIeSPODzIeWANA DOTAcjA

Wiele pisaliśmy o daremnych staraniach 
o dofinansowanie „z Unii” wielu inwestycji 
realizowanych przez Gminę Kórnik w ostat-
nich latach. Poza wyjątkiem – wodociągo-
waniem Czmońca – mimo spełnienia wielu 
wymogów formalnoprawnych eliminowano 
nasze wnioski ze względu np. na wysokie 
dochody gminy.

Niespodziewanie otrzymamy jednak aż 
2 333 003 złote dofinansowania budowy 
budynku Przedszkola im. Misia Uszatka 
przy ul. Steckiego w Kórniku.

Budynek, który sfinansowano ze środ-
ków własnych gminy stoi już od 3 lat. Co 
się więc stało?

Podsumowanie inwestycji wytypowa-
nych w latach 2004-2006 do dofinansowa-
nia ze środków Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR) wykazało, że wiele inwestycji 
kosztowało mniej niż przewidywano. Po 
fazie przetargów weryfikowano także wy-
sokość dofinansowania.

Niewykorzystaną kwotę ponad 30 milio-
nów złotych Zarząd Województwa Wielko-
polskiego podzielił na dofinansowanie 10 
dodatkowych zadań.

 
SoŁtySi o budżECiE

Burmistrz Jerzy Lechnerowski na 
spotkaniu z sołtysami, które odbyło się 22 
października przedstawił pierwsze plany 
budżetu na rok 2009. Przedstawiciele 
sołectw dyskutowali nad zagadnieniami 
zgłoszonymi przez Rady Sołeckie do reali-
zacji w przyszłym roku.

oChroNA JEZiorA bNińSkiEgo

Sołtysi 4 wsi: Biernatek, Błażejewa, Bła-
żejewska i Prusinowa zaprosili burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego na dyskusję na 
temat programu ochrony wód Jeziora Bniń-
skiego. W rozmowach brał również udział 
radny Seweryn Waligóra.

Wyjaśniono, że wstrzymane przez Aqu-
anet prace nad projektem budowy systemu 
kanalizacyjnego będą na wniosek gminy 
kontynuowane.

Spółka ma opracować wspomniany 
projekt do czerwca 2009 roku, ale już w 
grudniu bieżącego roku Gmina Kórnik pla-
nuje zgłosić wstępny wniosek o dofinanso-
wanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Będą także starania o inne środki dostępne 
z funduszy tzw. Krajowych.

meDIAcjA W mINISTeRSTWIe  
- bEZ prZEŁomu

Wiceminister Gospodarki Adam Szejn-
feld podjął się mediacji pomiędzy Gminą 
Kórnik a PSE Operator w sprawie prze-
biegu spornej linii wysokiego napięcia i 

50-milionowych roszczeń inwestora. Za-
proszenie  na rozmowy do ministerstwa obu 
stron było następstwem listu władz Kórnika 
w sprawie konsultacji  ważnych, spornych 
zagadnień (możliwość przeprowadzenia 
kabla podziemnego lub obejścia lasem). 

Obecna na spotkaniu prezes PSE 
Operator Stefania Kasprzyk twardo podtrzy-
mała stanowisko inwestora zamierzającego 
budować nową linię napowietrzną po tzw. 
starej trasie. 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski i wicebur-
mistrz Hieronim Urbanek przedstawili sta-
nowisko Gminy Kórnik, która przygotowuje 
właśnie plan zagospodarowania dający 
szansę obejścia Kamionek przez las. 

Spotkanie odbyło się 30 października. 
Mimo bezpośrednich rozmów z prezes Ste-
fanią Kasprzyk  kórniccy samorządowcy nie 
zostali przez nią tego dnia poinformowani, 
że dzień wcześniej (29 października) do 
Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. trafił 
wniosek PSE Operator „o zawezwanie do 
próby ugodowej” w sprawie o zapłatę ponad 
50 milionów złotych. 

W ciągu najbliższych dni inwestor ma 
przedstawić warunki, po spełnieniu których 
jest skłonny zrezygnować z roszczeń.

RADA AGLOmeRAcjI

W dniu 31 października odbyło się 
spotkanie Rady Aglomeracji Poznańskiej, 
w której z ramienia samorządu Kórnika 
wziął udział burmistrz Jerzy Lechnerowski.. 
Dyskutowano na temat powiększenia aglo-
meracji o kolejne gminy (swoje aspiracje 
zgłasza kolejny kandydat- Gmina Skoki). 
Przedstawiono listę 9 najważniejszych 
inicjatyw pozostających w zakresie współ-
pracy gmin Aglomeracji.

Nasza gmina uczestniczy miedzy innymi 
w działaniach na rzecz integracji transportu, 
stworzenia Poznańskiej Karty Aglomeracyj-
nej i związku międzygminnego do spraw 
budowy schroniska dla zwierząt. 

Na spotkaniu omówiono także sprawę 
powstania Instytutu Badań nad Rozwojem 
Aglomeracji.  ŁG

Restauracja casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

obiAdy domoWE Np:
426/  StEk Z ŁoSoSiA Z griLLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 21,00 zł
401/  KOTLeT De’VOLAILLe - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 17,50 zł
483/  kotLEt SChAboWy panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 16,00 zł
482/  STeK z GRILLA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 17,50 zł
481/  meDALIONY zAPIeKANe z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 22,00 zł
445/  ZrAZ WoŁoWy ZAWiJANy – sos pieczeniowy, pyzy drożdżowe, buraczki ........................... 20,00 zł

piZZA proSto Z piECA:
!!! Na państwa życzenie każdą pizzę specjalnie przygotujemy: !!!  

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

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

SAŁAtkA od 8,50 zł,    SpAGeTTI od 9,50 zł,    LASAgNE od 12,50 zł,  
TORTeLLINI od 14,00 zł,    kEbAb od 9,00 zł

odbiÓr WŁASNy = 10% rAbAtu
Zamów jednorazowo za 35 zł, a otrzymasz 1L soku owocowego za 1 grosz !!!

62-035 kÓrNik, bNiN ryNEk 8

061 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

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

PROSTO  Z  RATUSZA
NA PODSTAWIe § 18 STATUTU GmINY 

kÓrNik
ZWoŁuJĘ XXX SESJĘ  

rAdy miEJSkiEJ W kÓrNiku,

która odbędzie się 12 listopada 2008r. o 
godz. 13.00 w Sali domu Strażaka w kórni-
ku, z następującym porządkiem obrad:

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

2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji RM.
4. Informacje Przewodniczącej Rady 

o działaniach podejmowanych w okresie 
między sesjami.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalno-
ści międzysesyjnej. 

6. Bezpieczeństwo w Gminie Kórnik 
– wystąpienie komendanta Policji i komen-
danta Straży Miejskiej.

7. Sprawozdania Komisji Rady z prac w 
okresie międzysesyjnym.  

8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zaję-
cie stanowiska w następujących sprawach: 

a/ zmiany budżetu gminy Kórnik,
b/ upoważnienia burmistrza do zacią-

gnięcia zobowiązań,
c/ uchylenia uchwały w sprawie zacią-

gnięcia kredytu,
d/ określenia stawek podatku od nie-

ruchomości oraz zwolnień od podatku od 
nieruchomości,

e/ określenia stawek podatku od środków 
transportowych i zwolnień od podatku od 
środków transportowych,

f/ obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej 
jako podstawa obliczania podatku rolnego,

g/ opłaty od posiadania psów,
h/ opłaty targowej,
i/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifi-

katy od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bez-
przetargowym,

j/ wyrażenia opinii Rady Miejskiej w 
Kórniku potwierdzającej celowość realizacji 
zadań i efektywność projektowanych przed-
sięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych 
do wykonania w roku 2009,

k/ zmiany uchwały nr XVIII/194/2007 z 
dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie  prze-
kazania środków finansowych dla Policji,

l/ uchwalenia rocznego programu współ-
pracy gminy Kórnik z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na 2009 rok,

ł/ zmieniająca uchwałę w sprawie warun-
ków i trybu przyznawania, wstrzymywania 

i pozbawiania stypendiów sportowych za 
wyniki w sporcie kwalifikowanym,

m/ zmiany statutu OPS,
n/ przystąpienia do sporządzenia zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy mieszkaniowej  
Bórówiec I (działka nr 216, 275/14)

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

10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne głosy i wnioski. Informacje.    
13. Zakończenie sesji.                                                               

 Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek

SZANoWNi pAńStWo !

U p r z e j m i e  z a w i a d a m i a m ,  
że w dniu 11 listopada 2008 roku  
o godz. 12:00, z okazji  

Święta Niepodległości 
zostaną złożone kwiaty przed 

tablicą poświęconą ofiarom I Wojny 
Światowej, Powstania Wielkopolskie-
go i Wojny 1920r., usytuowaną na 
fasadzie kościoła parafialnego pod 
wezwaniem Wszystkich Świętych  
w Kórniku.

Zapraszam do udziału w tej patrio-
tycznej uroczystości. 

Burmistrz
Jerzy Lechnerowski 
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Rodzina Kaliszów

Ś. p. Marianny Kalisz z Kromolic
19.02.1922 - 17.10.2008 r.

składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i delegacjom, 
które tak licznie towarzyszyły nam w smutnej ceremonii pożegnania 

mamy, babci i prababci.

Dziękujemy za wiązanki, modlitwę, różaniec, za msze święte oraz za 
złożone wyrazy współczucia i słowa otuchy.

Z głębi serca Bóg zapłać

17.października br. na cmentarzu w Bninie pożegnaliśmy naszego 
Przyjaciela i Kolegę

 
Bogdana Heidrycha

 
Był z nami do końca. Cierpiąc w chorobie, wspierał nas i pomagał 
w organizacji kolejnego spotkania naszej klasy, które odbyło się w 
dniach 3-5.października, tym razem w jego ulubionym Karpaczu.
Bardzo chcieliśmy wtedy żeby Bogdan był tam z nami ale chorba 

była od niego silniejsza. 

Będzie nam Ciebie Boguś brakowało w czasie naszych kolejnych 
spotkań klasowych, corocznych wypraw, Twoich  dobrych pomysłów 

i gry na  gitarze przy ognisku. 
 

Żonie Ewie, dzieciom i bliskim składamy serdczne kondolencje  
i łączymy się w bólu.

 
Koleżanki i Koledzy z rocznika 1968-1972  

Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku

koNkurS NA NAJpiĘkNiEJSZą 
kÓrNiCką SZopkĘ bożoNAro-

dZENioWą

burmistrz gminy kórnik
ogłasza konkurs

na
najpiękniejszą kórnicką szopkę 

bożonarodzeniową

W konkursie mogą wziąć udział 
dzieci i młodzież szkolna.

Prace nie powinny przekraczać 
wielkości pudełka o wymiarach szer. 

40cm, wys. 30cm, gł. 30 cm

Prace będą oceniane w 3 katego-
riach wiekowych:

1. grupa przedszkolna 3 do 6 lat
2. grupa średnia 7 do 12 lat
3. grupa najstarsza 13 do 18 lat

Prace wraz z danymi autora (imię, 
nazwisko, wiek, adres, telefon 

kontaktowy ) należy dostarczyć do 
siedziby Urzędu Gminy Kórnik pl. 
Niepodległości 1 lub Kórnickiego 

Ośrodka Kultury ul. Prowent 6 
w terminie do 1 grudnia br.

w godz. 10.00 do 15.00

Uroczyste ogłoszenie zwycięzców i 
wręczenie nagród nastąpi w trakcie 

imprezy plenerowej 
"kórnicki mikołaj 2008"

dnia 6 grudnia o godz. 16.00 na 
rynku przed ratuszem

podczas obrad komisji budżetu i 
Finansów w dniu 24 października  dysku-
towano nie tylko o wysokości podatków 
na rok 2009 (które będą zatwierdzane na 
najbliższej sesji rm). poruszono także 
sprawę ściągalności należnych gminie 
podatków i opłat. kierownik referatu 
podatków i opłat Lokalnych um kórnik 
pani hanna kmieciak poinformowała 
zebranych, że zaległości podatkowe w 
stosunku do gminy stanowiły na dzień 
obrad kwotę: 3 091 tys. zł, (w tym 300 
tys. zł wynikających z  należności po-
wstałych w 2008 roku). 

Z czego wynikają tak duże zaległości?

Po pierwsze ... 
... podatnicy nie zgłaszają przedmiotów 

(np. nowo wybudowanych domów) do opo-
datkowania. Przypomnijmy, że opodatkowa-
niu podlega każdy istniejący, zamieszkany 
budynek – nawet jeśli nie został formalnie 
oddany do użytku. Tym bardziej obiekt 
oddany formalnie (nawet niezamieszkany) 
podlega opodatkowaniu.

Mieszkanie w domu bez zameldowa-
nia lub odbioru technicznego nie zwalnia 
właściciela z obowiązku zgłoszenia gmi-
nie obiektu do opodatkowania. Należy to 
zrobić w ustawowym terminie 14 dni od 
momentu zaistnienia (wybudowania lub 
zamieszkania), a obowiązek podatkowy 
wobec nowo-wybudowanych budynków 
powstaje od początku każdego nowego 
roku podatkowego po zgłoszeniu.

Po drugie ...
....problemy z deweloperami. W gminie 

działa 11 spółek deweloperskich, z czego 
dwie notorycznie nie składają deklaracji po-
datkowych. Trzech deweloperów unika pła-
cenia podatków poprzez składanie odwołań 
od decyzji Burmistrza. Swoje odwołania 
argumentują m.in. „zbyt dużą ilością arty-
kułów w decyzji”, względami technicznymi, 
lub tym, że plan zagospodarowania prze-
strzennego nie zezwala na prowadzenie 
działalności gospodarczej na terenie pod 
budownictwo mieszkaniowe i inne. 

Na domiar złego organ odwoławczy 
- Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
- deweloperów (czyli osoby fizyczne lub 
prawne, które inwestują w budowę domów 
na sprzedaż lub będące pośrednikiem w 
sprzedaży nieruchomości i łącznikiem mię-
dzy grupą inwestycyjną a klientem) traktuje 
jak ... rolników rozstrzygając, że za tereny 
podzielone na działki budowlane,  na któ-
rych nie rosną płody rolne ale nowe domy, 
płacą oni niski podatek rolny, pozbawiając 
w ten sposób budżet Gminy dochodów z 
tytułu podatku od nieruchomości. 

Po trzecie...
...inne problemy z odwołaniami. 
Dla przykładu do końca 2006 roku SKO 

w Poznaniu uznawało usługi weterynaryjne 
za usługi zdrowotne (w prawodawstwie 
zdrowotne  skierowane są do ludności 
w odróżnieniu od weterynaryjnych), co 
spowodowało obniżenie dochodów od 
skarżącego podatnika.

Organ odwoławczy w tej samej sprawie 
–niekonsekwentnie- podatnika w upadłości 
traktował raz jako przedsiębiorcę a raz nie, 
co powodowało obniżenie stawki podatku 
z działalności gospodarczej na stawkę od 
budynków i gruntów pozostałych.

Co ciekawe sprawy w odwołaniu roz-
patrywane są przez SKO w Poznaniu 
przez okres ... 3 do 5 lat, przy czym termin 
ustawowy rozpatrzenia odwołania wynosi 
2 miesiące. Długi termin oczekiwania na 
decyzje organu odwoławczego powoduje 
przedawnienie zobowiązań podatkowych. 

Do tego gmina nie ma możliwości 
prawnej do wniesienia skargi do WSA na 
rozstrzygnięcie organu odwoławczego (w 
przeciwieństwie do podatników). Dzięki 
temu organ ten z łatwością uchyla decyzje 
Burmistrza. Jedynym środkiem wzruszenia 
decyzji SKO jest doniesienie do prokuratora 
o popełnieniu przestępstwa.

Na dzień 23.10.2008r za zaległości za 
rok 2008: wystawiono 2303 upomnień na 
kwotę ponad 811 tys. zł. Wystawiono także 
952 tytułów wykonawczych na łączną kwo-
tę 287, 5 tys. zł. Zaległości nieściągalne i 
notorycznych dłużników wpisywane są na 
hipotekę (65.930,41 zł), a następnie przed-
stawiane do egzekucji z nieruchomości (w 
tej chwili z wniosku Gminy Kórnik 1 egze-
kucja, w innych przypadkach Gmina Kórnik 
dołącza się do wnioskodawcy).

Na podstawie informacji
Hanny Kmieciak

Kierownik Referatu Podatków
i Opłat Lokalnych

Urzędu Miejskiego w Kórniku
Opr. ŁG

3 miliony zaległości

graby na 
Parkowej

powstał projekt zieleni dla ulicy par-
kowej w kórniku. przypomnijmy, że ro-
snące tam do niedawna drzewa (okazałe 
jesiony, klony i lipy) zostały wycięte na 
podstawie ekspertyzy  i decyzji Starosty 
poznańskiego.

Wykonany przez Agnieszkę Sudnik 
reprezentującą spółkę WODKOM Kórnik 
projekt przewidywał obsadzenie pobocza 
drogi drzewami gatunku Prunus serrulata 
Lindl. (wiśnią piłkowaną odmiany „Kanzan”) 
oraz  różą okrywową  (odmianami „Lovely 
Fairy” i „The  Fairy”). 

Opiniujące ten  projekt instytucje: Insty-
tut Dendrologii PAN oraz Zakład Doświad-
czalny PAN wskazały jako odpowiedniejsze 
drzewa gatunku Carpinus betukus „Colum-
naris” (grab pospolity kolumnowy).

Urząd Miejski jako inwestor przychylił 
się do uwag instytucji opiniujących. Skory-
gowano także nasadzenia przy skrzyżowa-
niach tak, by nie utrudniały widoczności. 

Nasadzenia powinny nastąpić jeszcze w 

tym roku. Czy to się uda zależy od prac mo-
dernizacyjnych związanych z chodnikiem 
dla pieszych. W Referacie Inwestycji UM 
Kórnik trwają przygotowania do wykonania 
tego zadania.

Jeśli inwestycja zakończy się przed 
zimą ulica parkowa jeszcze w tym roku 
zostanie obsadzona grabami.  ŁG

SPokojnie  
i bez wyPadków

Od wczesnych godzin rannych 1 listo-
pada mieszkańcy gminy Kórnik odwiedzali 
groby bliskich. Mimo ogromnego ruchu 
drogowego wokół cmentarzy nie doszło do 
żadnego poważniejszego wypadku.  

Największy ruch panował na parafial-
nym cmentarzu w Kórniku, ale niemniejszy 
był również w Bninie czy Robakowie. Tłumy 
ludzi odwiedzały groby zwłaszcza podczas 
mszy żałobnych, które odbywały się na 
cmentarzach. 

Eugeniusz Sierański, komendant Ko-
misariatu Policji w Kórniku podkreśla, 
że tegoroczna akcja „Znicz” przebiegała 
bardzo spokojnie. Mimo tak wzmożonego 

ruchu nie doszło do żadnego wypadku na 
terenie gminy Kórnik, a jedynie do jednej 
niegroźnej kolizji. 

2 listopada w Czmoniu kierowca opla nie 
dostosował prędkości do warunków panują-
cych na drodze i zderzył się z daewoo.

Zarówno funkcjonariusze kórnickiej 
policji, jak i Straży Miejskiej przyznają, że 
mieszkańcy i przyjezdni dostosowywali się 
do znaków zakazu i poleceń służb.  

W sumie podczas trzydniowej akcji 
„Znicz 2008” na terenie całego powiatu po-
znańskiego odnotowano sześć wypadków, 
w których rannych zostało dziewięć osób i 
13 kolizji drogowych. BM
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Wstęp
Rynek w Kórniku posiada kształt wy-

dłużonego trójkąta. W organizmie miasta 
rynek gromadzi wiele funkcji użytkowych i 
pożytecznych, jednak komunikacja kołowa, 
która na rynku jest owszem niezbędna, 
stanowi ogromną uciążliwość. 

Zabudowę rynku tworzą budynki miesz-
kalne i usługowe, głównie dwukondygnacyj-
ne a obiektami dominującymi przestrzennie 
są; kościół i centralnie na płycie zlokalizowa-
ny ratusz. Zabudowa rynku przedstawia się 
harmonijnie, architektura domów prezentuje 
styl zabudowy dziewiętnastowiecznej. W 
parterach znajdują się sklepy, a na piętrach 
mieszkania, uwidocznione jednostajnym 
rytmem okien. Elementem dekoracyjnym 
rynku są zielone planty, a wzdłuż ulic kuliste 
lipy. Główną płaszczyznę założenia stanowi 
brukowany plac targowy.  

Obszar opracowania 
Obszarem opracowania konkursu jest 

płyta placu wyznaczona przez pierzeje 
rynkowe, oraz przylegający do rynku teren 
Polskiej Akademii Nauk, użytkowany obec-
nie jako miejsce sprzedaży roślin z rolnego 
gospodarstwa PAN.

Koncepcja projektowa
Koncepcja urbanistyczna rynku w 

całości sankcjonuje historyczny, trady-
cyjny układ założenia. Jezdnie stanowią 
symetryczną ramę placu, parking, planty 
i brukowane place targowe stanowią jego 
nieodłączny program. 

Teren PAN dzisiaj zamknięty i nie 
urządzony, według niniejszego projektu 
przejmie funkcje na które na rynku brakuje 
miejsca. Na tym terenie koncepcja przewi-
duje, przystanek autobusowy z parkingiem 
dla autobusów i samochodów, później 
przedłużenie plant, czy ogród z ekspozycją 
roślin.  

Oba obszary rozdziela kwartał mieszkal-
ny, ukształtowany na bazie dotąd nierozwi-
niętej pierzei wschodniej rynku.

Założenie ogólne
Koncepcja rynku jest rozwinięciem 

szerszej wizji urbanistycznej dotyczącej 
„Obszaru chronionego krajobrazu rynny 
jezior kórnickich”. Dotyczy to ochrony ca-
łego  obszaru krajobrazowego z Kórnikiem 
i Bninem za pomocą systemu obwodnic 
drogowych.  Projekt jest również rozwinię-
ciem idei dotyczącej przyszłości Kórnika 
jako miasta – ogrodu, w tym ochrony i 
udoskonalenia odciętego od jeziora zespołu 
pałacowo-parkowego, który powinien być 
z nim zespolony. Idea przyszłości Kórnika 
jako miasta  ze  zdecydowanym nasta-
wieniem na rekreację i turystykę zakłada 
przeniesienie dzisiejszej uciążliwej szosy 
znad jeziora poza park w ulicę Parkową. 
Załączony plan z osiemnastego wieku po-
kazuje, że w przeszłości drogi nad jeziorem 
nie było.

etapowanie
Koncepcja projektowa zakłada etapo-

wanie rozwoju miasta i jego centrum. Etapy 

nie są  określone czasowo i programowo, 
ale dotyczą głównie komunikacji samo-
chodowej. Kórnik posiada dwa parkingi, 
jeden na rynku do celów miejskich, drugi 
na Prowencie dla turystów. Przeniesienie 
drogi znad jeziora i tym samym ewentu-
alna likwidacja parkingu na Prowencie 
wymaga nowych rozwiązań. Proponuje 
się więc stopniowe przeniesienie parkingu 
autobusowego i samochodowego w pobliże 
zamku i wejścia do parku na teren ogrodu 
PAN, a w efekcie końcowym ulokowanie 
obu parkingów; miejskiego i turystycznego 
pod ziemią.

Rynek salonem miasta
Koncepcja zakłada przekształcenie 

rynku o charakterze użytkowym na eks-
kluzywny salon miejski, na którym domi-
nuje nastrój świąteczny i rekreacyjny. Cała 
płaszczyzna płyty została podzielona na 
poszczególne strefy.

I etap.
- plac rynkowy z brukiem, zielenią i 

wodą,
- powiększone planty z wolierą na ptaki 

( w Kórniku – koguty i kury),
- parking samochodowy pomiędzy ratu-

szem a pierzeją wschodnią, 
II etap
- powiększenie brukowanego placu 

wokół ratusza,  
- planty z wolierą,
- miejsce na spektakle i imprezy na wol-

nym powietrzu: teatr, koncert, kino letnie, 
pokazy, manifestacje, oraz uroczystości 
religijne,  

Na całym obszarze rynku zakłada się 
całkowitą dominację ruchu pieszego nad 
samochodowym, który został ograniczony 
do dwóch czytelnych, jednokierunkowych 

jezdni o bezwzględnie spowolnionym 
ruchu.

W architekturze pierzei nie przewiduje 
się większych zmian, oto niektóre z nich:

- likwidacja budynku przy ulicy Zamko-
wej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i 
odsłonięcia widoku z rynku na zamek,

- wypełnienie pustego placu (plomba) w 
sąsiedztwie restauracji „Biała Dama”,

- podwyższenie niektórych parterowych 
budynków w celu uzyskania harmonii w 
elewacjach,

Projekt pierzei przedstawia uporządko-
wanie fasad wraz z kolorystyką elewacji.

Na placu nie przewiduje się obiektów ku-
baturowych, a przystanki autobusowe, wo-
liera na ptaki, czy  scena z widownią należą 
raczej do obiektów małej architektury. 

Na plantach, na płycie rynku, wzdłuż 
ulic znajdzie się zieleń niska dekoracyjna, 
oraz wysoka, w postaci kulistych robinii i 
lip. Oświetlenie, oprawa plastyczna, de-
koracja, zieleń, nagłośnienie, urządzenia 
małej architektury winny być przedmiotem 
dalszych opracowań. 

rozwój funkcji miejskich  
i turystycznych

Teren dzisiejszego ogrodu PAN sta-
nowi bezpieczną rezerwę na urządzenia i 
funkcje, które dla turystycznego miasta są 
niezbędne, a których rynek nie może pełnić. 
Niezbędny jest węzeł obsługi turystów, in-
formacja, schronisko, bar, grill, wc, wygod-
ne przystanki autobusów i autokarów, plac 
postojowy, parking, wszystko w oprawie 
zieleni i urokliwej architektury otoczenia. 

Niezbędnym rozwiązaniem przestrzen-
nym jest urządzenie i rozbudowa zanie-
dbanej dotąd rynkowej pierzei wschodniej. 
Projekt przewiduje budowę zamkniętego 

urbanistycznie kwartału z architekturą w 
stylu otoczenia. Kubatura kwartału winna 
być wypełniona programem mieszkalnym 
albo biurowym (PAN i Fundacja „Zakłady 
Kórnickie”). Południowy fragment kwartału 
zbudowany na głównym ciągu pieszym 
zajmuje obiekt komunikacji pionowej z 
podziemnego parkingu z niezbędnym wy-
posażeniem (automaty biletowe, wc, kiosk, 
informacja, itp.)   

komunikacja kołowa
Obecny historyczny rysunek jezdni zo-

staje utrzymany. Zakłada się następujące 
zmiany:

-  likwidacja dwukierunkowej tranzytowej 
jezdni – przedłużenia ulicy Poznańskiej,

- ścisła segregacja ruchu w postaci 
jednokierunkowych jezdni, zgodnych z 
prawostronnym ruchem pojazdów,

 - realizacja drogi serwisowej miejskiej 
na terenie PAN, (odciążenie rynku, likwi-
dacja węzłów przed kościołem, obsługa 
„dworca autobusowego”, parkingów, a w 
przyszłości parkingów podziemnych. 

Autobusy i przystanki
Nie da się uniknąć przejazdu autobu-

sów przez rynek. Dzisiejszy dworzec na 
plantach wywołuje lewoskrętny ruch i skom-
plikowane przeploty pojazdów. Projekt prze-
widuje więc lokalizację zatok i przystanków 
wzdłuż jednokierunkowych ulic, zgodnie z 
prawostronnym ruchem pojazdów.

Na terenie PAN proponuje się rodzaj 
dworca, dla autobusów liniowych, dale-
kobieżnych, miejskich i turystycznych z 
przystankami, parkingiem dla autobusów 
i autokarów, oraz urządzeniami obsługi 
podróżnych i turystów. Istnieje możliwość 
docelowego (dokończenie na str. 8) 

konkurS na zagoSPodarowanie 
rynku

wybrano 
koncePcję 

kórnickiego 
rynku

ogłoszono wyniki prac komisji 
konkursowej oceniającej projekty zgło-
szone na konkurs urbanistyczno-archi-
tektoniczny na koncepcję modernizacji 
placu Niepodległości. Spośród czterech 
zgłoszonych prac wybrano koncepcję 
autorstwa Stefana Wojciechowskiego 
opracowaną przy współpracy Alek-
sandry Sybilskiej i Henryki Grygier-
Konewki.

Podczas ogłaszania wyników podkre-
ślono, że były kłopoty z wybraniem pracy 
najlepszej. 

Wszystkie - zdaniem komisji - miały 
mankamenty i mocne strony. Do ostatecz-
nej rozgrywki zakwalifikowano po głosowa-
niu wstępnym dwie prace (jak się okazało 
autorstwa Stefana Wojciechowskiego oraz 
Biura Architektonicznego Modulor kie-
rowanego przez Maćka Soczyńskiego).  
Pozostałe dwie koncepcje wyróżniono i 
przyznano po 2,5 tys. nagrody. Były to dzie-
ła Biura Archiland (Roberta Szumskiego) 
oraz Biura Usług Projektowych Opus (przy 
współudziale Anny Pieczyńskiej).

W drugim głosowaniu stosunkiem 
głosów 4 do 3 wybrano pracę architekta 
Wojciechowskiego, któremu przyznano 13 
tys. zł. Modulor otrzymać ma 12 tys. zł.  

Prezentujemy Państwu całą cześć 
opisową wybranego przez Komisję Konkur-
sową projektu oraz dużą część graficznego 
przedstawienia tej koncepcji. 

Wszystkie prace można obejrzeć na 
stronie www.korniczanin.pl w dziale 
„Multimedia”.

Zapraszamy do uważnej lektury i po-
równania wszystkich zaproponowanych 
rozwiązań. 

Ponieważ zgłoszono protest procedu-
ralny dotyczący rozstrzygnięć niewiadomo 
czy przedstawione wyniki będą wynikami 
ostatecznymi.

Jakkolwiek skończy się procedura kon-
kursowa proponujemy Państwu dyskusję 
na temat przyszłości kórnickiego rynku. 
Na przełomie listopada i grudnia zaprosimy 
Państwa na spotkanie, na którym zaprezen-
tujemy wyniki konkursu i podyskutujemy o 
zaproponowanych rozwiązaniach. ŁG
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(dokończenie ze str. 7)
przeniesienia przystanków z miasta, o 

ile nie spowoduje to wymarcia ruchu i życia 
na obszarze rynku

Parkowanie
Zakłada się całkowitą eliminację przy-

padkowych parkingów wzdłuż pierzei 
rynkowych. W pierwszym etapie dla celów 
miejskich parking zostaje zlokalizowany w 
tradycyjnym miejscu pomiędzy ratuszem 
a pierzeją wschodnią, a dla turystów na 
terenie ogrodu PAN. W etapie docelowym 
oba parkingi wędrują pod ziemię.

Komunikacja piesza 
Gmina Kornik dysponuje koncepcją komu-

nikacji pieszej. Jednym z ciągów ma być prome-
nada wzdłuż jeziora, a drugim corso turystyczne 
wiodące przez zabytki miasta, przez obrośniętą 
bluszczem neogotycką bramę do dziedzińca 

zamkowego i dalej do zamku, parku i nad jezio-
ro. Oba ciągi łączą uliczki z terenów północnych 
miasta „do wody”. Ciągi piesze krzyżują się na 
brukowanym placu rynkowym. 

Główny ciąg pieszy łączy się z chodnikiem 
podziemnym przez windę i schody w południo-
wej pierzei „Pługu”.

Na rynku ponadto, znajdują się ciągi ruchu 
handlowego w chodnikach pierzei rynkowych.

Zieleń
Cały obszar opracowania urządzony 

jest zielenią niską dekoracyjną oraz zielenią 
wysoką. Wzdłuż pierzei rynkowych zostają 
nasadzone robinie i lipy. Na plantach, oraz 
na terenie PAN proponuje się drzewa 
ozdobne, wyższe nie strzyżone, jako prze-
dłużenie zieleni parkowej. 

uwagi końcowe
Projekt nie precyzuje ścisłego podziału 

na etapy realizacji. Będzie to zależało od 

możliwości finansowych gminy, oraz pozy-
skania gruntu od PAN. 

Istnieje możliwość częściowej realizacji 
programu, np. w pierwszym etapie sam 
rynek, jak również sukcesywna realizacja 
poszczególnych stref i obiektów, np. par-
kingów podziemnych.  

dane techniczne (przybliżone)

Teren opracowania
           -  rynek,           3,3 ha 
           -  teren PAN    1,2 ha
              Razem         4,5 ha

kwartał wschodni  
(część projektowana)

            
Powierzchnia ogólna       1720 m2

Powierzchnia użytkowa   1370 m2

Kubatura                          5600 m2

Parkowanie I  etap      II  etap
Parking miejski     56     88   
Parking zamkowy 56     88
Razem    146    176

Parkowanie I  etap      II  etap
Rynek 3400 m2 3400 m2

Teren PAN 2400 m2 3100 m2

Razem 5600 m2 6500 m2

Autorzy

Wiata przystankowa

Sadzawka

Woliera z ptakami - rzut

Woliera z ptakami - widok

Gdy po zawarciu rozejmu z Niemcami 
żołnierze Kompanii Kórnickiej powracali do 
domu, tłumy kórniczan wyległy na dworzec 
kolejowy, aby powitać swoich bohaterów. Był 
entuzjazm, radość, pochodnie i orkiestra. I 
nutka żałości – bo prócz żywych powrócili też 
polegli. Trumny przeniesiono uroczyście do 
miasta. Wkrótce na cmentarzu parafialnym 
powstała osobna kwatera, na której spoczęła 
większość poległych, a także ci, którym dane 
było zginąć w innych okolicznościach, czy 
nieco później. W sumie ośmiu żołnierzy, a 
pomiędzy nimi starszy sierżant sztabowy 
Stanisław Pohl, postać ważna – obok Sta-
nisława Celichowskiego głównodowodzący 
Kompanii Kórnickiej. 

W Kórniku, jak w wielu wielkopolskich 
miejscowościach, zawiązano rychło Towarzy-
stwo Powstańców i Wojaków, które zrzeszało 
weteranów. Oni to właśnie, a także ówczesny 
ksiądz proboszcz Mieczysław Matuszek, 
zadbali o godne upamiętnienie bohaterów 
walk o niepodległość. Podobnie 
jak w Mosinie, Koźminie, Bninie, 
Gostyniu itp. itd. – towarzysze 
broni i współobywatele upamięt-
nili groby swoich wybawicieli i 
miejsca związane z Powstaniem. 
Później, w latach II wojny świa-
towej, wiele spośród wielkopol-
skich pomników i tablic zostało 
zniszczonych przez okupanta. 
Te, które stoją obecnie, zostały 
najczęściej odbudowane, zresztą 
głównie dopiero po 1957 roku, na 
fali „odwilży”. 

W Kórniku szczęśliwym tra-
fem wszystkie miejsca pamięci przetrwały w 
stanie nienaruszonym – częściowo ukryte 
przed wzrokiem niepowołanych (tablica na 
kórnickim kościele zasłonięta była aż do lat 
80. XX wieku), częściowo zaś pozostawione 
w spokoju, tak jak powstańcza kwatera, Mau-
zoleum Powstańców Wielkopolskich – jak 
zwą je niektórzy kórniczanie. 

Właśnie owo Mauzoleum na cmentarzu 
parafialnym zyskało swój kształt jako pierw-
sze. Już w kilka lat po odzyskaniu niepod-
ległości stanęły na wysokiej podmurówce 
elementy z betonu: wyniosły krzyż z figurą 
Ukrzyżowanego, z odpowiednim napisem na 
postumencie, osiem prostych, lecz ozdobnie 
profilowanych tumb z tablicami i niewysokie 
ogrodzenie z graniastych słupków, połączo-
nych ozdobnym łańcuchem.

Stan tego miejsca został uwieczniony 
w roku 1926 przez kórnickiego fotografa  i 
restauratora Feliksa Pasikowskiego. Jego 
zdjęcie doczekało się wówczas licznych 
edycji jako popularna pocztówka, a także w 
postaci dużych, kolorowanych reprodukcji, 
niekiedy ozdobnie oprawnych, tak jak ta, która 
znalazła się w zbiorach Biblioteki Kórnickiej i 
którą można ostatnio oglądać na rocznicowej 
wystawie w Zamku. 

Jak to jednak bywa w przypadku każde-
go pochówku, wystawionego na działanie 
sił natury, także kórnicka kwatera poczęła 
niszczeć. Tumby, osadzone bezpośrednio w 
ziemi, zapadały się coraz głębiej, a niektóre 
przekrzywiły. Fotografia Stanisława Pohla 
wyblakła, zaś farba, którą pokryto odlane w 
betonie napisy, odbarwiła się lub odpadła. O 
ile pamiętam, kilkanaście lat temu powzięto 
szlachetną inicjatywę, by dokonać odnowy. 
Kopia wizerunku Stanisława Pohla zastą-
piła zniszczony oryginał, a do betonowych 
postumentów zostały przykręcone nowe, 
kamienne tablice, na których wyryto te same 
napisy. Aby zapobiec dalszemu zapadaniu 
się mogił, grunt zalano betonem. Pomysł to 
mało szczęśliwy, tym bardziej, że podczas tej 
czynności nie ustawiono tumb prosto, więc 
tym samym ich przekrzywienie i zagłębienie 
w grunt zostało utrwalone. Przez to właśnie 
obecny stan zachowania Mauzoleum przed-
stawia się wprawdzie nie najgorzej, lecz, 
rzekłbym delikatnie – bez blasku.

Tym niemniej kórnickie Mauzoleum to 
ważny zabytek, świadczący tak o ideowym i 
duchowym, jak artystycznym życiu naszych 
przodków. Nie jest ono wprawdzie wielkim 
dziełem sztuki – mamy wszak do czynienia z 
odlewanymi seryjnie, betonowymi elementami. 
Ale to jednak dzieło sztuki. Posiada swoje 
skromne, estetyczne walory. Jest szlachetne 
i proste, piękne swoją skromnością. A już zu-
pełnie kapitalne znaczenie ma jako świadek 
epoki. Świadek materialny, który szczęśliwym 
trafem przetrwał dziejowe zawieruchy.

Dlatego Mauzoleum należy z pieczo-
łowitością zachować, a nasza ingerencja 
w jego kształt powinna ograniczyć się do 
rozumnej i bardzo ostrożnej konserwacji.  
Zapewniam, że przyszłe pokolenia będą nam 
za to wdzięczne! 

Mówię o tym z pełnym przekonaniem nie 
tylko jako kórniczanin, emocjonalnie zwią-
zany z naszym miastem, ale i jako historyk 
sztuki. Nie jestem w moich przekonaniach 
odosobniony. Podobnie myślą i czują osoby, 
które z racji wykształcenia czy urzędu zajmują 
się badaniem, ochroną i rejestracją miejsc 
upamiętniających nasze dzieje. Z wieloma 
spośród nich miałem ostatnio okazję albo roz-
mawiać, albo pośrednio poznać ich opinię.  

Po co przywołuję te rozmowy?  
Po pierwsze po to, aby uświadomić łaska-
wym czytelnikom, iż sprawa odnowienia 
kórnickiej kwatery powstańczej leży na 
sercu nie tylko samym kórniczanom. Jest 
to miejsce upamiętniające Kompanię Kór-
nicką, o której głośno jest naprawdę także 
poza naszym rodzinnym miastem. Ale po 
wtóre chodzi mi też o smutną konstatację. 
Bo zainteresowanie osób postronnych było 
podyktowane troską i zaniepokojeniem, ze 
względu na ich złe doświadczenia w skali 
regionu. 

Otóż nie znającym się na rzeczy za-
cnym obywatelom prowincjonalnych miast 
i wsi Wielkopolski niektóre powstańcze 
kwatery i pomniki wydają się czasem mało 
wartościowe, a głównie za mało ozdobne. 
Toteż zdarzają się przykłady rozbierania 
istniejących, starych monumentów i bu-
dowania na ich miejscu lepszych lub gor-
szych pomników współczesnych (niestety 

gorsze przeważają). Jest to 
istna „niedźwiedzia przysługa” 
wyrządzana naszym miejscom 
pamięci. Tak moi rozmówcy, jak 
i ja myślimy o takich procede-
rach z przerażeniem. 

Skąd bierze się to zjawi-
sko? Otóż kwatery powstańcze 
nie zostały jeszcze wpisane 
do rejestru zabytków, czyli nie 
są dziełami sztuki z urzędu, 
z mocy prawa. Dlatego też 
Konserwator Wojewódzki w 
żaden sposób nie może zabro-
nić ich modyfikacji, ani nawet 

sprawować kontroli nad ich odnawianiem. 
Właściwym organem pozostaje odpowiedni 
wojewódzki Komitet, który jednak z reguły 
dowiaduje się o takich sprawach za późno, 
aby interweniować. Przy czym sankcje 
przewidziane za samowolne przeróbki w 
wyglądzie mauzoleów są w gruncie rzeczy 
symboliczne... I protesty pozostają przysło-
wiowym „wołaniem na puszczy”. 

Oby nic takiego nie przydarzyło się w 
Kórniku! Kieruję w tym miejscu apel do obu 
kórnickich Komitetów, powołanych gwoli 
zorganizowania obchodów 90. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego; do 
Pana Burmistrza Jerzego Lechnerowskie-
go; do Rady Miasta i Gminy: dajmy świa-
dectwo naszej pieczołowitości, zachowując 
Mauzoleum w obecnym stanie, a zarazem 
dokonując prawdziwie przemyślanej restau-
racji. Trzeba odczyścić wszystkie elementy, 
a przede wszystkim skuć beton, zalewający 
tumby, uważając przy tym, aby nie popękały 
– co jest zadaniem stosunkowo trudnym, 
ale możliwym do wykonania. Krótko mó-
wiąc – przywróćmy mauzoleum do stanu 
„idealnego”, takiego, jaki na swojej fotografii 
uwiecznił w roku 1926 Feliks Pasikowski.

Jacek Kowalski

cHroŃmy kórnickie mauzoleum!
poWStAńCZA kWAtErA – WAżNy kÓrNiCki ZAbytEk – WymAgA FAChoWEJ koNSErWACJi

Kwatera powstańcza krótko po wybudowaniu
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burmistrz gminy kórnik podaje do publicznej wia-
domości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę 
nieruchomości rolnej  użytkowanej  jako staw będącej  
własnością gminy kórnik, położonej w miejscowości:

Konarskie
● Część działki o numerze ewidencyjnym 217 – o po-

wierzchni 0,2800 ha 
- Nieużytki – 0,2700 ha,
- Pastwiska trwałe kl. V– 0,0100 ha
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego -  100,00 zł 

miesięcznie 

► Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony po-
datek VAT

                       
► Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie 

dzierżawy na okres trzech lat,

► Oferta powinna zawierać:  
- datę sporządzenia oferty,  
- dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę fir-
my, dokładny adres, telefon)   
- proponowaną wysokość czynszu (netto)  
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami  
i projektem dzierżawy i że akceptuje je bez zastrzeżeń.

► Formularz ofertowy można odebrać do dnia 28 listopada 
2008 r. w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Referat Gospo-
darki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,

► Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
w terminie do dnia 1 grudnia 2008r. do godziny 1000 z 
dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  
DZIERŻAWĘ  GRUNTÓW  ROLNYCH, NIE OTWIERAĆ 
PRZED GODZ. 1015 1.12.2008”,

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

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

► Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2008 r.  o godz. 
1015 w Urzędzie Miejskim w Kórniku,

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

► Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.

burmiStrZ gmiNy kÓrNik
 o g Ł A S Z A

przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości rolnej  niezabudowanej, położonej w miej-
scowości CZoŁoWo gmina kÓrNik przy obwodnicy 
kórnik – Śrem, zapisanej w mAtr. 18-bEZ oZN., ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

114/1 o pow. 0,2515 ha 
za cenę wywoławczą 251 500,00 zł,

(słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy 
pięćset 00/100)

                       
WYMIENIONA DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA 

I PRZEZNACZONA POD TEREN ROLNY ZGODNIE ZE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNAEGO GMINY KÓRNIK.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2008 r. o godz. 
12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu 
Niepodległości 1

► Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 

► Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesie-
nie wadium w pieniądzu w wysokości 25 150,00 zł na 
rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku  
nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 
28 listopada 2008 r.

► Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty 
wadium. 

► Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

► W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który prze-
targ wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepad-
kowi na rzecz organizatora przetargu.

► Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu. 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospo-
darki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 
w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675

ZArZądZENiE Nr 9/2008
burmiStrZA gmiNy kÓrNik

Z dNiA 29 pAźdZiErNikA 2008 r.

w sprawie: ustalenia  dnia  24 grudnia 2008 r.  jako  dnia 
wolnego  od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w 
Kórniku

Na podstawie  art. 129 ustawy z dnia 26  czerwca 1974 
roku – Kodeks Pracy (tekst jednolity  z 1998 r. Dz. U. Nr 21, 
poz. 94 ze zmianami), w związku z § 11 ust. 2 Regulaminu 
Pracy Urzędu Miejskiego w Kórniku (Zarządzenie  nr 2/2004 
z 17 grudnia 2004 r .Burmistrza Gminy Kórnik)

zarządzam, co następuje:
§ 1.  Ustalam  dzień   24 grudnia 2008 r. – Wigilia Bożego 

Narodzenia – dniem  wolnym od pracy dla Pracowników 
Urzędu Miejskiego w Kórniku .

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi 
Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Gminy

SpÓŁdZiELNiA kÓŁEk roLNiCZyCh 
w kÓrNiku

posiada do wynajęcia magazyn o pow. 120 m2 
wraz z zapleczem biurowym o pow. 35 m2

tel. 061 8170 123, 509 515 554

wieści Sołeckie 
RUNOWO 

W Runowie stopniowo rozbudowywane 
jest boisko wiejskie. W sierpniu władze 
gminy sfinansowały ułożenie płyt, dzięki 
czemu powstało boisku do koszykówki. 
Sołtys Iwona Cupryjak pozyskała sponsora, 
który w październiku utwardził dystruktem 
polną drogę wiodącą do boiska. Wiosną 
przyszłego roku utworzone zostanie miejsce 
do gry w siatkówkę.

czmONIec 

Zbigniew Tomaszewski, sołtys Czmońca 
czeka na zainstalowanie platformy widoko-
wej. Powstanie ona do 30 listopada. 

Sołtys Czmońca uczestniczył w zorgani-
zowanym w połowie października spotkaniu 
burmistrza z sołtysami z kórnickiej gminy. 
Omawiano budżety poszczególnych wsi na 
przyszły rok i jakie inwestycje będą realizowa-
ne. Tomaszewski podkreśla, że priorytetem 
dla Czmońca jest dokończenie wodociągo-
wania wsi. Wskazuje również na potrzebę 
utrzymania dróg w dobrym stanie. 

W Czmońcu ruszyła budowa wypo-
czynkowo - rekolekcyjnego „Domu na 
Skale” Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża 
ze Szczecina. Obiekt będzie miał 2000 
m² powierzchni. Znajdować się nim będą 
poradnie rodzinne, psychologiczne, a także 
sala konferencyjna. Powstanie również 50 
miejsc noclegowych w 25 dwuosobowych 
pokojach. Na wiosnę odbędzie się poświę-
cenie tego domu przez ks. abp Stanisława 
Gądeckiego, metropolity poznańskiego. 

Członkowie Gminnego Koła Sołtysów, 
którego prezesem jest sołtys Czmońca udali 
się w październiku na wycieczkę do Niemiec. 
Odwiedzili „Tropikalną Wyspę” znajdującą 

się na trasie z Berlina do Drezna. Zwiedzili 
też Berlin m. in. zobaczyli bramę branden-
burską, Europa Center.

gądki 

Trwa budowa kanalizacji burzowej na 
ulicach Akacjowej, Brzozowej i Kwiatowej w 
Gądkach. Sołtys Tadeusz Olejniczak infor-
muje, iż inwestycja ta zostanie zrealizowana 
jeszcze w tym roku.

Sołtys wylicza problemy Gądek. Przede 
wszystkim brakuje dojazdu i oznakowania do 
ulicy Leśniej oraz niektórych nazw ulic. Kolej-
ny kłopot to brak oświetlenia przy przejściu 
dla pieszych pod tunelem na węźle komu-
nikacyjnym. Sołtys podkreśla, że o zmroku 
dzieci boją się tamtędy chodzić. Twierdzi, że 
nikt nie chce załatwić tej sprawy.

KONARSKIe 

Mieszkańcy Konarskiego mieli oka-
zję obejrzeć w świetlicy wiejskiej występ 
uczniów z klasy szóstej z Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Wójkiewcza z Radzewa. Odbył 
się on 31 października i nosił tytuł „Wszyst-
kich Świętych”. Wśród występujących nie 
zabrakło oczywiście dzieci z Konarskiego.

Sołtys Józef Bartkowiak poinformował, 
że sołectwo oczekuje na przywiezienie ziemi 
na budowę boiska. Inwestycję tę realizuje 
gmina Kórnik. Dokończenie budowy boiska 
nastąpi w przyszłym roku. Sołtys powiedział, 
że w planach jest też wykonanie w następ-
nym roku placu zabaw.

PRUSINOWO 

Łukasz Duszczak, sołtys Prusinowa 
poinformował, jakie prace wykonano w tym 
roku na terenie wsi. Na boisku sportowym 
zamontowano urządzenia placu zabaw, 
który cieszy się dużym zainteresowaniem 

wśród dzieci i młodzieży. Postawiono tam 
również kosze na śmieci. 

- Przy boisku wiosną posadzono 76 
sztuk krzewów, które z pewnością poprawiły 
krajobraz naszej miejscowości. Stale są 
podlewane by zapobiec uschnięciu – wspo-
mniał sołtys. 

Świetlica wiejska zyskała telewizor, 
aby młodzież mogła oglądać mecze piłki 
nożnej. 

Okazuje się jednak, że miejsce spotkań 
mieszkańców wsi, czyli świetlica nadal nie 
jest własnością gminy a spółdzielni. - Jestem 
w stałym kontakcie z Zarządem Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, jak i 
władzami gminy. Cały czas prowadzimy roz-
mowy na temat wykupienia świetlicy przez 
gminę, co pozwoli na użytkowanie jej przez 
mieszkańców wsi – stwierdził sołtys. 

16 października odbyło się spotkanie 
Rady Sołeckiej Prusinowa, na którym omó-
wiono bieżące sprawy i budżet sołectwa na 
rok 2009.

robAkoWo WiEŚ 

Opóźniają się prace związane z odda-
niem do użytku ulicy Szkolnej z Żernicką w 
Robakowie Wsi. Został już na nich położony 
asfalt, ale trzeba jeszcze poczekać, aż będą 
dokończone prace na moście.

Sołtys Stefan Sosnowski powiedział, że 
został sporządzony plan inwestycji na rok 
2009. Mieszkańcy chcieliby, aby przynaj-
mniej do ulicy Wiejskiej ułożono chodnik. 
W planie przewidziano przebudowę ulicy 
Wiejskiej do Poznańskiej i ułożenie tam 
asfaltu. Jednak ewentualne prace mogą 
ruszyć, gdy zakończony zostanie spór. 
Mieszkańcy wnieśli wniosek, by przepust na 
moście był większy. Jest też wniosek, aby na 
ulicy Wiejskiej było ograniczenie prędkości i 
ograniczenie poruszania się pojazdów tylko 
do 12 ton. Zebrał: Robert Wrzesiński 

Świąteczny kiermasz, spotkanie mi-
kołajkowe, konkurs na najpiękniejszą 
szopkę czy instalowanie świetlnych 
dekoracji – tak będą wyglądały przygo-
towania do grudniowych Świąt bożego 
Narodzenia w Kórniku. 

Po raz pierwszy w grudniu tego roku zor-
ganizowany zostanie kiermasz świąteczny. 

Od mikołajek, przed ratuszem i na kór-
nickich plantach pojawi się 10 drewnianych 
domków. To właśnie w nich miejscowe 
organizacje, stowarzyszenia i przedsiębior-
cy będą mogli sprzedawać m.in. ozdoby 
choinkowe, wyroby cukiernicze itp. Potrwa 
on do 24 grudnia. 

Firma, która będzie chciała wynająć taki 
domek zapłaci 126 złotych za jeden dzień. 
Jak czytamy w ogłoszeniu, gmina zapewni 
dostęp do prądu, natomiast wystrojem 
domków zajmą się osoby wynajmujące. 
Pisemne oferty należy składać w Biurze 
Obsługi Mieszkańca w UM w Kórniku do 
21 listopada. Szczegółowych informacji 

udziela Referat Promocji pod numerem tel. 
061 8 170 – 411 wew. 681. 

Z informacji, jakie do tej pory udało nam 
się uzyskać wynika, że na razie zaintere-
sowanie kiermaszem nie jest wielkie. Jak 
się okazuje pomysł jego zorganizowania 
kórniccy samorządowcy zaczerpnęli z 
partnerskiej gminy Koenigstein, gdzie taki 
jarmark świąteczny odbywa się co roku. 

Podczas kiermaszu, kierowcy, którzy 
do tej pory parkowali swoje pojazdy przed 
ratuszem (od strony balkonu) będą musieli 
skorzystać z miejsc parkingowych w innej 
części miasta np. na parkingu buforowym 
przy ulicy Steckiego, tuż za Domem Pa-
rafialnym. 

konkurs na najpiękniejszą szopkę
Burmistrz ogłosił konkurs na najpiękniej-

szą kórnicką szopkę bożonarodzeniową. 
Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież 
szkolna. Prace nie powinny przekraczać 
wielkości pudełka o wymiarach: szerokość 

40cm, wysokość 30cm, głębokość 30cm. 
Prace będą oceniane w trzech kategoriach 
wiekowych: grupa przedszkolna - 3 do 6 lat , 
grupa średnia - 7 do 12 lat, grupa najstarsza 
- 13 do 18 lat. Gotowe prace wraz z danymi 
autora (imię, nazwisko, wiek, adres, telefon 
kontaktowy) należy dostarczyć do siedziby 
Urzędu Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1 
lub Kórnickiego Ośrodka Kultury, ul. Pro-
went 6 w terminie do 1 grudnia 2008 roku w 
godz. 10.00 do 15.00. Uroczyste ogłoszenie 
zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w 
trakcie imprezy plenerowej „Kórnicki Mikołaj 
2008”, która odbędzie się 6 grudnia o godz. 
16.00 na rynku przed ratuszem. 

Świąteczne dekoracje 
Podobnie jak w ubiegłym roku, w grud-

niu na rynku stanie ogromna choinka, na 
której zawisną światełka. Świąteczne lamp-
ki pojawią również na drzewach rosnących 
na kórnickich plantach. Świetlne iluminacje 
zawisną także na słupach wokół rynku w 
Kórniku i Bninie. Pracownicy Urzędu za-
pewniają, że w tym roku będą one inne niż 
w poprzednich latach. W sumie na słupach 
zamontowanych zostanie 61 elementów 
dekoracji. Barbara Morasz 

kórnik Przygotowuje Się 
do świąt
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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

rzeźby na Prowencie 
zniSzczone

Długo zastanawiałem się, czy warto pisać o bezmyślnych prymitywach, dla których 
dzieło sztuki i związany z nim odbiór ogranicza się jedynie do zbrukania, zniszczenia, 
unicestwienia. Poświęcanie czasu wandalom  być może wywoła w nich jedynie chorą 
satysfakcję i będzie reklamą takich poczynań? Jednak brak reakcji może opacznie 
być rozumiany jako godzenie się z takim barbarzyństwem. 

Przypadków niszczenia dzieł sztuki historia zna wiele. Nie dalej, jak przedwczoraj  
ofiarą takiej głupoty padły rzeźby Jerzego Kopcia na Placu Wolności w Poznaniu. 
Najsmutniejsze, że problemem nie był sam fakt zniszczenia, lecz oskarżenie o to 
mieszkańców Poznania. Część z nich odpowiedzialność zrzuciła na … przyjezdnych. 
Po tej reakcji autor zdecydował się oskarżyć Marsjan. 

Ja nie zostałem obdarzony taką łaską dobroduszności. Rzeźby autorstwa 
Agnieszki Ciszewskiej zniszczono w nocy z 28 na 29 października br. Pytanie kto 
zniszczył? Czy mieszkańcy gminy  Kórnik? Ci , którzy tak bardzo podkreślają swoje 
zasługi dla polskiej nauki i kultury, Ci którzy chcą budować opinię miejscowości 
przyjaznej turystom, Ci  którzy łożą na rozwój kultury w gminie? A jeśli nie oni, to 
kto? Przyjezdni, obcy, kosmici?

 Bo wandali nikt nie widział, nie słyszał, nie rozpoznał! A może jednak? 
Jeśli bliska jest komuś kultura, sztuka, miano kulturalnych mieszkańców  to proszę 

o informację  na temat ewentualnych sprawców zniszczenia. Przewiduje nagrodę. 
tel.515229660, mail: kok@kornik.pl   Sławek Animucki

SzanSa dla 
Stu

owa tytułowa szansa, to szansa na 
zdrowie dla stu kobiet z naszego mia-
sta i gminy. Właśnie tyle kobiet objęto 
akcją bezpłatnych badań mammogra-
ficznych. 

Pracownia mammograficzna na kółkach 
pojawiła się 30 października na placu przy 
OSP w Kórniku. Badania rozpoczęły się o 
godzinie 9.00 i przebiegały dość sprawnie. 
Dla kobiet okazało się to bardzo ważne, 
nie tylko ze względów organizacyjnych, ale 
przede wszystkim dlatego, że nie musiały 
czekać w kolejce. Czekanie wprawia w 
zniecierpliwienie, denerwuje. A przecież 
nerwy u niektórych kobiet i tak były już 
napięte. W chwili, gdy zdecydowały się na 
badanie uświadomiły sobie bowiem, o jaką 
stawkę chodzi, i że być może walka potrwa 
dłużej niż ten jeden dzień. Jednocześnie w 
rozmowach między sobą podkreślały, że 
cieszą się z akcji. Gdyby jej nie było pew-
nie w najbliższym czasie nie poszłyby na 
badania. Zajęte codziennymi obowiązkami 
nie pamiętałyby w ogóle o konieczności 
zadbania o swoje zdrowie. 

Szansa dla stu czy pół na pół?
Czy rzeczywiście można uznać, że 

wyniki badań będą rzetelne i miarodajne? 
Wiele osób ma wątpliwości. Ich powodem 
jest niedawny skandal związany z wielko-
polskimi pracowniami mammograficznymi. 
Okazało się, że na 27 kontrolowanych 
ośrodków aż 15 nie spełniło wymagań 
dotyczących jakości zdjęć. Radiolodzy 
oceniający zdjęcia doszli do wniosku, że 
na 1/3 z nich obraz jest tak niewyraźny, 
że trudno na ich podstawie stwierdzić, czy 
rzeczywiście doszło do jakichkolwiek zmian 
patologicznych. 

Badania w Kórniku przeprowadzał 
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii No-
wotworów. Szef tej poznańskiej placówki, 
Dariusz Godlewski, otwarcie mówi o tym, 
że pracownie, które nie dysponują odpo-
wiednim sprzętem i dobrze wyszkolonym 
personelem, powinny być wykluczone z 
Ogólnopolskiego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi. Nie chodzi bo-
wiem o to, by w ogóle badać, ale żeby robić 
to efektywnie. Ceną braku profesjonalizmu 
może być przecież życie wielu kobiet. Taka 
postawa to chyba najlepsza gwarancja, że 
badania zostaną przeprowadzone prawidło-
wo, a ich wynik będzie wiarygodny.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 
Nowotworów został wybrany nie tylko ze 
względu na prestiż i jakość wykonywanych 
usług. Ważna okazała się deklaracja, że 
ośrodek zapewni dalszą opiekę medycz-
ną tym kobietom, u których stwierdzi się 
zmiany chorobowe. Taka kompleksowość 
działań i troska o pacjenta jest dziś na wagę 
złota. Zwłaszcza dla kobiety, która nagle 
zostaje sama ze swym problemem i nie wie 
gdzie szukać pomocy.

Beata Michałowska

gwiazdy  
w kórniku

W dniach 19-21 grudnia 
2008r. odbędzie się w kórniku 
Gwiazdkowy Turniej Gwiazd. 
Organizatorami imprezy jest 
miasto i Gmina Kórnik, Hotel 
RODAN w Kórniku oraz Górny 
Production. 

 Podczas turnieju tenisowego 
z udziałem gwiazd sceny i ekra-
nu oraz biznesmenów zebrane 
zostaną środki na rzecz wiel-
kopolskich Ośrodków Pomocy 
Spłecznej. 

Inicjatorami turnieju są Zbi-
gniew Górny i Wojciech Fibak. 
Honorowy patronat nad imprezą 

objął Starosta Wielkopolski – 
Pan Stanisław Grabkowski.

Całość wydarzenia zwień-
czona będzie koncertem „przy 
choince” w Zamku Kórnickim. 

Swój udział w koncercie 
zapowiedzieli:

Urszula Dudziak, Katarzyna 
Chrzanowska, Majka Jeżowska, 
Agata Konarska,  Robert Roz-
mus, Michał Milowicz, Henryk 
Sawka, Leszek Malinowski, 
Grzegorz Poloczek, Krzysztof 
Hanke, Krzysztof Respondek, 
Maurycy Polaski, Piotr Skarga, 
Piotr Cyrwus, Tomasz Bednarek, 
Jan Englert, Zenon Laskowik.  

                      Organizatorzy
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że w gdy dochodzi do spotkania dwóch 
nie znających się ekip, ale zdążających ku 
temu samemu celowi, momentalnie nawią-
zuje się nić przyjaźni i zrozumienia. Rower 
objuczony (brudnymi) sakwami musi coś 
w sobie mieć. Wymieniamy się angielskim 
„good luck" i nasi zachodni sąsiedzi ruszają 
pod górę. Po piętnastu minutach idziemy w 
ich ślady. Znów jedziemy w systemie czte-
rech kilometrów. Po godzinie zmotywowani 
narodową rywalizacją wyprzedzamy owych 
Niemców narzekających na problemy z 
przerzutkami. Jedziemy wzdłuż kilkuset-
metrowej przepaści, a droga często pozba-
wiona jest jakiejkolwiek barierki. Przez całą 
drogę ludzie mijający nas w samochodach 
dopingują nas okrzykami, machaniem 
ręką czy głośnym trąbieniem. Czujemy się 
trochę jak olimpijczycy biegnący po złoto. 
Widzimy już ostateczną ścianę i dziesiątki 
serpentyn do przejechania, które nie na-
pawają optymistycznie. Po obu stronach 
wznoszą się skaliste ściany wysokości 
300-400m. Widoki, które widzimy kątem 
oka są absolutnie kosmiczne; nie staje-
my jednak, żeby je podziwiać – chcemy 
zachować tą przyjemność na sam koniec. 
Ostatnie 8km pokonujemy już bez przerw. 
Cel jest zbyt blisko i nie chcemy odsuwać 
w czasie dotarcia na szczyt. Wjeżdżam na 
Bilea Lac o 18:21, a Piotrek o 18:52. Ostatnie 
kilometry jechaliśmy oddzielnie, każdy swo-
im tempem, aby jak najlepiej rozłożyć siły. 
Niemców widzimy daleko na dole. Jesteśmy 
tak zmęczeni, że nie skaczemy z radości, a 
jedynie wymieniamy uścisk dłoni i uśmiechy. 
Pomimo wyczerpania, w środku jesteśmy z 
siebie dumni, choć gdy spoglądamy w dół 
nadal trudno nam uwierzyć, że to już koniec. 
Pierwsze główne zadanie naszej wyprawy 
zostało wykonane. Osiągnęliśmy wysokość 
2055m n.p.m. i ponad 1700m różnicy pozio-
mów, a by znaleźć się na górze musieliśmy 
wykonać około 45 tys. obrotów korby. Ostat-
nie promyki słońca przypominają nam, że mu-
simy zatroszczyć się o nocleg. Schroniska są 
pełne, ale zbiegiem okoliczności znajdujemy 
miejsce w klimatycznym domku częściowo 
wykutym w skale położonym na zboczu kil-
kadziesiąt metrów wyżej. Widok jaki mamy z 
okna małego pokoiku, który dzielimy z trzema 
spotkanymi Polakami, czterema Anglikami i 
trzema Niemcami chcielibyśmy mieć na co 
dzień w Kórniku. Schodzimy do schroniska 
na solidny, a za razem przepyszny obiad w 
sali będącej salonem myśliwskim Nicolae 
Ceausescu, który to wpadł na pomysł budowy 
Trasy Transfogaraskiej, którą dzisiaj podążali-
śmy. Kąpiel w lodowatej wodzie zmywa z nas 
kilkudniowy brud, a zarazem zmęczenie. Do 
późna siedzimy w przytulnej kuchni naszego 
domku opowiadając i słuchając o przygodach 
innych podróżników i gospodarzy. Jest bar-
dzo sympatycznie i mamy ochotę zostać tutaj 
nawet tydzień. Wiemy jednak, że na razie je-
steśmy na półmetku naszej drogi. Zasypiamy 
długo po północy. W łóżkach. 

Czas jazdy: 6:46 h 
Prędkość śr.: 12,9 km/h 
Prędkość maks.: 41,5 km/h 
Dystans: 87,44 km 

IW

W dobie powszechnego dostępu do 
informacji, kiedy w internecie można 
znaleźć odpowiedź na niemal każde 
postawione pytanie, pojawiła się moż-
liwość sprawowania za pośrednictwem 
komputera pełnej kontroli nad poczy-
naniami naszych pociech. troskliwi 
rodzice mogą się przekonać w trybie 
natychmiastowym czy dziecko było 
obecne w szkole, czy się spóźniło na 
jakąś lekcję, a może nie odrobiło zadania 
domowego? oczywiście tak jak w trady-
cyjnym, papierowym dzienniku można 
również sprawdzić oceny, opatrzone 
szczegółową informacją, za co zostały 
wystawione.

Zanim dziennik został wprowadzony 
rodzicom gimnazjalistów na pierwszej 
tegorocznej wywiadówce zadano pytanie, 
czy są zainteresowani taką formą kontak-
tu ze szkołą. Większość wypowiedziała 
się pozytywnie i dlatego dyrekcja szkoły 
podjęła kroki zmierzające do zrealizowania 
tego zamierzenia. 22 października dziennik 
rozpoczął swoje funkcjonowanie.

Dzieci i młodzież mają w tej chwili 
mnóstwo różnych pokus, a na dodatek 
bardzo łatwo ulegają namowom kolegów i 
koleżanek. Jest to szczególnie zauważalne 
w gimnazjum, gdzie zdanie grupy jest dla 
ucznia o wiele bardziej istotne niż zdanie 
rodzica czy nauczyciela. Jeśli zatem grupa 
namawia do wagarów, a najbliższa wywia-
dówka ma się odbyć dopiero za miesiąc to 
dużo łatwiej się zdecydować na ucieczkę 
z lekcji niż wtedy, kiedy rodzic dowie się o 
sprawie praktycznie natychmiast i wielka 
awantura grozi delikwentowi wieczorem 
tego samego dnia. Podobnie jest z ocena-
mi: jeśli wiemy z wyprzedzeniem, że nasze 
dziecko ma kłopoty z jakimś przedmiotem, 
możemy zareagować. Do tej pory rodzice 
najczęściej dowiadywali się o jedynkach tuż 
przed wystawianiem ocen semestralnych 
lub końcoworocznych i często było za 
późno na jakiekolwiek działania. Dziennik 
elektroniczny umożliwia stałą, bieżącą 
kontrolę.

Koszty korzystania z dziennika nie 
są duże i wynoszą 20 złotych na rok 
za jednego ucznia, a jeśli jest w szkole 
rodzeństwo to 30 złotych rocznie. Opłatę 
można wnieść w szkole, na poczcie, albo 
przelewem z konta bankowego. Aktywa-
cja konta następuje dopiero w momencie, 
gdy pieniądze wpłyną na konto. Należy 
podkreślić, że szkoła w sensie finanso-
wym nic nie zyskuje – wszystkie pienią-
dze trafiają do rąk firmy Librus, która 
udostępnia oprogramowanie i miejsce 
na serwerze. 

Dziennik elektroniczny stanowi spore 
obciążenie dla nauczycieli, którzy są 
zobowiązani do podwójnego dokumen-
towania każdego szkolnego zdarzenia, 
a nie otrzymują za to dodatkowego 
wynagrodzenia. Jednak właśnie nauczy-
ciele zdają sobie sprawę, jak istotne jest 
informowanie rodziców o tym co dzieje 
się w szkole z ich dzieckiem, ilu kłopo-
tom i problemom można w ten sposób 
zapobiec.

Nowoczesna szkoła funkcjonująca 
w społeczeństwie informacyjnym dwu-
dziestego pierwszego wieku powinna 
dostosowywać się do jego wymagań 
i zaspakajać potrzeby, ale dotyczy to 
także rodziców, którzy powinni sprostać 
wymogom czasu i wykorzystać okazję 
do sprawowania opieki nad dziećmi nie 
tylko osobiście, ale również drogą elek-
troniczną. Współczesność stawia przed 
nami wiele wyzwań, ciągle musimy się 
rozwijać i poznawać różne nowinki tech-
niczne. Jeszcze nie tak dawno czymś 
niezwykłym był, powszechny dzisiaj, 
telefon komórkowy. Sądzę, że za kilka 
lat zanim zapiszemy dzieci do szkoły 
zadamy dyrektorowi pytanie: Czy szkoła 
dysponuje dziennikiem elektronicznym? 
Bo ja chciałbym mieć bieżący dostęp do 
informacji o moich pociechach – to dużo 
wygodniejsze i skuteczniejsze. 

Magdalena Żymańczyk

dziennik elektroniczny w kórnickim 
gimnazjum już działa!

poniedziałek 01.09.08
Wczesnym rankiem podziwiamy pod-

świetlone wstającym słońcem mgły otulają-
ce winnicę, która leży trochę dalej, poniżej 
naszego obozu. Słychać wystrzały petard 
i krzyki ludzi straszących żarłoczne ptaki. 
Łyk kawy i wspomnienia lektur czytanych 
w liceum i szkole podstawowej wypełniają 
nam pierwsze godziny dnia. Ruszamy, 
niepewni czy aby opona, na której widać 
wyraźne przecięcie wytrzyma drogę do 
Sibiu, miasta odległego o ponad 100km. 
Próbując określić nasze położenie do-
chodzimy do wniosku, że i tak nie mamy 
innego wyjścia, gdyż jedynie w tym mieście 
możemy liczyć na zakup zapasowej opony. 
Z tą wiedzą jedzie się zupełnie już zupełnie 
raźniej. Pagórkowatym terenem docieramy 
do Blaju, gdzie odpoczywając w cienistym 
parku konsumujemy śniadanie, składające 
się głównie z doskonałego rumuńskiego 
chleba. Żal odjeżdżać jednak przez ociąga-
nie się od rana mamy spore tyły i tylko 20km 
na liczniku do południa. Dalej pedałujemy 
przez dość monotonne 40km. Otoczenie, 
które kilka dni temu wzbudzałoby nasz za-
chwyt, teraz już się nam opatrzyło, ale ma 
w tym na pewno swój udział nie-
znośny upał, który codziennie 
nam doskwiera. Nie mamy ter-
mometru, ale temperatura musi 
przekraczać grubo ponad 30 
st. Dowodem są chociażby 5-7 
litrów wody, które każdy z nas 
wypija codziennie oraz spalone 
słońcem stopy czy nosy. Jak 
na złość droga poprowadzona 
jest nie dolinami, ale w najwyż-
szych punktach wzniesień. To 
nadszarpuje nasze siły i nawet 
efektowne zjazdy, na których 
często przekraczamy 50km/h 
nie są w stanie odbudować 
naszej kondycji. Coraz częściej 
zagadujemy napotkanych ludzi. 
Opanowaliśmy już podstawowe słowa i 
zwroty, więc przychodzi nam to nieco ła-
twiej. Naszymi rozmówcami są najczęściej 
pasterze i rolnicy, ale także robotnicy, sprze-
dawcy, leśnicy czy rybacy. Wielu z nich 
pamięta jeszcze skrawki języków obcych 
jak francuskiego, węgierskiego, niemiec-
kiego czy rosyjskiego, a z uśmiechniętym 
panem prowadzącym konia na pastwisko 
dyskutujemy nawet po hiszpańsku. Mę-
czymy kolejne 40km po serpentynach 
owiniętych wokół łagodnych, ale mimo 
wszystko wysokich wzgórz i docieramy 
na ogromną równinę za którą piętrzą się 
zawsze spowite mgłą Munţii Făgăraş czyli 
Góry Fogaraskie. Z daleka widzimy nasz 
dzisiejszy cel – wieża katedry w Sybinie jest 
nam przewodnikiem gdy mijamy brudne, 
betonowe przedmieścia. Ludzie mieszkają 
tutaj w skrajnych warunkach, życie toczy 
się na ulicy, a mieszkańcy często dzielą 
pomieszczenia ze zwierzętami. Centrum 
Sybina to zupełnie inny świat. Piękna sta-

rówka, wyremontowane kamienice wokół 
nowo wybudowanych placów Mare i Mic 
( dużego i małego) sprawiają wrażenie, 
że znajdujemy się w środku zachodnio-
europejskiego miasta. Do rzeczywistości 
przywołuje nas tabliczka na bankowych 
drzwiach informująca o zakazie wnosze-
nia do budynku broni palnej. Napawając 
się atmosferą centrum, czujemy jak budzi 
się w nas wilczy głód, który popycha nas 
do zakupu wielkiej kanapki z kurczakiem 
podanej nam z okna jednej z kamienic. Jej 
smak do dzisiaj wyczuwamy w naszych 
ustach. Po ośmiu dniach spożywania 
obfitych, ale prostych w smaku potraw jak 
makarony i konserwy smakuje ona dosko-
nale. Prawdopodobnie zmęczenie i głód 
miały decydujący wpływ na tą ocenę, ale z 
pewnością posiłek był miłym akcentem tego 
dnia. Co ciekawe, przyjemność za którą 
oddalibyśmy dużo więcej, kosztuje nas 
zaledwie 6 lei. Posileni objeżdżamy jesz-
cze wąskie uliczki Sybina, przypatrujemy 
się czterem średniowiecznym basztom na 
murach miasta i kierujemy nasze rowery ku 
wiosce Cornatel. Stało się już regułą to, iż 
gdy opuszczamy musimy pokonać kilkaset 

metrów przewyższenia. Tym razem, gdy 
jesteśmy już na górze wymieniamy kilka 
zdań z bacą uzyskując uśmiech i pozwo-
lenie na rozłożenie namiotu na pastwisku. 
U stóp wzgórza na którym nocujemy leży 
rozświetlający się właśnie Sibiu czyli daw-
nej niemiecki Hermannstadt. Robimy parę 
zdjęć, aby zachować na dłużej najbardziej 
malownicze jak dotychczas miejsce noc-
legowe, przyjmujemy codzienną dawkę 
informacji z przewodnika na temat miejsc, 
które jutro odwiedzimy i zasypiamy rzucając 
jeszcze okiem na wyglądające osiągalne 
dla śmiertelników szczyty gór Fagaras, z 
którymi jutro przyjdzie się nam zmierzyć. 

Czas jazdy: 6:27 h 
Prędkość śr.: 52,5 km/h 
Prędkość maks.: 52,5 km/h 
Dystans: 112,41 km 

Wtorek 02.09.08
Zwijamy się bardzo szybko. O 8:00 

jesteśmy na siodełkach. Namiot złożyliśmy 

tuż przed opadnięciem mgły przez co jest 
prawie suchy. W okolicach Cornatel nie 
zauważamy się nawzajem i jedziemy przez 
dłuższą chwilę w przeciwnych kierunkach. 
Nawet krótkofalówki, których używamy 
w takich sytuacjach straciły zasięg. Kilka 
kilometrów pościgu sprawia, że odnajdu-
jemy się i wracamy na dobrą drogę. W 
kiepskich nastrojach, bo straciliśmy dobrą 
godzinę jedziemy przez góry, które stają 
się coraz bardziej strome. Droga zazna-
czona na mapie jako asfaltowa jest zwykłą 
wiejską bitą drogą, później przeradza się 
w ścieżkę górską, aby po kilku kilometrach 
zniknąć zupełnie na łące. Znamy dobrze 
kierunek naszej trasy więc jedziemy gra-
nią po trawie i kamieniach. Przed nami 
coś zaszeleściło w bujnych krzakach. Gdy 
zbliżamy się, naprzeciw wychodzi nam 
stadko dzikich osiołków, których ciekawe 
zachowania obserwujemy przez chwilę. 
Pokonujemy ostatni pagórek i w dole widać 
już charakterystyczne, sztuczne jezioro 
Avrig w kształcie wydłużonego prostokąta. 
Pozostaje problem zjazdu na dół. Drogi 
tutaj niestety nie ma, więc jedziemy na ostro 
przełaj przez łąki i pastwiska. Góry Fagaras 
wczoraj odległe, dzisiaj zbliżają się i rosną 
coraz szybciej, a w świetle wjeżdżania na 
nie, wyglądają coraz mniej optymistycznie. 
Kolejne 2 godziny to męczarnia na najtrud-
niejszej drodze z jaką przyszło nam się 

dotąd zmierzyć. Przypomina 
to raczej wspinaczkę wysoko-
górską niż jazdę na rowerze. 
Koleiny, którymi podążamy są 
na tyle gigantyczne, że często 
chowamy się w nich całkowi-
cie razem z rowerami. Nasza 
psychika siada zupełnie gdy 
po jakimś czasie odkrywa-
my, że most którym mieliśmy 
przekroczyć zwężenie jeziora 
jest zerwany i nie sposób po 
nim przejechać. Robimy więc 
kolejne 5 km wzdłuż brzegu, 
na szczęście już drogą asfal-
tową. O godz. 13:30 z radością 
odnajdujemy miejsce dogodne 
do postoju i zebrania sił przed 

głównym uderzeniem. Jemy w spokoju lekki 
obiad i odpoczywamy chwilę w cieniu. Ta-
blica, na którą mimowolnie co jakiś kierują 
się nasze spojrzenia, wskazuje 36km do 
Bilea Lac. Stąd zaczynamy nasz podjazd 
o godz. 14:45. Jedziemy spokojnie, bo zda-
jemy sobie sprawę, że musimy zachować 
siły na 4-6 godzin wspinaczki. Początek 
nie wygląda najgorzej. Zgodnie z planem 
przejeżdżamy 4km, krótki oddech, kolejne 
4km i tak aż do godz. 16:30, gdy osiągamy 
Bilea Cascada, co jest odpowiednikiem 
naszych zakopiańskich Kuźnic. Stąd pro-
wadzi kolejka linowa na przełęcz, można 
zaopatrzyć się w różne tradycyjne wyroby 
jak skóry, czy drewniane arcydzieła, ale 
również kupić turystyczne gadżety jak 
choćby kapelusz z napisem Ronaldinho. 
Gdy my przełykamy dwie czekolady, mija 
nas dwóch Niemców na obładowanych 
rowerach. Krótka wymiana zdań i już wiemy, 
że ich wyzwanie to podróż z Budapesztu 
do Bukaresztu. Jest czymś niezwykłym, 

wyPrawa rowerowa  
– ciąg dalSzy

SzANOWNY PANIe ReDAKTORze

Dziękuję za zamieszczenie naszego 
listu otwartego.

Chciałem zwrócić jednak uwagę, że w 
wersji papierowej jaki i elektronicznejdoku-
ment miał swoje sformatowanie oraz po-
grubienia. Zamieszczając w gazeciewersję 
nieformatowaną zaburzyliście Państwo czy-
telność przekazu naszego listu. Odbieram 
to jako chęć pokazania Lasem1000 jako 
organizacji, która nie potrafi przejrzy(ście) 
wyrazić swoich poglądów zwłaszcza, że za-
mieszczone obok wywiady z Burmistrzem 
i Panem Ruszczykowskim były poprawnie 
sformatowane.

(D)odatkowo w liście było sformułowa-
nie* "Jeśli jakieś kwestie są dla Państwa 
nieczytelne, lub potrzebujecie Państwo 

dodatkowych informacji, proszę o kontakt"  
*Niestety podany w liście adres e-mailowy 
gdzieś umknął.

Proszę o zamieszczenie sprostowania 
oraz zamieszczenie sformatowanego listu 
na Państwa stronie internetowej.

pozdrawiam
Damian Zawieja

Przedstawiciel Stowarzyszenia 
Linia LASEM1000

lasem1000@gazeta.pl
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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 

DeKARSTWO
bLAChArStWo

Solidna ekipa
wykona 

każdy dach
fachowo 

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

NiEruChomoŚCi
bezpłatne dworactwo kredytowe

ORAz

Kredyty Konsolidacyjne
Leasing samochodowy

kredyty hipoteczne
Kredyty gotówkowe

kredyty dla mikro przedsiębiorstw
Kredyty Inwestycyjne 

kórnik ul. poznańska 22
Tel 792989080
Tel 601087017 

czynne Pn-Pt 11-18
Sobota 11-15

HanRad
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• 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 jezdniowe  

• dokształcajace: podstawowy i dodatkowy  
dla kierowców przewożących rzeczy lub osoby

• spawanie
• inne według potrzeb

Rozpoczecie kursu prawa jazdy na kat. A, B - 
17.11.2008 o godz. 18,00  

w SP nr 1 w Kórniku

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku, ul. Średzka 20,

Instytut Dendrologii 
Tel. 0602 631 288  
lub 061 28 28 760

Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1630

Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców

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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w pobliżu Kórnika – Mieczewo – z działkami  

od 650 do 850 m2, o powierzchni 100 – 200m2

To wszystko w korzystnych cenach – dom z działką już od 400 tys. PLN !!!

Zapraszamy do kontaktu !

www.ce-bud.pl   kom. +48 888 509 044

- pompę ciepła
- panele słoneczne
- klimatyzację 
- alarm

wyposażonych w:

- odkurzacz centralny
- ogrzewanie podłogowe
- 5 komorowe okna z roletami
- bramę garażową sterowaną pilotem

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       

www.avanttecno.pl
www.ogrodydarp.pl

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

TOFIK

„Partner” TBS oferuje na sprzedaż:

• mieszkanie poddaszowe (kawalerka)   
(5000 brutto/m2)

• lokal handlowy (5000 netto/m2)  
z pełnym prawem własności na os. I. Krasic-
kiego w Kórniku.

Kontakt:
ul. Hawelańska 6 Poznań
061 8200583
kom.698690540
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Strażacy 
Strzelali                          

W dniu18 października w Sali LOK „ POJE-
DYNEK’’ w Tulcach odbył się I-szy  Turniej 

Strzelecki Strażaków OSP i PSP powiatu 
poznańskiego . Organizatorami tego turnieju 
byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Poznaniu, Komenda Miejska PSP w 
Poznaniu, Starostwo Powiatowe, Udział brało 
14 drużyn w sumie 42 zawodników.

Turniej otworzył Paweł Kurosz przedsta-
wiciel starostwa powiatowego w Poznaniu. 
Obecni na tym turniej byli również; zastępca 
komendanta miejskiego PSP w Poznaniu – 
bryg.dr inż. Jerzy Ranecki, Prezesi Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu w oso-
bach; Mieczysław Stasiński, Marek Ciebielski, 
Bernard Jankowski.

Nasza  Gmina reprezentowana była przez  
następujący druhów; 

-  dh Malwina Bartkowiak - MDP OSP 
RADZEWO

-   dh Ewa Sieroń – OSP KÓRNIK
-   dh Waldemar Koch – OSP KÓRNIK
Opiekun drużyny; dh  Leszek Orlewicz;  

Komendant Gminny Straży Pożarnych w 
Kórniku.

kLASyFikACJA ZESpoŁoWA
1. JRG  7 – 113 pkt.
2. LUBOŃ – 98 pkt.
3. JRG 8 – 89 pkt. 
...
11. KÓRNIK – 69 pkt.

  Opisała Ewa Sieroń
Sekretarz Oddziału M-G ZOSP RP  

w Kórniku

od lutego przyszłego roku działać 
będzie punkt przedszkolny w pierzchnie. 
To drugi taki punkt, który powstanie w 
naszej gminie przy współpracy z Funda-
cją „Familijny poznań”. 

Będzie to oddział 5-godzinny, który ma 
liczyć około 25 dzieci. Rodzice nie będą po-
nosić opłat z tytułu posyłania do niego swojej 
pociechy. Uczyć się w nim będą przedszkolaki 
nie tylko z Pierzchna, ale i z Runowa czy 
nawet z Szczodrzykowa. 

Przedszkole w Szczodrzykowie, podobnie 
jak inne gminne przedszkola boryka się z 
brakiem miejsc. Taki punkt mógłby częściowo 
rozwiązać istniejący problem. Poza tym, jak 
twierdzi Paweł Kuźma, radny z tego okręgu 
wyborczego i członek Komisji Oświaty i Po-
lityki Społecznej, utworzenie oddziału przed-
szkolnego w tym rejonie to znakomity pomysł 
zwłaszcza, że wielu rodziców z tego terenu 
nie stać na to, aby posłać swoje dziecko do 
przedszkola. 

Punkt ten funkcjonował będzie w budynku 
po dawnej szkole we wsi Pierzchno. Zanim 
jednak zostanie uruchomiony, przeprowadzo-
ny będzie remont pomieszczeń. Wymienione 
zostaną instalacje centralnego ogrzewania, 
elektryczne, okna, podłogi, przystosowane 
będą też toalety. Koszty adaptacji pomiesz-
czeń poniesie gmina, natomiast Fundacja 
„Familijny Poznań” przekaże środki na roczną 
działalność punktu przedszkolnego. Po roku, 
pieczę nad nim przejmie kórnicki samorząd.  

Fundacja tworzy punkty przedszkolne 
w ramach autorskiego projektu zatytułowa-
nego

„Nasze przedszkole”. Projekt ten wygrał 
konkurs na dotację z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Dzięki temu fundacja 
utworzyła do tej pory 30 alternatywnych 
przedszkoli na terenie całego województwa 
wielkopolskiego i z każdym miesiącem będą 
powstawać kolejne. Zakłada on wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 
lat pochodzących z terenów wiejskich. Cele, 
jakie przyświecały fundacji przy organizacji 
tego projektu to dążenie do zapewnienia 
bezpłatnej opieki jak największej liczbie 
dzieci w wieku przedszkolnym na terenie 
województwa wielkopolskiego, kreowanie 
małych oddziałów przedszkolnych, w których 
panuje miła atmosfera, a dzieci uczęszczają 
do grup mieszanych wiekowo, współpraca z 
wyselekcjonowaną kadrą pracowniczą, za-
pewnienie bezpieczeństwa i fachowej opieki 
przez piętnaście godzin w tygodniu oraz bu-
dowanie oferty ciekawych zajęć dodatkowych 
dla dzieci w każdym przedszkolu.

Nauczanie przedszkolne jest niezwykle 
istotne dla rozwoju małego dziecka, dlatego 
tak ważne, aby jak najwięcej maluchów korzy-
stało z wczesnego wspomagania rozwoju. 

W gminie Kórnik tylko 61% dzieci korzysta 
z nauczania przedszkolnego, gdy w innych 
gminach prawie 80% a w Unii Europejskiej 
aż 85%. 

Barbara Morasz 

kolejny Punkt 
PrzedSzkolny

USŁUGI  
ELEKTRYCZNE
Wykonamy kompleksowe 
usługi elektryczne wyko-

nawstwo nowej  
jak i modernizacja starej 
instalacji elektrycznej.

Zakres robót:
▪ elektrycznych 

(instalacja i uruchomienie) 
▪ teleinformatycznych 

(domofony itp.) 
▪ instalacje odgromowe 

▪ sieci komputerowe

tel. 605 398 939

hAki hoLoWNiCZE – SprZEdAż - moNtAż
bAgAżNiki SAmoChodoWE

CZĘŚCi i AkCESoriA do prZyCZEp  
SAmOcHODOWYcH

PPHU EMMAR
Kórnik-Bnin , ul. Błażejewska 9

Tel. 609 152 586  - po godz. 18

Sprzedam działki  
budowlane pod 

lasem 
- Zbrudzewo koło 

Śremu

Tel. 505 872 205
061 28 308 67

10 października, z okazji Tygodnia 
Opieki nad Zwierzętami, odbyła się kolejna 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych, których 
opiekunami są uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Kórniku.

 Wystawa połączona była ze spotkaniem 
hodowców z lekarzem weterynarii – 

p. Stanisławem Makulcem oraz  kon-
kursem na najsympatyczniejszego czwo-
ronożnego przyjaciela w każdej grupie 
wystawianych zwierząt.  

W wystawie uczestniczyło 35 młodych 
miłośników zwierząt ze swoimi pupilami, 
wśród których znalazły się: króliki, koszat-
niczki, żółwie lądowe i wodne, chomiki, 
szczury, bażanty, papugi, kanarki, rybki oraz 
egzotyczne  owady. 

Pan dr Makulec rozmawiał z uczniami 
na temat właściwej opieki oraz odpowie-
dzialności  za zdrowie i życie hodowanych 
zwierząt, poruszał  zagadnienia związane 
z ptasią grypą, wścieklizną oraz szczepie-
niami ochronnymi zwierząt. Finałem tej 
części imprezy było wybranie najmilszych 
zwierzaków w każdej kategorii. Zwierzęta, 
jak przystało na wystawę, otrzymały medale 

oraz nagrody w postaci karmy, zaś ich 
hodowcy odebrali z rąk naszego gościa 
dyplomy uznania. 

Dodatkową atrakcją wystawy było 
spotkanie uczniów klas I - III z hodowcą 
zwierząt egzotycznych, entomologiem p. 
Jackiem Pałasiewiczem. 

W ramach prezentacji uczniowie mogli 
nie tylko dowiedzieć się wielu ciekawostek 
o życiu i zwyczajach takich zwierząt jak: 
straszyki, modliszki, karaczany, patyczaki, 
ptaszniki czy krocionogi, ale mogli je też 
oglądać i dotykać.

Impreza dostarczyła uczniom wielu 
wrażeń, zwiedzili ją nauczyciele, spore 
grono rodziców, z wizytą przyszły również 
bnińskie przedszkolaki.

Warto nadmienić, że w ramach Tygo-
dnia Opieki nad Zwierzętami nasi uczniowie 
zbierali też makulaturę, aby chronić lasy i 
ratować konie. Łącznie zebrano 3,5 tony 
surowca. Ta ilość może ochronić blisko 60 
dorodnych drzew, a uzyskane z jej sprze-
daży pieniądze przekażemy fundacji „Gaja”  
ratującej konie. 

Agnieszka Półchłopek

Vii wyStawa zwierząt
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KSIĄŻEK 
Pozycje książkowe dostępne są  

w Bibliotece Publicznej w Kórniku. 

DLA DOROSŁYCH 

GeORGe D. SHUmAN  
„18 SEkuNd”

Osiemnaście se-
kund – tyle właśnie 
czasu trwa zapis pa-
mięci krótkotrwałej 
martwego człowieka. 
Niewidoma Sherry 
Moore została ob-
darzona darem od-
czytywania ostatnich 
wspomnień. Gdy w 
Filadelfii z rąk socjo-
patycznego mordercy 

ginie kierowniczka luksusowego sklepu, 
detektyw John Payne wciąga swoją nie-
widzącą przyjaciółkę do śledztwa. Oby-
dwoje wyruszają do Wilwood, by zbadać 
okoliczności śmierci ojca zamordowanej, 
który spadł ze schodów w domu opieki. 
Nie wiedzą, że korzenie tej sprawy się-
gają głęboko w przeszłość.  MG

DLA DZIECI 

ANNA boroWiCZ  
„my” 

Powieść „My” 
przedstawia tydzień 
z życia czwórki mło-
dych ludzi. Kasia jest 
studentką pierwsze-
go roku historii sztu-
ki, Aleks - 15-letnim 
gimnazjalistą, Julka 
- 17-latką uczącą 
się w liceum, Tomek 
- 20-latkiem pracu-
jącym w sklepie 
odzieżowym. Mimo 

różnicy wieku, zainteresowań, środowisk, 
w których się obracają, charakterów, za-
chowań i problemów życia codziennego 
łączy ich jedno - zagubienie i niesamowita 
samotność. Zamiast bliskości drugiego 
człowieka - Internet, zamiast rozmowy z 
przyjacielem - piwo wypite w samotności, 
zamiast rozmowy z rodzicami - własny 
zamknięty pokój. Na pozór twardzi i 
zimni, są jedynie wkraczającymi w do-
rosłość wrażliwymi istotami, którym brak 
przewodnika. A w ciągu tygodnia może 
zdarzyć się wszystko: kradzież, próba 
molestowania, odejście ojca.

Książka ta zdobyła nagrodę w II edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
Wydawnictwa TELBIT na powieść dla 
młodzieży.KK
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W dniu 24.10.2008 r., w siedzibie 
rady miejskiej w ratuszu w bninie, 
odbyło się spotkanie pracowników po-
radni psychologiczno-pedagogicznej 
Filia w Kórniku z dyrektorami placówek 
oświatowych miasta i gminy kórnik. Na 
spotkanie przybyły także dyrektor ppp 
w mosinie Elżbieta konieczna i przewod-
nicząca rady miejskiej w kórniku irena 
Kaczmarek.

Tematem spotkania było podsumowanie 
współpracy poradni z placówkami oświato-
wymi w roku szkolnym 2007/08 i  przedsta-
wienie planów na rok bieżący. Omówiono 
działania związane z diagnozowaniem dys-
leksji rozwojowej i przedstawiono analizę 
ankiety dla rodziców na temat losów opinii, 
wydawanych przez poradnię i udziału ich 
dzieci w zajęciach pomocowych w szkole. 
Działania te zostały zaprezentowane w for-
mie multimedialnej prezentacji. Kierownik 
Filii Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszew-
ska podziękowała wszystkim placówkom 
oświatowym za współpracę. Zaprosiła do 
udziału w V Dniach Dysleksji, w czasie 
których zostaną przeprowadzone zajęcia 
informacyjne dla nauczycieli i indywidualne 

konsultacje dla rodziców.
 Elżbieta Konieczna przedstawiła zmia-

ny w funkcjonowaniu Zespołu Orzekające-
go przy PPP w Mosinie, omówiła zasady 
prowadzenia punktów konsultacyjnych 
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” i odpowia-
dała na pytania związane z udzielaniem 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dzieciom i młodzieży. 

W dyskusji omówiono m.in. działania 
pomocowe dla uczniów ze szkół podsta-
wowych naszej gminy, którzy mają opinie 
o dysleksji rozwojowej lub ryzyku dysleksji, 
prowadzone dzięki staraniom Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Kórniku. Będą one – jak 
poinformowała Zofia Talarczyk, dyrektor 
SP 2, także realizowane w tym roku szkol-
nym, z rozszerzeniem oferty na uczniów 
obu gimnazjów. Dalej dyskutowano nad 
problematyką pomocy logopedycznej oraz 
zasadami współpracy pomiędzy poradnią, 
placówkami oświatowymi i rodzicami. 

Spotkanie zakończyło się zaproszeniem 
dyrektorów  do udziału w następnym, za 
rok. 

M. Smolarkiewicz-Maliszewska

SPotkanie z dyrektorami 
Placówek oświatowycH urząd miejski

biblioteka publiczna
w Kórniku

o r g a n i z u j ą 
w dniach

15  i  23  listopada  2008 r.
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„lecą liście...” 
– jesienne impresje  

w twórczości polskich poetów  
współczesnych

dla mieszkańców miasta i gminy 
Kórnik oraz gmin ościennych

Do konkursu zapraszamy mło-
dzież 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 konkur-
su dostępny jest w Bibliotece  

lub na stronie internetowej  
www.biblioteka.kornik.pl

Dla uczestników przewidziane 
są upominki i nagrody   

co to była  
za imPreza!!!

W dniu 17.10 odbyło się spotkanie 
(nie całego ) rocznika '78. Impreza była 
wspaniała, śmialiśmy się, tańczyliśmy, 
wspominaliśmy...dawne czasy.

A jak bardzo się pozmienialiśmy!!! 
Dziewczynom przybyło tu i ówdzie, chłopa-
cy stali się mężczyznami, żonaci i w ogóle... 
jak nie Nasze chłopaki z podstawówki.

Pomyślałam, że dam informacje do 
gazety, że coś takiego miało miejsce, 
może zachęci to osoby które nie przy-
szły ,że warto oderwać się od życia 
codziennego i pożyć wspomnieniami, 
chociaż przez jeden wieczór.

Dziękuje wszystkim ,którzy przyszli 
za to, że po prostu - BYLI!!!

No i do następnego razu...
Beata Bruczyńska

święto drzewa 
w „draPałce”
Już od 2003 roku 10 października ob-

chodzone jest na całym świecie „Święto 
drzewa”. klub ekologiczny gaja zachęca 
ludzi do sadzenia drzew oraz do edukacji 
dotyczącej ochrony środowiska. 

W dniu 20 października 2008 roku w 
aktywnej edukacji ekologicznej uczestni-
czyli uczniowie gimnazjum z Robakowa. 
Organizatorem całego przedsięwzięcia był 
dr inż. Mieczysław Kasprzyk – nadleśniczy 
Nadleśnictwa Babki. Po krótkim instruktażu 
nasadzania drzew zaprezentowanym przez 
mgr. inż. Włodzimierza Wrzeszcza ucznio-
wie z dużym zapałem przystąpili do pracy w 
lesie. Gimnazjalistom towarzyszyli przedsta-

wiciele biznesu, Urzędu Miasta Poznania,  
członkowie towarzystwa „The North Atlantic 
Salmon Fund” z Islandii oraz pracownicy 
Nadleśnictwa Babki. Na powierzchni 0,42 ha 
położonej w obrębie Leśniczówki Drapałka – 
przy trasie szybkiego ruchu nr 11 posadzono 
3000 dębów bezszypułkowych, 450 grabów, 
50 lip i około 100 krzewów. Uczniowie mieli 
okazję poznać założyciela i prezesa klubu 
Gaja – Jacka Bożka. Podczas krótkiej 
prelekcji uświadomił zebranym jak ważna 
jest ochrona środowiska naturalnego oraz 
edukacja młodego pokolenia.

Starszy specjalista Służby Leśnej mgr 
inż. Izabela Furman przedstawiła rys histo-
ryczny lasów leśniczówki Drapałka.

W trakcie jesiennego spaceru młodzież 
wysłuchała prelekcji mgr. inż. Włodzimierza 
Wrzeszcza pt. „O strukturze lasu oraz o 
selekcji leśnej na podstawie gospodarczego 
drzewostanu dębu bezszypułkowego”. Na-

stępnie starszy specjalista Służby Leśnej inż. 
Krzysztof Radke zaprezentował nowowybu-
dowane przejście dla zwierząt zlokalizowane 
pod trasą szybkiego ruchu.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
akcji „Święta Drzewa” zostali zaproszeni 
przez pracowników Nadleśnictwa Babki na 
biesiadę przy ognisku.

Zapewne gimnazjaliści wzbogacili tego 
dnia swoją wiedzę o środowisku oraz zdo-
byli nowe życiowe doświadczenie. Młodzi 
ludzie mieli świadomość szczytnego celu 
akcji, w której biorą udział. O tym, ze las 
służy obecnym i będzie służył przyszłym 
pokoleniom mówili w krótkich wywiadach 
przeprowadzonych z nimi przez dziennikarzy 
Telewizji Poznań.

Serdeczne podziękowania dla pracowni-
ków Nadleśnictwa Babki składają uczniowie 
Gimnazjum w Robakowie wraz z nauczyciel-
ką biologii Anetą Starosta. AS

teatralne 
SHow dla  

najmłodSzycH
Dnia 6 października 2008 r. Kórnickie 

Stowarzyszenie Teatralne „Legion” za-
prosiło dzieci uczęszczające do Punktu 
Przedszkolnego w Radzewie oraz dzieci 
z „zerówki” i klasy I SP w Radzewie do 
podziemi Zamku Kórnickiego na występ 
kabaretowy pt. „Koziołek show”. Nie było to 
zwykłe przedstawienie, lecz coś znacznie 
więcej, mianowicie dzieci mogły wcielić 
się w rolę aktora i zagrać razem z arty-
stami pod ich bacznym okiem. W trakcie 

przedstawienia maluchy dużo się śmiały, 
śpiewały i chętnie pomagały aktorom. 
Show zaprezentowane przez opolską grupę 
„Del arte” pana Andrzeja Skiby i Dariusza 
Różańskiego, specjalizujących się właśnie 
w przedstawieniach dla najmłodszych 
widzów, na długo pozostanie w pamięci 
naszych kochanych dzieci. 

Serdecznie dziękujemy aktorom z Opola 
i Kórnickiemu Stowarzyszeniu Teatralnemu 
„Legion” (przede wszystkim pani Annie 
Łazuka-Witek) za próbę zaszczepienia w 
najmłodszym pokoleniu zamiłowania do 
sztuki. Aktorzy otrzymali gromkie brawa 
i obiecali dzieciom, że jeszcze dla nich 

wystąpią, więc czekamy z utęsknieniem na 
następne show.

  
Dzieci wraz z wychowawcami

Tekst i zdjęcia:  
Katarzyna Szymankiewicz
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Ilość edycji ogłoszenia20
08

* Poszukuję do sprzątania domu w Kórniku 200 m2. Tel. 601 54 03 54
* Sprzedam Hondę Civic 1,4 benzyna + gaz – rok prod. 1997. Tel. 509 515 553
* Poszukuję małego mieszkania lub kawalerki. Tel. 516 166 521
* 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

transport GratIs
na terenie Kórnika
z a p r a s z a m y

SKlEp „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk– blachę cyn ko wa ną

– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
 Wod-Kan i C.o.
– art. elektryczne

oraz inne materiały budowlane

poleca:
– płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
 ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd. 

Bnin, ul. Śremska 10A tel. (61) 898 03 35

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

PŁYTKI CERAMICZNE

CZYNNE: 
W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  14.00-20.00

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

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

tel. (61) 8171 127
aKOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

IDEAL
OKNA PCV
PARAPETY
DRZWI WEW. I ZEW.
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
SZEROKA OfERTA
RATY LUkAs

U NAs CZYsTO, sOLIDNIE I TANIO

PROMOCJA

KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 57

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

Miejsce  
na Twoją reklamę

Firma czPm sp. zo o.o.  
w robakowie k/gądek  

zatrudni magazynierów oraz mechaników.
oferty prosimy składać osobiście 

CZpm sp. z o.o. ul. poznańska 6a, robakowo 
lub na adres e-mail: tczubala@czpm.pl

kontakt tel. 061/8 198 200

minął miesiąc od śmierci potrącone-
go przez samochód dariusza baneckie-
go z Konarskiego. Nadal nie znaleziono 
sprawcy wypadku, który nie udzielił 
pierwszej pomocy i zbiegł z miejsca 
zdarzenia. 

Rodzina zmarłego postanowiła na 
własną rękę odnaleźć zabójcę. W poszu-
kiwania zaangażowała nawet znanego 
detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Ten 
apeluje o pomoc w ustaleniu sprawcy lub 
sprawców zdarzenia. 

Jak doszło do wypadku?
Do tragicznego zdarzenia doszło w so-

botę 27 września. Około godziny 18.00 Da-
riusz Banecki wysiadł z samochodu kolegi, 
który podwiózł go w okolice skrzyżowania 
z drogą Śrem – Kórnik. Potem udał się do 
sklepu spożywczego w Bninie, w którym 
pracowała jego dziewczyna. Kilkanaście 
minut później wyszedł ze sklepu. Przed 
wyjściem powiedział, że wybiera się do 
wuja, który prowadzi firmę budowlaną. Tuż 
po godzinie 20.00 już nie żył. Znaleziono 
go martwego na drodze Bnin – Konarskie, 
blisko ostatnich budynków. Trzydziestolatek 
miał liczne obrażenia zarówno zewnętrz-
ne, jak i wewnętrzne. O znalezieniu ciała 
poinformował kierowca auta osobowego 
– volkswagena golfa, który wjechał na 
znajdujące się na poboczu drogi zwłoki. 
To właśnie ten mężczyzna zadzwonił na 
policję i pogotowie. Niezbędna okazała 
się również interwencja strażaków, którzy 

wyciągali zaklinowane pod samochodem 
ciało denata. Lekarz, który przybył na 
miejsce zdarzenia stwierdził, że przyczyną 
śmierci Dariusza nie było zderzenie z po-
jazdem osobowym, a najprawdopodobniej 
z ciężarowym. Świadczą o tym rozległe ob-
rażenia wewnętrzne w okolicach brzucha, 
co wskazuje, że poszkodowany mógł być 
uderzony autem np. dostawczym, który na 
tej wysokości ma zderzak. 

Znany detektyw rozpoczął działania 
Sprawę tajemniczej śmierci trzydzie-

stolatka prowadzi Komenda Miejska Policji 
w Poznaniu pod nadzorem prokuratora. 
Zdaniem rodziny zmarłego Dariusza Banec-
kiego odpowiednie służby dość opieszale 
zajmują się śledztwem. Poza tym zarzu-
cają policji, że ta nie przesłuchała nawet 
mieszkańców domostw położonych blisko 
miejsca potrącenia.   

Aby wyjaśnić okoliczności i ustalić 
przyczynę śmierci zatrudnili detektywa 
Krzysztofa Rutkowskiego. Na specjalnie 
zorganizowanej konferencji prasowej w 
Śremie, Rutkowski apelował o pomoc 
w znalezieniu świadków wypadku. Jak 
twierdzi detektyw, to nie była późna pora. 
W tym dniu, około 19.00 zakończyła się 
msza w miejscowym kościele. Do wypadku 
doszło najprawdopodobniej między 19.30 
a 20.00. W tym czasie ludzie wracali z 
kościoła do domu. Być może ktoś widział 
całe zdarzenie. Zarówno rodzina tragicznie 
zmarłego Dariusza, jak i detektyw uważają, 

że sprawcą był najprawdopodobniej ktoś 
miejscowy. Swoje podejrzenia tłumaczą 
tym, że droga, na której doszło do wypadku 
jest trasą miejscową, z której korzystają 
raczej tylko mieszkańcy okolicznych miej-
scowości i pracownicy znajdujących się w 
pobliżu firm. Podejrzenia padają także na 
młodego człowieka, który podjechał, gdy 
pracowały już wszystkie służby. Siostra 
zabitego, Iwona Banecka przyznała, że 
będąc na miejscu zwróciła uwagę na 
młodego mężczyznę, który podjechał 
autem ze starszą kobietą i szczegółowo 
wypytywał strażaków o przebieg wypadku. 
Początkowo myślała, że to może znajomy 
strażaków, ale zaskoczyło ją, że był taki 
ciekawski. Nie zapamiętała jednak marki 
samochodu. Krzysztof Rutkowski poinfor-
mował, że zdarza się, że sprawca wraca 
na miejsce zbrodni. Niewiadomo czy było 
tak w tym przypadku.  

Detektywowi udało się również ustalić, 
że na miejsce wypadku podjechał także 
mały fiat, z którego wysiadły dwie starsze 
kobiety. Mogły to być bliskie osoby spraw-
cy, które wysłał, aby sprawdziły co z osobą 
poszkodowaną. 

Detektyw prosi wszystkich, którzy za-
uważyli dziwne, nienaturalne zachowanie 
swoich sąsiadów lub gdy do któregoś z 
lokalnych warsztatów po feralnej sobocie 
trafił samochód z podejrzanymi uszko-
dzeniami maski i reflektorów o informacje 
pod numer telefonu do biura detektywi-
stycznego 0 600-007-007, który czynny 
jest całą dobę. 

Barbara Morasz                                                                                                                                          

kto jeSt SPrawcą wyPadku? 
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Nie ustąpili pierwszeństwa 
18 października w Kórniku, kierowca mer-
cedesa nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
i doprowadził do zderzenia z renault. Na-
stępnego dnia również w Kórniku, kierujący 
skodą wymusił pierwszeństwo i zderzył się 
z fordem. 

Nieprawidłowy manewr 
21 października w Gądkach, kierowca dafa 
w wyniku nieprawidłowo wykonywanego 
manewru skrętu w lewo doprowadził do 
zderzenia z volkswagenem. Z kolei 23 
października w Kórniku, mężczyzna kie-
rujący scanią błędnie wykonał manewr 
skrętu i najechał na chodnik uszkadzając 
swój pojazd. 

Nie dostosowali prędkości 
24 października w Kórniku, kierujący samo-
chodem dodge nie dostosował prędkości 
do warunków ruchu i zderzył się z merce-
desem. Dwa dni później, także w Kórniku, 
kierowca poloneza jechał zbyt szybko i 
zderzył się z hondą. 

Nietrzeźwi rowerzyści
W okresie od 17 października do 2 listo-
pada funkcjonariusze policji zatrzymali na 
terenie gminy Kórnik czterech nietrzeźwych 
rowerzystów. 
Trzech „wpadło” 24 października. W tym 
dniu policjanci z Oddziału Prewencji Policji 
Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu zatrzy-
mało trzech nietrzeźwych rowerzystów. 
Badanie alkomatem wykazało, że mieli 
kolejno 1,1‰, 2,6‰ i 2,02‰. 

Z kolei 30 października kórniccy policjanci 

zatrzymali również w Kórniku mężczyznę, 
który kierował rowerem znajdując się w 
stanie po spożyciu alkoholu. Rowerzysta 
miał 0,22‰. 

kradzieże, włamania, uszkodzenie 
mienia

• 24 października zgłoszono kradzież luste-
rek od nissana oraz mercedesa o wartości  
ogólnej 6800 zł,
• 27 października włamano się do sklepu 
spożywczego w miejscowości Dachowa i 
skradziono z niego piwo o ogólnej wartości 
24,30 zł, 
• 28 października zgłoszono usiłowanie 
kradzieży w Kórniku pojazdu volkswagen 
o wartości 1000 zł,
• 29 października zgłoszono uszkodzenie 
mienia – rzeźb na Prowencie w Kórniku,  
wartość strat to 3000 zł. 

Opr. BM

Ukarany za brak dokumentów 
20 października patrol SM ukarał mandatem 
w Kórniku, kierującego pojazdem, który nie 
posiadał przy sobie żadnych dokumentów 
uprawniających do prowadzenia auta.  

mandat za nieprawidłowe parkowanie 
W okresie od 21-31 października strażnicy 
miejscy ukarali mandatami w Kórniku 
10 kierowców za parkowanie pojazdów w 
miejscach zabronionych. W jednym z przy-
padków kierowca pozostawił auto na miejscu 
przeznaczonym dla pojazdu inwalidzkiego nie 
posiadając przy tym uprawnień do zajmowa-
nia takiego miejsca. Podczas jednej z kontroli 
pod koniec października, patrol SM zauważył 

samochód zaparkowany na środku drogi i na 
przejściu dla pieszych. Strażnicy sprawdza-
jąc dokumenty stwierdzili, że kierowca nie 
posiada ważnego przeglądu technicznego 
pojazdu. Wezwano patrol policji, który zatrzy-
mał dowód rejestracyjny pojazdu. 

pochwycili bezpańskie psy
W okresie od 21-31 października patrol SM 
pochwycił w Kamionkach i Kórniku w sumie 
dwa bezpańskie psy, które odwieziono do 
schroniska. 

Akcja „prędkość” 
W dniach 25-26 października funkcjonariusze 
SM i policji przeprowadzili akcję „Prędkość”, 

której celem jest „wyłapywanie” piratów 
drogowych. W wyniku kontroli ukarano man-
datami za jazdę z nadmierną prędkością 5 
kierowców pojazdów. Przeciwko jednemu z 
nich sprawa trafi do sądu. 

Ukarani za brak nadzoru 
28 października w Szczodrzykowie ukarano 
właściciela psa, który nie zachował środków 
ostrożności przy trzymaniu psa (biegał 
luzem po ulicy) i nie posiadał aktualnych 
szczepień. 
Z kolei 31 października patrol SM ukarał w 
Kórniku mandatem właścicielkę czworonoga, 
która nie zachowała środków ostrożności przy 
jego prowadzeniu. Opr. BM
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StrAżACy W AkCJi

Strażacy w ostatnim okresie na 
szczęście niewiele mieli pracy. pojechali 
do jednej akcji.
• 26 października gasili pożar w Dębcu. W 

jednym z domów w kominie zapaliły się 
sadze, co stało się przyczyną wzniecenia 
ognia. 

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

Pijany radny 
Prowadził 

auto 
jeden z kórnickich radnych, wybrany 

w okręgu nr 6 został zatrzymany przez 
policję na gorącym uczynku, gdy prowa-
dził pojazd będąc nietrzeźwym. Sprawą 
zajmuje się obecnie Sąd rejonowy w 
Środzie Wlkp. 

Do zdarzenia doszło 22 października 
w okolicach Szczodrzykowa. Policjanci 
zatrzymali  Janusza W. blisko miejsca jego 
zamieszkania. Funkcjonariusze przeprowa-
dzili rutynowe badanie alkomatem. Wynik 
był niestety pozytywny: 1,1‰ alkoholu we 
krwi. Powtórne badanie dało wynik niewie-
le niższy – 1,06‰. Radny potwierdził, że 

wcześniej pił alkohol. 
Komisariat Policji w Kórniku przepro-

wadził postępowanie przygotowawcze. Z 
informacji, jakie uzyskaliśmy od Eugeniusza 
Sierańskiego, komendanta miejscowego 
komisariatu wynika, że policjanci zatrzymali 
prawo jazdy radnego. Zastosowano także 
środek zapobiegawczy w postaci poręcze-
nia majątkowego. Sprawa trafiła do Sądu 
Rejonowego w Środzie Wlkp. Ten ma kilka 
tygodni na wydanie wyroku. 

Samorządowiec przyznał, że jest goto-
wy ponieść konsekwencje swojego czynu. 
Liczy na to, że prokuratura uzna jego po-
stępowanie za wykroczenie. Twierdzi, że 
jeśli sąd nie wyda wyroku skazującego to 
nie złoży mandatu radnego. 

Niesfornemu radnemu za jego postępek 
- według kodeksu karnego i w zależności 
od sądowego wyroku grozi kara grzywny, 
ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat dwóch. Barbara Morasz

złaPali wandali 
kórniccy funkcjonariusze złapali 

wandali, którzy w styczniu tego roku 
zniszczyli 100 drzew w alei prowadzącej 
z dziećmierowa do stacji pkp w kórniku. 
Sprawcami okazali się uczniowie kórnic-
kiego gimnazjum. 

Przypomnijmy, że ponad 100 młodych 
lip posadzono w drugiej połowie 2006 roku. 
Sadzonki zakupiono z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 

Eugeniusz Sierański, komendant Ko-
misariatu Policji w Kórniku poinformował, 
że w trakcie wykonywania czynności służ-
bowych, funkcjonariusze (dzielnicowy oraz 
asystent ds. nieletnich) ustalili tożsamość 
osób, które dokonały na początku tego roku 
aktu wandalizmu. Sprawcami uszkodzenia 
lip okazali się uczniowie z Gimnazjum w 
Kórniku. Nieletni nie potrafili wytłumaczyć, 
dlaczego połamali drzewka. Straty osza-
cowano na 15 837 złotych.  Komisariat 
w Kórniku przekazał sprawę do Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego 
w Środzie Wlkp. 

Barbara Morasz
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KANCELARIA
Finansowa

- prowadzenie wszystkich form 

księgowości

- prowadzenie kadr

- pisanie biznesplanów

- prowadzenie rejestrów VAT  

dla rolników

oferuje swoje usługi

Tel. 061 825 02 28,  
0605 296 347

Odbieramy dokumenty  
w siedzibie klienta

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

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

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZĘŚCi motoryZACyJNE do WSZyStkiCh mArEk

SzeROKA OFeRTA, NISKIe ceNY,
udZiELAmy rAbAtu, FAChoWE dorAdZtWo

zAprASZAmy od poNiEdZiAŁku do piątku W godZ. 800-1800, SobotA 800-1400

kÓrNik, uL. WoJSkA poLSkiEgo 18
TeL. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

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

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

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

memoriał 20 X 1939  
w radzewie

W Szkole Podstawowej im. Jana Wój-
kiewicza w Radzewie uczczono pamięć 
tragicznych wydarzeń sprzed 69 lat. Historię 
rozstrzelanych mieszkańców Ziemi Kórnic-
kiej przez hitlerowców przypomniał Dyrek-
tor szkoły. Sportowcy uczcili minuta ciszy 
pamięć pomordowanych. W trakcie turnieju 
można było zapoznać się ze szkolną wysta-
wą „20 października 1939r.Pamiętamy!” W 
memoriale rozegrano trzy turnieje w ramach 
kórnickich rozgrywek ligowych. Wyniki spor-
towe przedstawiają się następująco.

Viii kórnicka Liga tenisa Stołowego

Kobiety – szkoły podstawowe
1. Maria Kujawa – Runowo
2. Aneta Antoniewicz – Radzewo
Kobiety – open
1. Barbara Radziejewska – Kórnik
2. Izabella Antoniewicz – Radzewo
3. Agnieszka Staniszewska – Konarskie
Mężczyźni – szkoły podstawowe
1. Filip Kujawa – Runowo
2. Sebastian Stempniak – Konarskie
3. Konstanty Kalisz – Konarskie
Szkoły gimnazjalne
1. Mateusz Wójkiewicz – Radzewo
2. Bartosz Frąckowiak – Radzewo
Do lat 45
1. Rafał Kujawa – Runowo
2. Andrzej Szymankiewicz – Kromolice
3. Karol Rybak – Konarskie
Powyżej 45 lat
1. Jerzy Rozmiarem – Radzewo
2. Eugeniusz Staniszewski – Konarskie
3. Mirosław Grzybek – Radzewo
Puchary Memoriałowe zdobyli Barbara 

Radziejewska i Rafał Kujawa. Zawody 
przeprowadzili: Mirosław Grzybek i Euge-
niusz Rybak.

VII Kórnicka Liga Strzelecka

Kobiety do 18 lat
1. Maria Kujawa – Runowo
2. Małgorzata Graś – Kórnik
3. Natalia Janasik – Radzewo
Powyżej 18 lat
1. Jolanta Walczak – Trzykonne Młyny
2. Kamila Pawłowicz - Rolnik – Kórnik
3. Barbara Radziejewska – Kórnik
Mężczyźni do 18 lat
1. Krystian Laszewicz – Konarskie
2. Patryk Szczepaniak – Kórnik
3. Konstanty Kalisz – Konarskie
Powyżej 18 lat
1. Marek Serwatkiewicz – Dziećmierowo
2. Grzegorz Nowak – Konarskie
3. Lech Stencel – Kórnik
Za najlepsze wyniki Puchary memo-

riałowe zdobyli Maria Kujawa i Krystian 
Laszewicz. Turniej przeprowadzili Iwona 
Krzyżaniak i Lech Stencel

V kórnicka Liga rzutu Lotką

Kobiety do 18 lat
1. Paulina Frąckowiak – Radzewo

2. Maria Kujawa – Runowo
3. Klaudia Nowak – Radzewo
Powyżej 18 lat
1. Maria Zięta – Mościenica
2. Barbara Radziejewska – Kórnik
3. Olga Stempniak – Konarskie
Mężczyźni do 18 lat
1. Konstanty Kalisz – Konarskie
2. Michał Szymankiewicz – Kromolice
3. Rafał Matuszewski -  Konarskie
Powyżej 18 lat
1. Jacek Grzybek – Radzewo
2. Marek Serwatkiewicz – Dziećmierowo
3. Maciej Grzybek – Radzewo

Puchary memoriału 20 X 1939 trafiły do 
rąk Pauliny Frąckowiak i Jacka Grzybka. 
Zawody przeprowadzili Danuta i Marian Przy-
byłowie z pomocą Jolanty Walczak.

Nagrody dla startujących zawodników za-
kupiono ze środków Gminy Kórnik. Upominki 
dla startujących ufundowali Jolanta i Tomasz 
Stempniakowie z Kórnika. Kawiarenkę za-
wodów prowadzili  członkowie Spółdzielni 
Uczniowskiej „Dorotka” pod opieką Krystyny 
Jareckiej. Obsługę fotograficzną zawodów 
zapewnił Marek Klimiński.

Zawody zorganizował UKS Jedynka 
Kórnik Sekcja Tenisa Stołowego SKS Sokół 
w Radzewie. W zawodach wystartowało 151 
zawodników.

***
Na turnieju podsumowano rywalizację 

mieszkańców miejscowości Gminy Kórnik o 
Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Radzewie. Zawody rozgrywane są 
od dziewięciu lat. Tegoroczne zmagania prze-
prowadzone w ramach Kórnickich Spotkań 
z Białą Damą zakończyły się zwycięstwem 
Konarskiego, które wyprzedziło Radzewo i 
Kórnik (wyniki rywalizacji opisano w 12 i 20 
numerze „ Kórniczanina”). Miłym akcentem 

rywalizacji były nagrody rzeczowe, które 
ufundował Burmistrz Kórnika Jerzy Lechne-
rowski dla najlepszych drużyn. Zakupiono 
m.in.: stroje sportowe, siatki na bramki, piłki, 
radiomagnetofon, odtwarzacz dvd, gry plan-
szowe.

Nagrody wręczyła Kamila Pawłowicz - 
Rolnik składając gratulacje i życząc, by sprzęt, 
który trafił do świetlic wiejskich był dobrze 
wykorzystany przez dzieci i młodzież.

***
Na następne turnieje do Radzewa zapra-

szamy 16 listopada 2008r.. w dniu tym odbędą 
się Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskie-
go w Tenisie Stołowym, Strzelectwie i Rzucie 
Lotką. Ostatnia edycja kórnickich rozgrywek 
ligowych 2008 odbędzie się 30.11.2008r.

Serdecznie zapraszamy.

Za organizatorów 
Marek Serwatkiewicz

KONKURS NA STANOWISKO DYReKTORA
bibLiotEki pubLiCZNrJ  W  kÓrNiku

Burmistrz   Gminy   Kórnik  na  podstawie  art.16 ust.1  ustawy  z  dnia  
25  października 1991 r. o  organizowaniu  i  prowadzeniu działalności  kultural-

nej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.) ogłasza  konkurs  na stanowisko:

dyrektora biblioteki publicznej w kórniku 
Do konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kórniku 

może przystąpić osoba, która:
• ma  pełną zdolność do  czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
• legitymuje się stanem zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej 

wymienionym stanowisku,
• ukończyła wyższe studia bibliotekarskie lub studia wyższe oraz  studium 

bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 
• posiada co najmniej 5 letni staż  pracy i doświadczenie  zawodowe, 
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
• posiada cechy osobowe i umiejętności pozwalające na kierowanie zespołem ludzi.

Zakres  podstawowy  obowiązków:
• odpowiedzialność  za całokształt pracy Biblioteki Publicznej ,
• reprezentacja biblioteki na zewnątrz poprzez kontakty  i współdziałanie  

z organizacjami i instytucjami,
• polityka kadrowa ,
• prowadzenie  spraw budżetowo-finansowych,
• nadzór  nad księgozbiorem.

NAPRAWA  
PRALEK I LODÓWEK

tel. 601 84 39 88

SPRZEDAM MYJNIĘ SAMOCHODOWĄ
KÓRNIK, UL. KRASICKIEGO

tel. 663 727 046

SukceS  
kórnickiego  

brydża
W dniach 23 – 26 października br. od-

były się w Bolesławcu Mistrzostwa Polski 
Samorządowców w Brydżu Sportowym.

Duży sukces na Mistrzostwach odniósł 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, który w tur-
nieju teamów o Puchar Prezydenta Miasta 
Bolesławca zajął 1 miejsce, natomiast w tur-
nieju par o Puchar Związku Miast Polskich 
uplasował się na 3-cim miejscu. W turnieju 
wzięło udział 36 par reprezentujących sa-
morządy z całej Polski. 

ŁG
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wyrównana Piłka  
nożna licealiStów

W Mosinie odbyły się Półfinały Mi-
strzostw Powiatu w piłce nożnej szkół  
ponadgimnazjalnych. Zespół Liceum 
Ogólnokształcącego w Kórniku prowadzo-
ny przez p. Andrzeja Palucha zajął drugie 
miejsce a do awansu wyżej zabrakło jednej 
bramki. O kolejności zdobytego miejsca 
przez licealistów decydowały duże punkty 
za mecz i tutaj wszystkie startujące zespo-
ły miały 3 pkt. W zdobytych i straconych 
bramkach szkoła z Puszczykowa miała 6/6 
a LO Kórnik i ZS z Mosiny po 5/5. O drugim 
miejscu kórnickich piłkarzy zadecydował 
bezpośredni wynik meczu z Mosiną, gdzie 
wygrali 4:2.W pozostałych meczach ZS z 
Mosiny pokonał LO Puszczykowo 4:2 a 
Puszczykowo z kolei wygrali z Kórnikiem  
także 4:2. Ostatecznie liceum z Puszczy-
kowa zajęło pierwsze miejsce i awansowało 
do zawodów rejonowych..Najlepiej gra-
jącym licealista był w ocenie nauczyciela 
Maciej Kędziora, który strzelił trzy bramki 
a ponadto po jednej bramce uzyskali Jan 
Dobrzyński i Mateusz Pucek.

Ponad 600 uczeStników 
gościł oSir w kórniku

Drugą największą pod względem ilości 
startujących ( przedtem biegi sztafetowe) 
imprezą dla uczniów  szkół powiatu poznań-
skiego, która  odbyła się na terenach Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kórniku były Indywidualne 
Biegi Przełajowe. Startowali reprezentanci  z  
53  szkół podstawowych, ponad 30 gimnazjów, 
7 szkół ponadgimnazjalnych  naszego powia-
tu. Było to kolejne wyzwanie dla kórnickich 
organizatorów a w szczególności dla nauczy-
cieli wychowania fizycznego i działaczy SZS. 
W sumie razem z nauczycielami opiekującymi 
się młodzieżą uczestniczyło ponad 600 osób. 
Stawką imprezy było zakwalifikowanie się  
szóstki najlepszych w 12 kategoriach wieko-
wych  do udziału w zawodach wojewódzkich, 
które odbędą się wiosna 2009 w Żerkowie. 
Gmina Kórnik będzie miała kilku reprezentan-
tów  a wśród nich: Nikola Płosaj z SP 1 Kórnik, 
która wygrała swój bieg w stawce 60 dziew-
cząt, Rafał Kąkol z Gim. w Robakowie, który 
pokonał 54 biegaczy i wygrał swoją kategorię 
wiekową. Ponadto Szymon Kujawa z Gim. w 
Robakowie (w stawce 63 start.) także zajął me-
dalowe trzecie miejsce a Szymon Korcz z SP 1 
Kórnik  ( 64 start.) był piąty i również wystartuje 
w finałach. Ponadto w pierwszej dziesiątce 
biegaczy znaleźli się: 7 m. Adrianna Sobańska 
z  SP Kornik, 9. Agata Niemier z Radzewa 
,10. Michał Okniński z G. Robakowo. Wśród 
licealistek najwyżej zostały sklasyfikowane w 
swoich kategoriach wiekowych : Magdalena 
Wójkiewicz – 5 m  i Beata Zwierzyńska – 6 m. 
Na miejscach od 7- 8 przybiegły na metę Anna 
Ratajczak, Dominika Kalisz i Małgorzata Król. 
Duży sukces odnieśli w punktacji zespołowej 
szkół chłopcy p. Pawła Pawlaczyka z Gimna-
zjum w Robakowie, wygrywając  rywalizację z  
30 gimnazjami z powiatu. Ponadto dziewczęta 
z Robakowa zajęły 18 miejsce. Słabo tym ra-

zem wypadli gimnazjaliści z Kórnika, bowiem 
dziewczęta uplasowały się na miejscu 23 a 
chłopcy 24 . Bardzo dobrze  wypadli także 
uczniowie Katarzyny Pucek i Beaty Górnej z 
SP 1 Kórnik. Drużynowo chłopcy na 49 szkół  
sklasyfikowani zostali na czwartym miejscu 
a dziewczęta na 53 szkoły zajęły 10 miejsce. 
Ponadto dziewczęta z Radzewa uplasowały 
się na 17 a chłopcy na 10 miejscu  a dla SP 
Szczodrzykowo  punkty zdobyli tylko chłopcy-
29 miejsce . Z kolei szkoła z Bnina w dziewczę-
tach była 31 a w chłopcach  50.  W szkołach  
ponadgimnazjalnych  bezkonkurencyjne było 
Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, 
które specjalizuje się w lekkiej atletyce. Drugie 
miejsce z dużą przewagą punktową nad  po-
zostałymi szkołami ze Swarzędza ( 2 szkoły), 
Mosiny, Tarnowa Podgórnego i Pobiedzisk 
zdobyły dziewczęta p. Iwony Rauk z Liceum 
Ogólnokształcącego w Kórniku. Szkoda, że 
zawiedli licealiści w grupie starszej, gdzie 
wystartował i punktował  tylko jeden uczeń. 
Punkty zdobyte przez uczniów z klas młod-
szych pozwoliły licealistom zająć w punktacji 
ogólnej piąte miejsce. Pokonali jednak Po-
biedziska i Mosinę. Dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli nam zorganizować imprezę: 
OSiR, nauczycielom i dyrektorom szkół, 
higienistkom szkolnym, działaczom SZS w 
Kórniku i SZS PP,  p. Markowi Serwatkiewiczo-
wi za wręczanie medali oraz p. burmistrzowi 
Jerzemu Lechnerowskiemu za uroczyste 
otwarcie imprezy. Ogrom pracy włożony w 
przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy 
jest promocją Kórnika w powiecie. Miłe słowa 
ze strony przybyłych nauczycieli z różnych 
zakątków naszego powiatu  dają nam wiele 
satysfakcji i bodziec do dalszej organizacji 
tej niełatwej imprezy. Czy zdecydujemy się w 
przyszłym roku ? Mimo wszystko, jeśli znajdą 
się inne gminy do organizacji  tej imprezy to 
chętnie organizację  oddamy. Jak na dzisiaj nie 
ma chętnych w powiecie do przeprowadzenia 
tak dużej imprezy.

PrzySzła Pora na gry 
PlanSzowe

W Ośrodku Sportu i rekreacji na Bło-
niach w Kórniku rywalizowali o mistrzostwo 
gminy oraz  awans do zawodów powiato-
wych (4 najlepszych) amatorzy szachów i 
warcabów uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów. Zawody przeprowadził p. 
Ryszard Bartkowiak z sekcji szachowej „ 
Wieża Kórnicka”.

Szachy – szkoły podstawowe – wśród 
dziewcząt  1. Małgorzata Niemier, 2. 
Ewelina Staniszewska, 3. Agata Niemier 
–wszystkie z Radzewa oraz 4. Sylwia 
Jakubowska z Kórnika. Drużynowo: 1.SP 
Radzewo- 21,5p., 2.SP Kórnik – 12,0 p., 3. 
SP Szczodrzykowo-7,5p. W grupie chłop-
ców: 1. Jan Cieluba - Szczodrzykowo, 2. 
Piotr Miara z Kórnika, 3. Maciej Konował 
i 4. Maciej Brylewski także z Kórnika. 
Zespołowo: 1. SP Kórnik – 18,0 p. 2. SP 
Szczodrzykowo-15,5 p. 3. SP Radzewo- 8,5 
p. Nie startowała szkoła z Bnina.

Szachy – gimnazja dziewczęta -1.Zięta 
Zuzanna, 2. Piechowiak Karolina – obydwie 
z G. Kórnik, 3. Kujawa Maria - G. Robako-
wo i 4. Taciak Grażyna – G. Kórnik. Wśród 
chłopców 1. Jóskowiak Hubert z G. Roba-
kowo i kolejne miejsca zajęli gimnazjaliści 
z Kórnika – 2. Ptak Wiktor, 3. Toś Filip, 4. 
Duszczak Wojciech. Punktację zespołową 
dziewcząt wygrało G. Kórnik - 13 p. (Ro-
bakowo 2p.) a  chłopców G. Robakowo 
– 14,5p.  ( Kórnik-13,5p).

Warcaby – szkoły podstawowe- dziew-
częta – 1.Ewelina Staniszewska z Radzewa, 
2.Afrodyta Roguszny i 3. Emilia Łopińska 
z Szczodrzykowa oraz 4m. Niemier Agata 
z Radzewa. Punktację zespołową szkół 
wygrało Radzewo-17,5 p. przed Szczodrzy-
kowem- 16,5p. i Kórnikiem - 8,0p.

Chłopcy- 1. Konstanty Kalisz z Radze-
wa, 2. Kacper Szymaniak, 3. Wojciech 
Krzak- obydwoje z Szczodrzykowa i 4 m. 
Maciej Sznura z Radzewa. Drużynowo- 1. 
Szczodrzykowo-18 p. 2. Radzewo-17,5p. 
3. Kórnik-6,5p.

Warcaby- gimnazja – dziewczęta – 1. 
Karolina Piechowiak, 2. Grażyna Taciak- 
obydwie z Kórnika, 3. Aneta Stróżyńska 
z Robakowa i 4m. Paulina Staniszewska 
z Kornika. Zespołowo: G. Kornik-13,5p, 
G. Robakowo-9,5p. Chłopcy- 1. Daniel 
Kucharczyk, 2. Mateusz Sikorski, 3. Hubert  
Jóskowiak - wszyscy z Robakowa i 4m. 
Piotr Domański z Kórnika. Drużynowo G. 
Robakowo 16p a G. Kórnik- 5 p. Sponso-
rami pucharów przechodnich, statuetek i 
medali dla szkół i uczestników byli: HEDAN 
–Trzebisławki H.D. Wlazły, PPH Łukasz 
Przybył-Surowce Wtórne, Spółdzielnia 
Uczniowska „Dorotka” – Radzewo i dyrek-
torki gimnazjów w Robakowie i Kórniku, 
Firma MABO Bożena i Marian Werner 
Kórnik - Bnin, Alarm - Patrol -System Ry-
szard Bąkowski Kórnik-Bnin, MUKS „Wieża 
Kórnicka”

Pracowity Październik 
w ukS tkd kórnik

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „TKD-Kórnik” mięli w październiku 
pełne ręce roboty. Już w pierwszy weekend 
(3–4.10.2008) szóstka zawodników wzięła 
udział w Międzynarodowym Turnieju Ta-
ekwondo w Magdeburgu w Niemczech. 
Znakomita postawa i wyszkolenie za-
owocowały wynikami. Każdy uczestnik 
zdobył zasłużony medal. Piotr Mikołajczak 
i Krzysztof Starosta bez problemów uporali 
się ze swoimi przeciwnikami, zdobywając 
złote medale. Mniej szczęścia mieli Jan 
Gulczyński i Piotrek Borowczyk, którzy w 
finałach musieli uznać wyższość rywali, 
lecz i tak przywieźli srebrne krążki. Nasi 
najmłodsi uczestnicy Mateusz Nowak i 
Jakub Posadzy po bardzo trudnych wal-
kach ostatecznie uplasowali się na trzecim 
miejscu. 

W kolejnym tygodniu (11.10.2008) Ja-
kub Posadzy wziął udział w II Swarzędzkim 
Turnieju Taekwondo i w konkurencjach 
sprawnościowych zdobył dwa złote me-
dale. Również Jakub, 25 października 
na zaproszenie bydgoskiego klubu Karor 
uczestniczył w II Turnieju Sponsor CUP 
2008 w Bydgoszczy i w konkurencjach 
sprawnościowych i poomse zdobył jeden 
złoty i dwa srebrne medale. 

19 października zawodnicy Klubu z Kór-
nika uczestniczyli w Śremie w seminarium 
szkoleniowym z zakresu układów formal-
nych, tzw. poomse. Przez cały dzień Nasi 
zawodnicy doskonali swoje umiejętności z 
tej dziedziny. 

W ostatni weekend października Kór-
niczanie walczyli w trzech miejscach w 
Polsce. Wspomniany już Jakub Posadzy 
w Bydgoszczy, a w tym samym czasie w 
Ciechanowie Piotr Mikołajczak uczestni-

czył w Turnieju Pretendentów do Kadry 
Narodowej i Reprezentacji Polski. Zebrali 
się tam najlepsi zawodnicy z całego Kraju, 
którzy walczyli o miejsca w Kadrze. Nasz 
zawodnik zajął trzecie miejsce, a o jego 
ewentualnym dalszym losie zadecydują 
trenerzy Kadry Narodowej.

W niedzielę 26 października czwórka 
zawodników UKS TKD KÓRNIK walczyła 
na matach Szczecinka w Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Młodzików. Nie 
zawiodła Dąbrówka Graczyk, która obroniła 
swoje pierwsze miejsce z ubiegłego roku. 
Również Krzysztof Starosta, wzorem ubie-
głego roku, uzyskał ostatecznie czwarte 
miejsce. Tym razem bez sukcesów, ale z 
wolą walki w turnieju wzięli udział jeszcze 

Jakub Jańczyk i Piotr Borowczyk. 
Koniec roku dla zawodników kórnic-

kiego klubu będzie równie pracowity. W 
listopadzie Piotr Mikołajczak po przejściu 
do wyższej kategorii wiekowej, weźmie 
udział w I Eliminacjach do Mistrzostw Polski 
Juniorów w Śremie. Krótko przed Świętami  

Bożego Narodzenia, wspomniani młodzicy 
razem z Janem Gulczyńskim wezmą udział 
w I Eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w Poznaniu. Natomiast cały 
Klub będzie walczył o utrzymanie pierwszej 
pozycji w konkurencjach sprawnościowych 
i poomse oraz miejsca drugiego w walkach 
w finale VIII edycji turnieju Wesołek CUP 
2008 w Śremie.  Piotr Posadzy

25.10.2008  
– ii memoriał Piotra 

dobrzyŃSkiego

Dnia 25.10.2008 na sali w Radzewie został 
rozegrany II Memoriał Piotra Dobrzyńskiego w 
siatkówce. Do rozgrywek przystąpiły 4 drużyny: 
drużyna Beaty, Mikołaja i Janka Dobrzyńskich, 
SPARTAN Kórnik, JAGROL Szczodrzykowo 
oraz  DYNAMIX Robakowo (w zastępstwie za 
drużynę KTOŚ). Graliśmy systemem każdy z 
każdym , do 2 wygranych setów. 

Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna 
SPARTAN Kórnik, drugie miejsce zajęła druży-
na DYNAMIX Robakowo, trzecie miejsce wy-
walczył JAGROL Szczodrzykowo, a drużyna 
Dobrzyńskich zakończyła turniej na czwartym 
miejscu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe butony, a drużyny - pamiątkowe statuetki 
i dyplomy. Siatkarze, po wyczerpującym turnie-
ju, mogli zregenerować swoje siły grochówką, 
ufundowaną przez firmę JAGROL. 

Równocześnie z turniejem siatkówki 
rozgrywany był Turniej Rzutu Lotką, w którym 

wystartowało 19 osób. Pierwsze miejsce 
wywalczył Marek Kiełczewski (32pkt.), drugie 
miejsce – Marek Serwatkiewicz (29/27 pkt.),  
trzecie miejsce Sebastian Grochuciak (29/24 
pkt.). Medale w Turnieju Rzutu Lotką ufundo-
wał Pan Marek Serwatkiewicz. 

Wyniki meczy: 
SPARTAN : JAGROL 2:0 (25:19, 25:23
DYNAMIX : Dobrzyńscy 2:0 (25:20, 25:22)
JAGROL : Dobrzyńscy 2:0 (25;23, 25:13)
SPARTAN : DYNAMIX 2:1 (22:25, 25:20, 15:11)
DYNAMIX : JAGROL 2:1  (25:22, 23:25, 16:14) 
SPARTAN : Dobrzyńscy 2:0 (25:20, 25:22)

kórnickie licealiStki 
miStrzyniami w teniSie 

Stołowym

Dziewczęta Liceum Ogólnokształcącego 
w Kórniku: Marta Lehmann, Natalia Wujek, 
Aneta Niemier i Joanna Walkowiak wygrały 
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Poznań-
skiego w tenisie stołowym szkół ponadgim-
nazjalnych. Licealistki od kilku ostatnich lat 
wracały z tych mistrzostw z srebrnymi lub 
brązowymi medalami a w tym roku  nawiązały 
do dawnych tradycji i zdobyły mistrzostwo. 
Tym razem pokonały zdecydowanie szkoły 
z Swarzędza , z Puszczykowa i Pobiedzisk. 
Złote medalistki mistrzostw powiatu przygo-
towane przez p. Iwonę Rauk awansowały do 
zawodów wojewódzkich. Ponadto w zawo-
dach indywidualnych Marta Lehmann zdobyła 
srebrny medal, Aneta Niemier była czwarta, 
Natalia Wujek piąta i Joanna Walkowiak szó-
sta. Z kolei chłopcy z LO Kórnik zajęli miejsce 
5-6 wraz z kolegami z Murowanej Gośliny. 
Indywidualnie najwyżej z kórnickich licealistów  
zostali sklasyfikowani: Mateusz Pucek i Jan 
Frąckowiak, którzy zajęli miejsce 9-12. ARA 
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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
21-go listopada 2008r.

materiały prosimy dostarczać do 14-go listopada 2008r.

taciak 13  
w konFrontacji  
z najlePSzymi  

na świecie

    Jak już wspominaliśmy, zawodnik 
Kórnickiego Limaro Mateusz Taciak został 
zaproszony przez organizatorów niezwykle 
prestiżowego wyścigu indywidualnego na 
czas „Chrono de Nations”. Wyścig najwyż-
szej kategorii (1.1) punktowany do klasyfi-
kacji UCI na morderczym dystansie 49 km, 
rozgrywany był po raz 27. Teraz jest uzna-
wany jako rewanż za Mistrzostwa Świata, 
a do roku 1994 (wtedy to rozegrano po raz 
pierwszy Mistrzostwa Świata na czas) był 
uznawany jako nieoficjalne Mistrzostwa 
Świata. Mateusz został zaproszony na 
te zawody jako jedyny z amatorów, więc 
startować mógł tylko jako reprezentacja 
Narodowa, gdyż w wyścigach najwyższej 
rangi startują jedynie zawodnicy z tzw. ko-
larskiej Ligi Mistrzów (20 najlepszych ekip 
na Świecie) lub na specjalne zaproszenia 
organizatorów reprezentanci kraju. Samo 
zaproszenie dla Taciaka na ten super 
wyścig było już ogromnym wyróżnieniem, 
a wydaje się, że spowodowane było ono 
doskonałymi występami naszego zawodni-
ka we Francuskich wyścigach w bieżącym 
sezonie (10 zwycięstw). Termin wyścigu 
był bardzo niefortunny, gdyż Mateusz już 
dwa tygodnie odpoczywał (nie trenując) po 
bardzo ciężkim sezonie, gdy dowiedział się 

że ma zaproszenia na start do Francji. Do 
wyścigu pozostało również dwa tygodnie, 
był moment zawahania czy jechać, ale de-
cyzja mogła być tylko jedna. Trzeba jechać, 
ponieważ okazja konfrontacji z najlepszymi 
na świecie może się szubko nie powtó-
rzyć. Pozostało 10 dni ciężkich treningów 
i wyjazd do Francuskiej Bretanii (ponad 
2100 km). Ostatecznie Kórniczanin wypadł 
bardzo dobrze, plasując się ostatecznie na 
trzynastej pozycji z czasem 1h 3min i 32sek 
co w bardzo ciężkim terenie daje doskonałą 
średnią 46,3km/h. Być może apetyty były 
większe, ale porażka z zawodnikami, którzy 
w przeszłości wygrywali już Mistrzostwa 
Świata czy Europy, albo byli liderami przez 
kilka etapów na Tour de France, czy Giro 
de Italia, na pewno wstydu nie przynosi. 
Dla porównania za Mateuszem uplasował 
się min. były Mistrz Świata i Europy 2005 
Ukrainiec Dimitrow Grabowski, Mistrz 
Świata z 2006 roku Belg Dominik Cornou 
jak zdobywca Pucharu Świata Słowak Matej 
Jurco. Zwycięzcą zawodów został Holender 
Stef Clement z czasem 1h 1min 1sek, przed 
Włochem Manuelem Quinziato I Łotyszem 
Raivisem Belohvsciksem. Z powodzeniem 
można twierdzić, że gdyby ten wyścig odbył 
się 2-3 tygodnie wcześniej, gdy Mateusz był 
jeszcze we Francji i wiedziałby oczywiście 
o tym wcześniej, to miejsce w pierwszej 
dziesiątce byłoby z pewnością w jego za-
sięgu, gdyż do takiego zabrakło zaledwie 
30 sek. W połowie listopada Taciak wraz z 
reprezentacją Polski wyjeżdża na dziesię-
cioetapowy wyścig dookoła Chin. HS




