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Fot. ŁG Ostatnie prace przy węźle Kórnik 1

WĘZŁY NA MIKOŁAJA
SKANSKA obiecuje otwarcie obu węzłów 6 XII

SESJA RM
Radni obradowali na sesji Rady Miejskiej

SPORT
Kolarze podsumowali sezon

Warunki Gminy dla PSE

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

Gmina Kórnik, w odpowiedzi na warunki stawiane przez PSE Operator w
sprawie roszczeń finansowych dotyczących nieukończonej inwestycji budowy linii
wysokiego napięcia, przedstawiła swoje
stanowisko.
Mówi ono o konieczności rezygnacji
PSE Operator ze wszystkich roszczeń wobec Gminy Kórnik w momencie uzyskania
przez inwestora pozwolenia na budowę
(bez względu jednak na tryb jego uzyskania). Warunek nie został zaakceptowany
przez PSE.
Burmistrz zlecił kancelarii adwokackiej
przeprowadzenie analizy sytuacji prawnej
dotyczącej roszczeń PSE Operator, w
sprawie przebiegu spornej linii wysokiego
napięcia.
Medale dla bohaterów
W dniu 22 listopada w Muzeum Walk
Niepodległościowych na poznańskiej
Cytadeli odbyła się ceremonia wręczenia
medali „Pro Patria Semper” – (Pozostali
wierni Ojczyźnie do końca). Uroczystość

współorganizowały 7 Pułk Strzelców
Konnych Wielkopolskich i 15 Pułk Ułanów
Poznańskich. W uroczystości wziął udział
wiceburmistrz Hieronim Urbanek.
Lepsze drogi w Gądkach?

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek spotkał się z dyr. Oddziału Budowy Dróg firmy
Skanska Grzegorzem Prajwowskim. Tematem rozmowy, jaka odbyła się 25 listopada
była naprawa chodnika przy ul. Akacjowej
w Gadkach, oraz utwardzenie przez wbudowanie destruktu w ulicach Akacjowej,
Brzozowej i Kwiatowej w tejże wsi. Prace te
wykonane mają być w związku ze użytkowaniem przez firmę Skanska wymienionych
dróg jako dojazdowych, podczas budowy
węzła „Gądki” na trasie S-11.
Spotkanie Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów
W dniu 25 listopada odbyło się spotkanie
zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski z przewodniczącymi komisji
działających w ramach organizacji.
Przypomnijmy, że przewodniczącym
Komisji Ochrony Środowiska SGiPW jest

Radni obradowali na sesji
Na trzydziestej pierwszej sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się 26 listopada,
kórniccy radni zajęli się siedmioma
uchwałami, w tym obniżeniem ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego i planem zagospodarowania przestrzennego Radzewa, które wywołały wiele kontrowersji.

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8 170 595
www.restauracja-casablanca.pl
e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl
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OBIADY DOMOWE NP:

STEK Z ŁOSOSIA Z GRILLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 21,00 zł
KOTLET DE’VOLAILLE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 17,50 zł
KOTLET SCHABOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 16,00 zł
STEK Z GRILLA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 17,50 zł
MEDALIONY ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 22,00 zł
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 !!!

+48(...)61 8 170 595
Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

Po tradycyjnej części sprawozdawczej,
radni zajęli się podejmowaniem uchwał.
Na „pierwszy ogień” poszła wspomniana
już uchwała o obniżeniu cen skupu żyta. O
tym, dlaczego ten temat jest ważny i spowodował tyle kontrowersji wśród samorządowców pisaliśmy w ostatnim wydaniu naszego
dwutygodnika. Ostatecznie obniżono cenę
skupu żyta z 55,80 zł za kwintal do kwoty 46
zł. Cena ta stanowi podstawę do obliczania
wysokości podatku rolnego, który w 2009
roku wyniesie dla gruntów gospodarstw
rolnych 125 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Kolejną uchwałą radni przekazali aportem spółce KOMBUS pojazd marki mercedes benz. Samochód ten w listopadzie stał
się własnością Gminy Kórnik. Został on zakupiony do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem środków PFRON
w kwocie 100 tysięcy złotych. W związku z
wykonywaniem przez spółkę zadań związanych z przewozem miejskim, pojazd ten
przekazano właśnie KOMBUSOWI.
Samorządowcy zgodzili się również
na przejęcie od Powiatu Poznańskiego
niektórych zadań publicznego zarządzania
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Co z aportem?
Po raz kolejny dyskutowano na temat
przekazania aportem do spółki Aquanet
sieci wodociągowej w Gminie Kórnik.
Przypomnijmy, że jak dotychczas nie było
zgodnego stanowiska o sposobie wyceny
przedmiotowego majątku.
Podczas spotkania burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego z zarządem spółki, które
odbyło się 2 grudnia ustalono, ze Gmina
Kórnik przekaże aportem tylko te elementy
majątku, które będą niezbędne do realizacji
inwestycji zgłoszonych przez Aquanet do
dofinansowania w Funduszu Spójności.
Pozostały majątek pozostanie własnością
Gminy Kórnik, a spółka będzie użytkować
go na zasadzie dzierżawy.
Opr. ŁG
W dniu 16 grudnia o godzinie

drogami powiatowymi. Gmina przejęła na
swoje barki przebudowę skrzyżowania ulic:
Poznańskiej, Głównej i Szkolnej w Borówcu
i modernizację ulicy Jeziornej w Szczytnikach. Szacunkowy koszt inwestycji to 450
tysięcy złotych.

12:00 w Strażnicy OSP w Kórniku

Następnie radni zajęli się uchwalaniem
planu zagospodarowania przestrzennego
dla Radzewa i przystąpieniem do sporządzenia zmiany planów w rejonie Robakowa,
Żernik, Koninka i Gądek. Najwięcej dyskusji
i kontrowersji wywołał plan dla wsi Radzewo. Zaplanowano tam obszar zabudowy
jednorodzinnej. Wiele wątpliwości co do tej
uchwały miał radny Michał Stecki. Uznał, że
plan ten jest mało ambitny pod względem
ładu przestrzennego a rozwiązania w nim
zawarte nie są skonkretyzowane. Radny
tłumaczył, że w wielu miejscowościach w
naszej gminie przez pochopnie uchwalane
plany wprowadza się chaos w zagospodarowaniu przestrzennym. Większość
samorządowców była jednak innego zdania
i przyjęła zaproponowany przez burmistrza
projekt uchwały.

Organizatorem wydarzenia jest

W ostatniej części obrad, radni kierowali
interpelacje i zapytania do burmistrza. Magdalena Kosakowska przekazała interpelację
w imieniu mieszkańców wsi na terenie,
których przebiega linia wysokiego napięcia.
Andrzej Regulski zwrócił się z prośbą o
zamontowanie nowego ogrodzenia wokół
stawu przy budynku Przychodni Lekarskiej
w Kórniku a Jerzy Rozmiarek o oznakowanie obwodnicy. (Dokończenie na str. 4)

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Na spotkaniu podsumowano działania
przeprowadzone w mijającym roku oraz
dyskutowano o pomysłach na rok przyszły.
Szczególny nacisk położono na organizację konferencji i seminariów dotyczących
oświaty oraz ochrony środowiska. Komisja
Ochrony Środowiska zajmie się funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
oraz problemem budowy spalarni odpadów
w Poznaniu i Koninie

odbędzie się uroczystość wręczenia pamiątkowych medali rodzinom
powstańców zrywu niepodległościowego 1918-19r.
Komitet Honorowy Obchodów 90
Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-19.
Wstępem do ceremonii będzie
wykład dr Zbigniewa Kalisza na temat „Udział Kórniczan w Powstaniu
Wielkopolskim 1918-19”. Szkoła
Podstawowa w Bninie zorganizuje
część artystyczną.
Uwaga!
Część druga spotkania poświęcona zostanie promocji II tomu monografii „Z dziejów Kórnika i Bnina”.
Redaktor wydania prof. Jerzy Fogel
zaprezentuje dzieło i jego autorów.
Będzie również możliwość zakupu
obu tomów wydawnictwa.
ZAPRASZAMY
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Ciężkie chwile przezywają kierowcy
poruszający się trasą S-11 w okolicach
Kórnika i ci, którzy podróżują przez Kórnik w kierunku Kostrzyna. Zamknięcie
głównego wjazdu do miasta od strony
Poznania i budowa bezkolizyjnych węzłów „Kórnik 1” i Kórnik 2” jest przyczyną sporych utrudnień. Ulica Dworcowa
bywa zakorkowana na całej długości, a
zdarza się, że sznur samochodów sięga
aż ulicy Szkolnej.
Sytuację mogłoby poprawić oddanie
do użytku węzła „Kórnik 2”. Niestety wykonawca robót, firma Skanska nie zdołała
wykonać wszystkich prac na czas. Przypomnijmy, że we wrześniu przedstawiciele
firmy informowali, że skrzyżowanie będzie
oddane do użytku juz na początku listopada. Drugi, późniejszy komunikat donosił, że

ruch przez węzeł „Kórnik 2” rozpocznie się
do końca listopada. Jednocześnie w tym samym czasie oddane do użytku miało zostać
75% węzła „Kórnik 1”. Mamy grudzień, a
skrzyżowania nadal nie uruchomione...
Wiadukt od strony Środy Wlkp. stoi, z
rzadka widać jakieś kosmetyczne prace
na skrzyżowaniu, ale kierowcy stojący
w korkach, lub próbujący włączyć się do
ruchu w tym miejscu mogą tylko popatrzeć
na dzieło drogowców. W ostatnim czasie
znacznie wzmogły się prace przy węźle
„Kórnik 1”. O powody opóźnień zapytaliśmy
odpowiedzialną za kontakty z mediami w
formie Skanska panią Marię Kowalską.
„Przyczyną opóźnienia były warunki
pogodowe, które uniemożliwiły nam rozłożenie warstwy ścieralnej nawierzchni w
zaplanowanym czasie, jak również wykonanie oznakowania poziomego, bez którego

ze względów bezpieczeństwa nie mogliśmy
skierować ruchu na węzeł” tłumaczy Maria
Kowalska „Ponadto opady uniemożliwiły
nam wykonanie prac spawalniczych przy
przebudowie gazociągu (przy węźle Kórnik
1 przyp. Red.), a także ograniczyły możliwości montażu ekranów akustycznych co
miało bezpośredni wpływ na opóźnienie”.
Żadne słowa nie zadowolą kierowców,
którym przedłużające się utrudnienia dają
się nieźle we znaki. Jednak przedstawicielka „Skanskiej” ma także miłą wiadomość:
„Informujemy jednocześnie, że już w Mikołajki planujemy równoczesne otwarcie węzła Kórnik 1 i węzła Kórnik 2. Tym samym o
miesiąc wyprzedzamy pierwotnie zakładany
harmonogram
robót (przy K-1 przyp. Red.).”
Mamy nadzieję, że ten termin zostanie
dotrzymany. Byłby to miły mikołajkowy
prezent dla kierowców.
Nie znaczy to jednak, że nie czekają nas kolejne utrudnienia. Dopiero po
uruchomieniu głównych węzłów można
będzie przystąpić do prac nad tunelem pod
„katowicką” wzdłuż ul. Dworcowej wiodącej
z Kórnika do Dziećmierowa. Wiąże się to
oczywiście z zamknięciem (definitywnie)
wlotu na S-11 z tej ulicy. Trzymamy też za
słowo samorządowców, że po wykonaniu
tunelu będzie nim można przejeżdżać
samochodami.
Nadal niewiadomo kiedy ruszą pracę
nad przebudową odcinak drogi serwisowej
łączącej Skrzynki z Kórnikiem. Droga ta,
ciągle rozjeżdżana przez ciężki sprzęt jest
w fatalnym stanie.
Negocjacje z właścicielami posesji od
których gmina chce wykupić pas gruntu
pod poszerzenie i chodnik, później prace
planistyczne i procedury inwestycyjne mogą
potrwać długo... Może warto pomyśleć o
doraźnym załataniu dziur? ŁG
(dokończenie ze str. 3)
Radny Michał Stecki zapytał na jakim
etapie jest remont ratusza w Bninie a
Julia Bartkowiak prosiła o interwencję w
Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie
składu posypki stosowanej zimą na drogach
powiatowych (oprócz piasku znajdują się w
niej duże kamienie, które mogą uszkodzić
pojazd).
Zebrała: Barbara Morasz
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Nowe stawki
Od końca listopada obowiązuje nowy
taryfikator mandatów za wykroczenia
drogowe. Kierowcy, motocykliści i rowerzyści zapłacą wyższe mandaty, choć
nie za wszystkie wykroczenia.
W nowym taryfikatorze pod większą ochronę wzięto niepełnosprawnych a dokładnie
wyznaczone dla nich miejsca parkingowe.
Kierowca za nieuprawnione pozostawienie
swojego pojazdu na miejscu dla inwalidy w starym taryfikatorze dostawał mandat w kwocie
do 100 zł. Od 29 listopada za to wykroczenie
zapłaci pięć razy więcej, czyli 500 zł.
Zmiany dotyczą także przejeżdżania na
czerwonym świetle, za co bezwzględnie kierujący zapłaci 500 zł, a nie jak do tej pory od 20
do 500 zł. Poza tym, mandat za to wykroczenie
mogą otrzymać nie tylko kierowcy samochodów, ale również rowerzyści i motocykliści.
Korekcie uległy kary za jazdę bez świateł mijania. Jeśli funkcjonariusze przyłapią
kierowcę w ciągu dnia, to czeka go grzywna
w wysokości 100 zł. W nocy za podobne
wykroczenie zapłacimy tak jak dawniej 200 zł.
Nie zmieniła się kwota mandatu za wjazd do
tunelu bez oświetlenia i to niezależnie od pory
dnia. Również w tunelu, jeśli podczas przymusowego postoju (korka), nie zachowamy odstępu 5 metrowego od poprzedzającego nas
samochodu, musimy liczyć się z mandatem
wysokości 100 zł.
Kłopoty czekają również nieuważnych i
zapominalskich kierujących. Jeśli zapomnimy prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego
albo innych dokumentów (dodano przepis o
karze za brak dokumentu uprawniającego do
jazdy pojazdem zarejestrowanym za granicą
- upoważnienie właściciela auta lub faktura i
umowa w przypadku kupna pojazdu w innym
państwie) zapłacimy 50 zł za brak każdego z
nich. Jednak łączna kara nie może przekroczyć 250 zł.
W nowym taryfikatorze pojawiły się pozycje
odnoszące się do niezachowania ostrożności
podczas wyprzedzania. Jeśli kierowca nie
upewni się, że ma odpowiednią widoczność
i wystarczającą ilość miejsca do wykonania
tego manewru, może zapłacić 250 zł.
Nie wszystkie mandaty będą wyższe, a
niektóre wręcz niższe. Z 250 do 100 zł obniżono
wysokość mandatu karnego za przechodzenie
przez jezdnię na czerwonym świetle.
W trosce o bezpieczeństwo pieszych
podniesiono z 50 do 100 zł karę za przejazd
rowerem lub innym pojazdem wzdłuż przejścia dla pieszych. Ten sam mandat będzie
stosowany także wobec rowerzystów, którzy
korzystają z chodnika zamiast z jezdni, która
jest obok. Podniesienie tej kary spowodowane
jest tym, że rowerzyści zbyt często jeżdżą po
chodnikach i poruszają się po nich z prędkością zagrażającą pieszym.
Zaostrzenie niektórych kar ma na celu wymuszenie respektowania nagminnie łamanych
przepisów ruchu drogowego i poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Zdaniem
służb mundurowych, prawdziwą plagą jest
wjeżdżanie na skrzyżowania na czerwonym
świetle i parkowanie pod znakami zakazu.
Zebrała: Barbara Morasz
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Lokalnie
o ekologii
O ekologii, ochronie środowiska,
segregacji odpadów i walorach przyrodniczych Kórnika rozmawiano na
spotkaniu, jakie Urząd Miejski w Kórniku
reprezentowany przez Referat Ochrony
Środowiska i Rolnictwa przy współpracy
Stowarzyszenia Sołtysów zorganizował
w restauracji Marzymięta w Czmońcu.
Główną część spotkania stanowiły
wykłady zaproszonych gości. Po krótkim
przywitaniu, którego dokonał burmistrz
Jerzy Lechnerowski, głos zabrał dr Rafał
Łęcki reprezentujący Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego, Stacje
Badawczą PAN w Turwi. Jego prelekcja,
połączona z pokazem slajdów skupiała się
na temacie „Różnorodność biologiczna w
krajobrazie rolniczym Rogalińskiego Parku
Krajobrazowego”. O bogactwie flory i fauny
tego regionu nikogo na sali nie trzeba było
przekonywać. Prelegent wskazał jednak na
wielką rolę zadrzewień miedz śródpolnych,
które sprzyjają
ochronie cennych gatunków,
stymulują ich
różnorodność a
przede wszystkim pomagają w walce ze
stepowieniem
środowiska.
To właśnie
towarzyszące
stepowieniu obniżenie poziomu wód i erozję
gleby wskazał
dr Łęcki jako olbrzymie zagrożenie dla
środowiska Wielkopolski.
Drugim prelegentem był Mariusz Małynicz – Prezes Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z Jarocina. Jego obecność
była nieprzypadkowa – to właśnie razem
z ZGO w Jarocinie tworzyć będziemy
system „śmieciowy”. Prezes pochwalił
się znacznymi osiągnięciami w zakresie
odzysku surowców wtórnych. Skuteczność
jarocińskiej spółki w tym zakresie znacząco
przekracza średnie wyniki w kraju.
Co istotne – surowce segregowane
są przede wszystkim już u źródła, czyli w
gospodarstwach domowych.
Wymagania, jakie poprzez normy unijne stawiane są nam w zakresie odzysku
powodują ciągły wzrost kosztów składowania odpadów nieposegregowanych na
składowiskach.
Firmy zajmujące się odbiorem śmieci,
szczególnie te, które z tematem segregacji nie potrafią sobie skutecznie poradzić
podwyższają ceny, tak by ich działalność
była rentowna. Dlatego to właśnie zwykłym
mieszkańcom powinno zależeć, by segregować odpady. W dobrze zorganizowanym

systemie to się po prostu opłaca- a do tego
jest to olbrzymi zysk dla środowiska.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Węzły na Mikołaja?

Jako trzeci głos zabrał Jan Śmiełowski – zoolog, dyrektor Fundacji Biblioteka
Ekologiczna w Poznaniu. W bardzo ekspresyjny sposób wskazał, jak wiele zagrożeń w globalnej skali powodować mogą
lokalne działania szkodzące środowisku.
Ocieplenie klimatu, podnoszenie się poziomu mórz, wzrost zagrożenia klęskami
żywiołowymi, wymieranie gatunków to
również efekt sumy małych błędów jakie
codziennie popełniamy. Zgaszenie jednej
niepotrzebnej żarówki to drobny wysiłek
dla każdego z nas, jednak, gdy zrobi to
milion ludzi zysk jest ogromny. Wycięcie
jednego drzewa wydaje się mało szkodliwe, jednaka ilość tlenu, jaka produkowana
jest przez jego liście jest nieoceniona dla
środowiska. Jedna foliowa torebka jednorazowa nie wydaje się problemem dla
przyrody, jednak miliony takich torebek
na wysypiskach odpadów to problem nie
lada. Prelegent wyraził żal, że łatwodegradalne torby z lnu i konopi – zastępowane są przez torby z tworzyw sztucznych
produkowane w Chinach. Produkt ten
lansowany jako „proekologiczny” jest
niczym innym
jak sposobem
jaki znaleźli
Chińczycy na
pozbycie się
swoich odpadów.
Jan Śmiełowski wskazał
także wielką
rolę oszczędności energii,
oraz szukania
„czystych” źródeł zasilania.
W kolejnej części spotkania o ofercie
Kórnickiego Ośrodka Kultury dla środowisk wiejskich mówił dyrektor Sławomir
Animucki.
Po nim o dwóch latach doświadczeń
w promowaniu pięknej przyrody okolic
Czmońca mówił sołtys tej wsi a zarazem
prezes Kórnickiego Koła Stowarzyszenia
Sołtysów Zbigniew Tomaszewski. Przypomniał on o wydarzeniach, jakie miały miejsce na popularnym „Bobrowym Szlaku”,
gości, jacy odwiedzili te piękne zakątki oraz
zapowiedział, że już niedługo stanie długo
oczekiwana wieża widokowa.
Po poczęstunku, mniej oficjalnie dyskutowano na temat poruszonych zagadnień
i nie tylko.
Spotkanie – w odpowiedniej skali- było
lokalnym wydarzeniem nawiązującym do
zorganizowanego w Poznaniu Szczytu
Klimatycznego.
Mamy nadzieje, że i na skalę lokalną i
globalna nasza świadomość ekologiczna
pomoże uchronić małą ojczyznę i wielką
planetę od skutków ludzkiej bezmyślności.				
ŁG
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W listopadzie wybudowano kolejny
parking buforowy w Kórniku. Powstał on
przy ulicy Steckiego między cmentarzem,
strażnicą a przedszkolem. Na wybrukowa-

nej powierzchni wydzielono 38 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.
Obecnie na kórnickim rynku i wokół niego
jest ponad 100 miejsc postojowych a każde
dodatkowe ułatwia życie mieszkańcom
Kórnika i przyjezdnym.
Budowa parkingu przy ulicy Steckiego kosztowała gminę ponad 188 tysięcy
złotych.
BM

BURMISTRZ

TRZY PYTANIA DO …

GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Zgodnie z zarządzeniem
burmistrza dzien
24 grudnia 2008 r.
- Wigilia Bożego Narodzenia
- dniem wolnym od pracy
dla Pracowników
Urzędu Miejskiego
w Kórniku.

Wandale
zniszczyli
oświetlenie

sięciu dni oświetlenie na opisywanej kładce
znów działa.
Służby proszą jednak mieszkańców

o zwracanie uwagi na osoby podejrzanie
interesujące się oświetleniem kładki i zgłaszanie tych faktów na policję. BM

Już kilka miesięcy po tym, jak wybudowano kładkę dla pieszych nad trasą S11 w
Gądkach przestało działać na niej oświetlenie. Okazuje się, że przyczyną nie była
awaria a niechlubna działalność wandali.
Jak poinformowała Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad i Urząd Miejski
w Kórniku przyczyną braku oświetlenia
kładki nad S-11 oraz drogi od ronda do
ronda w Borówcu było zdewastowanie
lamp oświetleniowych i uszkodzenie kabla
przy barierkach ochronnych. Zniszczono w
sumie 27 lamp o wartości 35 tysięcy złotych
oraz skradziono 16 pokryw żeliwnych z
urządzeń odwadniających. Od kilkudzie-

Lepiej zajmą
się młodzieżą
Jeszcze w tym roku, na kórnickim komisariacie rozpocznie pracę specjalista
ds. nieletnich i prewencji kryminalnej.
Warsztaty dla policjantów, którzy obejmą
te stanowiska sfinansowało Starostwo
Powiatowe w Poznaniu.
Dzięki planowanym w Komendzie
Miejskiej Policji w Poznaniu zmianom organizacyjnym, w komisariatach powiatu
poznańskiego wydzielone zostaną etatowe
stanowiska specjalistów ds. nieletnich.
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Zadaniem tych policjantów będzie praca
z dziećmi i młodzieżą szkolną, rozpoznawanie zagrożeń, prowadzenie działań
profilaktycznych oraz pomoc tym, którzy
weszli w konflikt z prawem i prowadzenie
działań prewencyjnych wśród mieszkańców
powiatu.
Tego jak skutecznie komunikować się z
najmłodszymi, zyskiwać ich zaufanie oraz
skutecznie kreować pozytywny wizerunek
uczyli się w listopadzie, w trakcie dwudniowych warsztatów policjanci, którzy jeszcze
w tym roku obejmą stanowiska specjalistów
ds. nieletnich.
Warsztaty te sfinansowano ze środków
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Po-

rządku, kierowanej przez Jana Grabkowskiego, starostę poznańskiego.

KRYSTYNY JANICKIEJ,
SZEFOWEJ KÓRNICKIEGO
SZTABU WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
- Jeszcze tylko miesiąc i kilka dni
pozostało do orkiestrowego grania. Jak
wyglądają przygotowania do siedemnastego już finału WOŚP?
Sztab w Kórniku został już zarejestrowany i trwa nabór chętnych do pracy, szczególnie wolontariuszy, którzy będą chodzić
z puszkami. Najwięcej osób zgłasza się
z LO i ZHP, po kilkanaście z gimnazjów i
OSP. Naborem wolontariuszy tradycyjnie
zajmuje się druhna Krystyna Antkowiak.
Do mnie należy szukanie środków finansowych na organizację koncertu. Nigdy
nie wyciągaliśmy ręki po pieniądze z kasy
miejskiej, dlatego głównym zadaniem jest
zebranie funduszy od sponsorów, stąd
też gorąca prośba do wszystkich, którzy
w naszej akcji widzą dobro o wsparcie
finansowe. Wykonawcy grają, bo chcą grać
i to za darmo. Sztab ponosi jedynie koszty
wynajęcia sprzętu i sceny a tu sumy nie są
małe. Szukam także fantów na licytację.
Mogą to być najróżniejsze rzeczy. Orkiestra
w swej historii licytowała całkiem śmieszne
przedmioty.
- Jak będzie wyglądało orkiestrowe
granie w Kórniku?
Wiemy już, że finał odbędzie się w
niedzielę 11 stycznia 2009 roku. Nadal

- Na co tym razem zbierane będą
pieniądze?
Pieniądze przeznaczone będą na realizację programu wczesnego wykrywania
chorób nowotworowych u dzieci. Finał ten
ma być także wielką kampanią społeczną
na rzecz profilaktyki onkologicznej. Dlaczego na ten cel?
Każdego roku w naszym kraju rozpoznaje się około 1200-1300 nowotworów u
osób do 18 roku życia. Wśród miliona osób
w wieku rozwojowym notuje się rocznie 110130 nowych zachorowań. Postępowanie
w chorobie nowotworowej obejmuje kilka
etapów, natomiast kluczowe znaczenie dla
ostatecznego efektu leczenia ma wczesne
rozpoznanie.
Aby zapewnić lekarzom rodzinnym i
pediatrom odpowiednie zaplecze diagnostyczne dla wczesnego wykrywania chorób
nowotworowych u dzieci, a także by poprawić efekty leczenia zdiagnozowanych
przypadków onkologicznych, Fundacja
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
dzięki funduszom zebranym podczas XVII
finału zamierza: udzielić wsparcia ośrodkom podstawowej opieki zdrowotnej w celu
wcześniejszego wykrywania nowotworów
poprzez zakup odpowiednich ultrasonografów w celu wykonywania regularnych, okresowych badań przesiewowych u dzieci do
10 roku życia – szacunkowo około 3 aparaty
na każde województwo, udzielić wsparcia
osiemnastu ośrodkom onkologii i hematologii dziecięcej w celu uzupełnienia najbardziej potrzebnej aparatury diagnostycznej i
leczniczej – według najpilniejszych potrzeb
dla danego ośrodka. XVII finał będzie także
okazją do zwrócenia uwagi opinii publicznej
na fakt istnienia zagrożeń wynikających z
opóźnień w postępowaniu diagnostycznym
w przypadku chorób onkologicznych.
Rozmawiała: Barbara Morasz

Zapłacimy
więcej za wodę
i śmieci
Od stycznia zapłacimy więcej za
zużytą wodę i ścieki. W przyszłym roku
czekają nas także podwyżki cen usług
komunalnych.
Poznański Aquanet zafundował nam od
nowego roku podwyżki cen usług. Początkowo spółka zakładała wzrost cen wody
o 7,2% i ścieków o 5,8%. Ze względu na
protesty poznańskich radnych i weryfikację
„Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na rok 2009” przez
prezydenta Ryszarda Grobelnego ostatecznie spółka obniżyła wzrost opłat. Ceny wody
i ścieków wzrosną o 5,8%.
Co to oznacza dla odbiorców usług
Aquanetu? Proponowana taryfa spowoduje
wzrost ceny wody zimnej o 0,17 gr netto,
czyli klient zapłaci od nowego roku za 1m³
wody 3,31 zł brutto. Cena ścieków wzrośnie
o 0,23 gr netto, czyli zapłacimy za 1m³
ścieków 4,50 zł brutto.
Dlaczego będą podwyżki cen usług?
Poznańska firma wodociągowa obliczając
wysokość taryf, według których klienci płacą
rachunki, bierze pod uwagę szereg różnych
czynników. Wzrost cen usług z reguły związany jest z rosnącymi kosztami utrzymania
sieci wodociągowej i firmy.
Wyższe rachunki za wywóz śmieci
W 2009 roku więcej zapłacimy także za
usługi komunalne. Włodzimierz Matuszak,
prezes firmy Wodociągi Kórnickie i Usługi
Komunalne potwierdza, że spółka planuje w
przyszłym roku podwyżki cen usług, ale nie
od stycznia. Na razie nieznane są jeszcze
szczegóły. Prezes tłumaczy jednak, że wzrost
cen jest nieunikniony. Od nowego roku o 33%
nastąpi wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej za
składowanie odpadów na wysypisku. Poza
tym śmieci, które odbiera WODKOM zgodnie z
porozumieniem gminy Kórnik z gminą Jarocin
dowożone są do Jarocina. To powoduje wzrost
kosztów przewozu, stąd planowane podwyżki
cen usług komunalnych. Barbara Morasz

Którędy do Poznania?

Eugeniusz Sierański, komendant Komisariatu Policji w Kórniku poinformował,
że na naszym komisariacie, od wielu
miesięcy wyznaczony funkcjonariusz zajmuje się sprawami nieletnich i młodzieży.
Dzięki działaniom powiatu będzie możliwość zatrudnienia kolejnej osoby, która
jeszcze bardziej wnikliwie zajmie się tymi
zagadnieniami. Komendant podkreśla, że
kórnicki komisariat zawsze był otwarty
na potrzeby placówek oświatowych a
funkcjonariusze chętnie brali udział w
licznych spotkaniach i pogadankach z
młodzieżą.
Barbara Morasz

nr 23/2008

poszukuję wykonawców, którzy chcieliby
zagrać razem z nami. W Kórniku planujemy
po południu koncert na rynku z udziałem
miejscowej młodzieży oraz zaprzyjaźnionych wykonawców, w tym zespołu DRINK
TEAM. Bawić będziemy się do godziny
20.00 i znowu tradycyjnie o tej godzinie
z całą Polską połączymy się „światełkiem
do nieba”. Zapraszamy, więc wszystkich
mieszkańców do kolejnego orkiestrowego
grania.

AKTUALNOŚCI / WYWIAD

INFORMACJE

Nowy
parking

Pogięte, poprzewracane, powyrywane z
posad znaki drogowe to niestety codzienność na naszych drogach. Wandale nie
oszczędzają nawet planów wsi i osiedli.
Tym razem jednak, na rondzie w Borówcu
natrafiliśmy na nieco szlachetniejszy rodzaj
ingerencji w treść znaku drogowego. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby to odpowiedzialne służby dodały niezbędny drogowskaz,
jednak nie sposób nie zgodzić się z intencją
twórcy napisu. Nie ujmując nic Robakowu,
to właśnie w kierunku Poznania pojedzie
większość kierowców poruszających się
tą trasą... ŁG

5 grudnia 2008 r.
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Podjąłem wyzwanie
Rozmowa z Adamem Habryło,
sekretarzem Powiatu Poznańskiego
– Zaskoczyła pana nominacja na
stanowisko sekretarza Powiatu Poznańskiego?
– Tak, zaskoczyła mnie nominacja. Nie
spodziewałem się takiej propozycji. Zresztą
każdy awans wiąże się z odpowiedzialnością i dlatego podjęcie ostatecznej decyzji
było bardzo trudnie. Zastanawiałem się,
czy sprostam wymaganiom i czy będę w
stanie spełnić oczekiwania pana starosty,
który proponuje i wnioskuje o powołanie
sekretarza, wobec zarządu oraz skarbnika
akceptujących zaproponowaną kandydaturę i wreszcie wobec Rady Powiatu,
powołującej na to stanowisko. Przyznaje,
że zdawałem sobie
sprawę z powagi sytuacji i dlatego potrzebowałem trochę
czasu na dokładne
przemyślenia.
– Długo się pan
zastanawiał zanim
ostatecznie powiedział „tak”?
– Wystarczyła
mi jedna noc. Przedyskutowałem sytuację z żoną, bowiem
ważny był dla mnie
jej punkt widzenia.
Byliśmy świadomi,
że nowe obowiązki
będą miały wpływ
na funkcjonowanie
naszej rodziny, ale
z drugiej strony dostrzegliśmy szansę,
którą szkoda byłoby zmarnować. Tym
bardziej, że nie często otrzymuje się takie
propozycje.
– Czy potraktował pan tę ofertę jako
wyzwanie, czy jako możliwość sprawdzenia swoich możliwości, wiedzy i
doświadczenia?
– W zasadzie jedno i drugie. W samorządzie pracuję od ośmiu lat i dlatego
związane z nim sprawy są mi bardzo bliskie. Natomiast jako mieszkaniec powiatu
poznańskiego mogę z dystansem patrzeć
na jego funkcjonowanie. Niewątpliwie
awans ten traktuję również w kategoriach
wyzwania. Choćby dlatego że czekają
mnie nowe, ciekawe i ważne zadania. Ale
w konsekwencji podniosła się także skala
odpowiedzialności za ich realizację. Jestem
świadomy ryzyka które podejmuję.
– Czy ryzyko pana nie stresuje?
– Ryzyko jest wpisane w nasze życie.
I to zarówno zawodowe jak i prywatne.
Wprawdzie z natury nie jestem ryzykantem,
ale mam świadomość, że jest ono wkalkulowane w to co robię. Myślę, iż umiem
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podejmować trudne decyzje, które wiążą
się z dużą odpowiedzialnością, więc uda mi
się na tyle skuteczne oswoić stres, że teraz
nie powinno być z nim problemów.
– Od czego rozpoczął pan urzędowanie jako sekretarz?
– Uznałem, że warto organizować
przynajmniej raz w miesiącu spotkania z
dyrektorami poszczególnych wydziałów,
by stworzyć podstawy do ściślejszej współpracy. Traktuję dyrektorów partnersko,
liczę na aktywność, pomysłowość i twórczą inwencję. Tym bardziej, że niektóre
zadania będziemy realizować zespołowo.
Z tego między innymi względu bardzo zależy mi na stworzeniu dobrej komunikacji
wewnętrznej.
– Pracuje pan nad zmianami organizacyjnymi i usprawnieniem pracy
starostwa.
W jakim kierunku pójdą te działania?
– Moją ambicją na pewno nie jest
wprowadzanie zmian dla zasady. Ale
zauważyłem kilka obszarów w których są
one konieczne, m.in.
opis wszystkich stanowisk pracy, a w
dalszej kolejności
ich wartościowanie.
To pomoże stworzyć
ścieżkę rozwoju zawodowego pracownikom i zmotywuje ich
do związania swojej
przyszłości z firmą.
Naszym celem jest
stworzenie silnej i
dobrze wyszkolonej
kadry, która zechce
w starostwie realizować swoje zawodowe ambicje.
– Czy po objęciu nowego stanowiska ma pan
mniej czasu dla
rodziny i na rozwój
zainteresowań?
– Zdarza się, że czasami wracam późno do domu, ale staram się tak wszystko
zorganizować, by rodzina nie ucierpiała z
powodu moich obowiązków zawodowych.
Na razie bliscy nie protestują. Znajduję
także czas na własne zainteresowania. Od
lat pasjonuje mnie motoryzacja i modele
starych samochodów. Marzę o zakupie
Fiata 126p jako auta już kultowego i bardzo
chciałbym uczestniczyć w zlotach miłośników tej marki.
– Jak lubi pan wypoczywać?
– Moja żona, z wykształcenia historyk,
zawsze znajdzie ciekawy zabytek, który
warto obejrzeć, dlatego bardzo często
decydujemy się na samochodowe lub
rowerowe eskapady. Do wzmożonej aktywności nakłania mnie także córeczka, która
uwielbia rower, hulajnogę, kocha konie i
pływanie.
Rozmawiała
Aurelia Pawlak

Obchodziły święto misia

Misiowe zabawy, konkursy, parady
i objadanie się specjalnym misiowym
tortem – tak wyglądał Światowy Dzień
Pluszowego Misia w gminnych przedszkolach, który obchodzono 25 listopada.

Miłość,
dobroć, wiara,
nadzieja i tolerancja
w magiczny sposób
odradzają się w nas
podczas
Świąt Bożego Narodzenia.
Chcemy w te dni
świętować z bliskimi
obdarowując się ciepłem
i życzliwością.

Najbardziej uroczyście w tym dniu było
w Przedszkolu w Kórniku, którego patronem
jest nie kto inny jak Miś Uszatek. Warto
wspomnieć o tym, że każdy z oddziałów w
tej placówce nosi nazwę również związaną
z patronem: Misiaczki, Wesołe Misie, Leśne
Misie, Pracowite Misie, Niedźwiadki.
Misiowe święto kórnickie przedszkolaki
rozpoczęły od piosenek o głównym bohaterze w trakcie, których dzieci pokazywały
jak miś myje się i piecze urodzinowy tort.
A potem z zamkniętymi oczami oczekiwały na niespodziankę. Kiedy je otwarły
na sali znajdował się już ogromny tort z
wizerunkiem sympatycznego Misia Uszatka. Przedszkolaki zaśpiewały „Sto lat”
jubilatowi i z ogromną chęcią zajadały się
pysznym tortem. Po słodkim poczęstunku
przyszedł czas na kolejne zabawy, a wśród
nich rozpoznawanie smakołyków misia i
taniec na gazecie.
W związku z Światowym Dniem Pluszowego Misia przedszkole ogłosiło konkurs
plastyczny dla dzieci i rodziców, zatytułowany „Miś - przyjaciel dzieci i dorosłych”.
Kilkadziesiąt prac, przedstawiających
wizerunek misia, wykonanych z najróżniejszych materiałów np. klocki, ciasto,
wata, styropian ozdobiło hol i korytarze

placówki. Najlepsi zostaną nagrodzeni na
świątecznym spotkaniu z Gwiazdorem,
które odbędzie się 19 grudnia.

Przedszkolaki z Bnina, w tym dniu
przyszły ze swoimi ulubionymi pluszakami.
Dzieci prezentowały misie, śpiewały „Sto
lat” i wzięły udział w licznych konkursach i
zabawach m.in. na jak najszybsze zlizanie
miodku z talerzyka. Wysłuchały także historii o pojawieniu się pierwszej pluszowej
zabawki w kształcie misia. Przedszkolaki
zaśpiewały również znaną dzieciom piosenkę „Pokochaj pluszowego misia”.
W szczodrzykowskim przedszkolu dzieci świętowały podczas wspólnych zabaw z
chustą animacyjną i degustacji misiowych
ciasteczek, żelek oraz tortu. Odbyła się
również wielka parada misiów. Rozstrzygnięto także konkurs na rysunek misia
wykonany dowolną techniką. Najlepsze
prace nagrodzono.
Dzieci z Punktu Przedszkolnego w
Radzewie razem z uczniami zerówki także obchodziły Święto Pluszowego Misia.
Przyniosły ze sobą swoje najukochańsze
misie – od tych malutkich po te największe,
często większe od swych właścicieli. Wśród
pluszowych pupilów były znane wszystkim
misie panda, Kubusie Puchatki i inne: bure,
delikatne, mięciutkie, kochane. Maluchy poznały historię pierwszego pluszowego misia, jak również historię naszego rodzimego
Misia Uszatka. Poza tym, świetnie bawiły

OŚWIATA

Z POWIATU

KRÓTKO
Z POWIATU

się, brały udział w przeróżnych zabawnych
konkurencjach, zajęciach ruchowych, zabawach umysłowych, śpiewach i tańcach. Nie
zabrakło również poczęstunku, czyli „małego co nieco”, jak zwykł mawiać ulubieniec
dzieci – Kubuś Puchatek. Były też dyplomy,
kolorowanki z misiem i nagrody dla wszystkich uczestników zabawy. Sponsorem
nagród była jedna z mam - pani Agnieszka,
której wychowawcy składają podziękowania
w imieniu przedszkolaków.
Barbara Morasz
Katarzyna Szymankiewicz
Światowy Dzień Pluszowego
Misia
Miś to już sędziwy staruszek - przytulankę wymyślił w 1902 roku pewien amerykański handlarz zabawkami. Na pomysł powołania do życia miłego zwierzaka wpadł,
gdy zobaczył na zdjęciu prezydenta USA
Theodora Roosvelta, który na polowaniu
nie chciał zastrzelić niedźwiadka. Handlarz
przerysował misia ze zdjęcia i w ten sposób
powstał wzór najpopularniejszej w świecie
zabawki. Historia ta jest prawdziwa, o czym
świadczy choćby angielskie imię misia,
Teddy Bear. Teddy to spieszczenie imienia
Theodor.
W 2002 roku, dokładnie w setną rocznicę powstania zabawki, która przypada 25
listopada ustanowiono Światowy Dzień
Pluszowego Misia. Tego samego dnia
obchodzony jest Dzień Bez Futra – ma on
uświadomić ludziom, aby nie kupowali futer
ze zwierząt.

Przyjmijcie Państwo
życzenia najpełniejszego
przeżycia cudu
Bożego Narodzenia
oraz pokoju i radości
w sercach na nadchodzący
Nowy 2009 Rok.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

Zdjęcie: Archiwum
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W ramach obchodów 90 rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę,
stowarzyszenie kórnickie „Ogończyk”
wraz z Jackiem Kowalskim i zespołem
„Monogramista JK” zorganizowało w
sobotni wieczór 22 listopada koncert
wspólnych śpiewów pieśni narodowych.
Tradycja listopadowego śpiewania z
Jackiem Kowalskim związana była dotychczas z Koszutami. Tym razem jednak
w kórnickich przyziemiach zamkowych,
udostępnionych dzięki uprzejmości dyrekcji
Biblioteki Kórnickiej PAN na licznie przybyłą, chętną do aktywnego uczestniczenia w
koncercie, publiczność, czekały śpiewniki
zawierające ponad 30 starych pieśni legionowych i ułańskich. Obok najbardziej
znanych takich, jak: „Przybyli ułani pod
okienko” Feliksa Gwiżdża, „Pieśni strzelców” Władysława Ludwika Anczyca, czy
„Piechoty” Bolesława Lubicza-Zahorskiego
i Leona Łuskino, znalazły się także mniej
znane pieśni takie, jak „A gdy na wojenkę” Edwarda Słońskiego, „Witaj domku”

W.L. Anczyca. Różnorodny tematycznie
i nastrojowo koncert pieśni przy akompaniamencie fagotu, fletów, wiolonczeli
i gitar, przeplatany został interesującymi
opowieściami kórnickiego barda-Jacka
Kowalskiego. Niektóre utwory, takie jak
„Czarna sukienka” Konstantego Gaszyńskiego kiedyś gościły na co dzień w domu
prababki śpiewaka a także pod strzechami
wielu innych Polaków. Ponad dwugodzinny
koncert podzielono na dwie części, by przy
kawie, winie i słodyczach w przerwie chwilę
odpocząć od śpiewania i porozmawiać z
wykonawcami o ich twórczości. Przygotowaniem poczęstunku zajęli się członkowie
Stowarzyszenia Ogończyk, ale i goście nie
przyszli z pustymi rękami.
Wieczór i wspólne śpiewanie spotkało
się z ogromnym zainteresowaniem i aplauzem publiczności, więc artyści nie spoczęli,
dopóki nie zaintonowali kilku utworów na
bis. By dopełnić tradycji śpiewania utworów
o tematyce narodowej, spotkanie zakończono wspólnym odśpiewaniem „Roty”.
IM

Spontaniczne Powstanie Wielkopolskie?
Obchody
90. Rocznicy
Powstania
Wielkopolskiego
w Gminie Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
JERZY LECHNEROWSKI
W IMIENIU WŁASNYM
I KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
OBCHODÓW 90. ROCZNICY
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
ZAPRASZA WSZYSTKICH DO
UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH
W DNIU 27 GRUDNIA BR.

Zbliża się 90ta rocznica Powstania
Wielkopolskiego, która wśród rodzin powstańczych przywraca wiele wspomnień.
Najczęściej są to po wielu latach odświeżane opowieści naszych ojców lub dziadków.
Według opowieści mojego ojca, wbrew
przyjętym twierdzeniem, na terenie Kórnika
powstanie było starannie przygotowane.
Przygotowania te na terenie całej Wielkopolski trwały przez cały okres niewoli, a prowadzone były przez duchownych kościoła
katolickiego. Były więc to przygotowania
duchowe i moralne ale i ekonomiczne.
Przygotowania zbrojne rozpoczęły się z
rewolucją niemiecką, która dała początek
różnego rodzaju „Radom”.
Okolice Kórnika nie odgrywały znaczącej roli strategicznej w samym powstaniu.
Jednakże personalny udział Kórniczan
w przygotowaniu zrywu i późniejszych
bitwach był niezwykle znaczący.
Działająca na terenie Kórnika i Bnina
Rada Robotniczo-Żołnierska organizowała
oddziały zbrojne nie tylko w Kórniku, ale
również w Bninie i okolicznych wsiach.
W szeregi powstańcze wstępowali
dobrze wyszkoleni Polacy, wcześniej przymusowo wcielani do pruskiej armii oraz
młodzież z organizacji paramilitarnych
takich jak skauting, Sokół i harcerstwo.
Dla przykładu mój ojciec mówił, ze samo,
małe wówczas Dziećmierowo dało 12tu
powstańców.
Do moich rozważań mogą zakraść się
nieścisłości historyczne ponieważ opieram
je nie na podręcznikach, lecz na niezliczonych opowiadaniach rodzinnych. Jestem
synem powstańca Józefa Serby z Dziećmierowa. W okresie mojego dzieciństwa
jedynym zajęciem podczas długich jesienno-zimowych wieczorów była piosenka,
modlitwa oraz ojcowskie opowiadania o

wojennych losach jego i jego braci.
Również wszystkie spotkania rodzinne z
udziałem krewnych kończyły się tak samo.
Powstanie na naszym terenie współ-przygotowywał przecież Józef Serba, brat mojego dziadka, późniejszy reformator systemu
oświaty w naszych szkołach. Bezpośredni
udział w bitwach powstańczych mieli:
- Józef Serba, syn Walentego z Dziećmierowa,
- Aleksander Serba, syn Walentego z
Dziećmierowa,
- Wawrzyn Serba, syn Walentego z
Dziećmierowa,
- Stanisław Serba, syn Kacpra z Prusinowa
- Stanisław Serba, syn Jana z Bnina
- Leon Serba, syn Tomasza z Dziećmierowa
- Antoni Serba, syn Walentego z Dziećmierowa
Poza Antonim i Leonem, pozostali byli
żołnierzami drugiej kompanii kórnickiej.
Mój ojciec z nutką zazdrości wspominał
o wcześniejszej, czwartej Kompanii Kórnickiej, która była wzorowo zorganizowana.
Miała dobrą łączność i zaopatrzenie. Została gwardią Ignacego Paderewskiego.
Natomiast Kompania Kórnicka, w której
oprócz Leona i Antoniego służyli wymienieni Serbowie była zorganizowana z
marszu, gdy cała Wielkopolska już płonęła
w ogniu walk. Z Kórnika już w styczniu na
front Rawicz-Leszno wyruszyło niespełna
50ciu żołnierzy, by w drodze osiągnąć
gotowość bojową. Podczas marszu do
taboru dołączali się kolejni ochotnicy. Mój
stryj Aleksander Serba jako pruski dezerter
dołączył do drugiej kompanii kórnickiej w
okolicach Dolska. Zaginął na obrzeżach
Osiecznej, uprowadzony i zlikwidowany
przez leszczyński Grenzschultz dla języka.

W przeddzień rozmawiał bardzo pogodnie z
moim ojcem. Aleksander jest upamiętniony
wzmianką na tablicy na frontonie kórnickiej
kolegiaty.
Z kolei pochodzący z Bnina Stanisław
Serba, syn Jana jako pruski kadet przyjechał do domu na Święta Bożego Narodzenia w ramach urlopu. Mając 16 lat poszedł
z drugą Kompanią Kórnicką na powstanie.
Na froncie Rawicz-Leszno przyczynił się
do likwidacji gniazda karabinów maszynowych, za co rozkazem odznaczony został
„Krzyżem Walecznych”. Dekoracji dokonał
osobiście własnym Krzyżem ówczesny
major Stanisław Taczak.
Dla kórniczan zwycięskie powstanie
wielkopolskie zakończyło się dopiero po
ustaniu potyczek i prowokacji ze strony
Granzshultzu, co miało miejsce dopiero
pod koniec maja 1919 roku. Po wcieleniu
do armii polskiej wszyscy Serbowie, jak i
inni powstańcy zostali skierowani na front
bolszewicki pod dowództwem niezbyt lubianego w Wielkopolsce Piłsudzkiego.
Proszę szanownego czytelnika o wybaczenie zbyt sentymentalnego potraktowania
moich bliskich ale jestem przecież ich potomkiem. Julian Serba

HISTORIA

KULTURA

Kowalski w Zamku

Józef Serba z Bnina

Program uroczystości:
godz. 10.30 msza święta w kościele
p.w. Wszystkich Świętych
godz. 11.30 uformowanie kolumny
i wymarsz uczestników uroczystości
pod pomnik Powstańców

Józef Serba
z Dziećmierowa

Aleksander Serba
z Dziećmierowa

Wawrzyn Serba
z Dziećmierowa

Stanisław Serba z Prusinowa

Stanisław Serba z Bnina

Antoni Serba z Dziećmierowa

Wielkopolskich
godz.12.00 uroczystość odsłonięcia
i poświęcenia Pomnika Powstańców
Wielkopolskich
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tel./fax (61) 817-89-20, tel. (61) 818-99-02

BIURO RACHUNKOWE „AMADEUs”
• PROWADZENIE KSIĄG PRZYCHODU
I ROZCHODU, RYCZAŁT
• ZUS (PRZEKAZ ELEKTRONICZNY)
• KADRY, PŁACE,
ROZLICZENIA ROCZNE
• ODBIÓR DOKUMENTACJI
OD KLIENTA

Marcin Kaczmarek
Czołowo, os. Miedzylesie 69
62-035 kórnik
Tel. 502 484 871
e-mail: homarkacz@interia.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:
Dom Dąbrowa/Kórnik-Śrem /nowy 2008 r.
gotowy w cenie 350 tys.
Szczegółowe informacje na
www.stiller.222.pl lub www.stiller.gratka.pl
DN STILLER
061 8339368,0-603 501-560,0-509 578-339

UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe

Szukam

ichtiologa - oceanografa
do współpracy na hodowlę
ryb egzotycznych

Tel. 500 806 645

Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

WSPOMNIENIA Z WAKACJI
W dniach od 19-07-2008 r. do 4-082008 r. uczniowie Szkoły podstawowej
nr 2 w Kórniku spędzali swoje wakacje
w Niemczech, korzystając z zaproszenia
BURMISTRZA PARTNERSKIEGO MIASTA KÖNIGSTEIN.
Tam mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych, nabytych w
szkole podczas lekcji języka niemieckiego.
Przez pierwsze dwa tygodnie pobytu
w Niemczech uczniowie byli uczestnikami
kolonii. W tym czasie przebywali na obozie
w górach, w miejscowości ROTENBURG
AN DER FULDA, w schronisku młodzieżowym.
W obozie uczestniczyli:
• jeden uczeń obecnej klasy szóstej Patrycjusz Auguścik
• troje uczniów obecnej klasy piątej:
1. Oliwia Ratajczak
2. Dawid Duda
3. Michał Scholz
Dołączyli oni do ok. 40 -osobowej
grupy niemieckich nastolatków w wieku
10-13 lat, którymi zajmowało się czterech
opiekunów niemieckojęzycznych i jeden
polskojęzyczny.
Nasi uczniowie brali udział w wielu
zabawach i konkursach organizowanych
na miejscu, m. in: gra w piłkę (Brennball,
Fußball, Basketball, Volleyball,), wszelkiego
typu zabawy sportowe (podchody), konkurs piosenki (karaoke), quizy i programy
wieczorne (ognisko, grill, filmy i bajki po
niemiecku, dyskoteka). Sami wystąpili jako
Die Polnischen Prinzen, śpiewając piosenki
niemieckich zespołów rockowych np. „Mein
bester Freund”.

Uwaga!
Jeszcze do 15 grudnia można
zgłaszać w Lecznicy dla Zwierząt
przy ul. Młyńskiej 44 w Kórniku (tel.
061 8170 167) koty i psy do bezpłatnej sterylizacji.

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych
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)

Koło Gospodyń Wiejskich organizuje wystawę rękodzieła
o tematyce Bożonarodzeniowej
z możliwością zakupu w dniach:
6 XII godz. 11:00-17:00
7 XII godz. 10:00-15:00
w Kórniku pod ratuszem w chacie wiejskiej podczas kiermaszu
świątecznego organizowanego

Borówiec, ul. Poznańska 83, biuro: Poznań, ul. Głuszyna 229/11

przez gminę Kórnik.

Przy sprzyjającej pogodzie uczestnicy
obozu korzystali z zabaw w basenie na otwartym powietrzu, a w czasie wolnym zwiedzali
miasteczko Rotenburg i robili zakupy w tamtejszych sklepach.
Raz w tygodniu organizowano wyjazd całodniowy. Szlak pierwszej wycieczki prowadził
do Eisenach, gdzie jej uczestnicy zwiedzali zabytki (na zdjęciu: pobyt na Zamku w Wartburgu) i brali udział w programie telewizyjnym. W
drugim tygodniu cała grupa odpoczywających
nastolatków udała się nad jezioro Edersee,
gdzie wielką atrakcją zwiedzanie parku dzikich
zwierząt i rejs statkiem po jeziorze.
Po zakończeniu obozu cała grupa została przewieziona autokarem do miasteczka
Königstein. Niemcy wrócili do swoich rodzin, a
polska grupa została zakwaterowana w hotelu
i kilka kolejnych dni uczniowie spędzili, zwiedzając miasteczko i jego najbliższe okolice.
Mieli też możliwość udziału w obchodach DNI
MIASTA, zwiedzili ratusz, słuchali koncertów
kórnickiego Chóru Dziecięcego Tutti Santi
oraz pojechali pociągiem, by zobaczyć jedno
z największych miast niemieckich, królestwo
największych banków światowych - FRANKFURT AM MAIN.
Tego typu obozy organizowane są dla
dzieci i młodzieży z gminy KÖNIGSTEIN każdego roku, zmieniają się tylko miejsca pobytu
oraz atrakcje z nimi związane.
Niemiecki burmistrz bardzo często zaprasza młodzież z miast współpracujących.
Być może, w następne wakacje, będzie
możliwość wzięcia udziału w podobnym
obozie, którego uczestnikami zostaną także
uczniowie naszej szkoły lub gminy.
A lato coraz bliżej…………………..
Opracowała: Urszula Auguścik

UWAGA
DZIECI, MŁODZIEŻ,
DOROŚLI!
6 GRUDNIA 2008 R.
O GODZ. 16.00

OGŁOSZENIA

REKLAMY

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33

NA KÓRNICKIM RYNKU,
POD RATUSZEM
ROZPOCZNIE SIĘ
IMPREZA PLENEROWA

„KÓRNICKI MIKOŁAJ
2008.”
W JEJ TRAKCIE:
• UROCZYŚCIE ZABŁYŚNIE
ŚWIĄTECZNA ILUMINACJA
• SPOTKACIE MIKOŁAJA, KTÓRY
WRĘCZY PODARKI,
• PO RAZ PIERWSZY
ZATAŃCZY I ZAŚPIEWA
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI
KÓRNICKIEJ,
• POZNACIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU NA KÓRNICKĄ SZOPKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ,
• OBEJRZYCIE SPEKTAKL
TEATRU PROMYK.

Wielkopolskie Centrum
Zaopatrzenia Lecznictwa
ANMED
zatrudni:
Panią do prowadzenia sekretariatu firmy.
Preferowane osoby z doświadczeniem
zawodowym.
Pisemne oferty proszę składać
w siedzibie firmy:
62- 035 Kórnik, ul. Kołłątaja 4

Tel./fax (61) 87 88 513, 605 403 123
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Środa 03.09.08
Uśpieni świetnymi warunkami, z chatki
wychodzimy prawie jako ostatni. O 6:30 w
góry powędrowali Anglicy, a o 8:00 wychodzili Niemcy. Schodzimy piętro niżej do kuchni i zajadamy chleb z niezastąpionym Pate
de porc, czyli pasztetem, popijając z wolna
przesiąkniętą zapachem palonego drewna
herbatą. Przez okno w kuchni widać jak
promienie słońca załamują się na tafli jeziora Bilea. Urzekające okoliczności przyrody
sprawiają, że do kupy zbieramy się dopiero
o 11:30, a zanim ruszymy w dół przez dwukilometrowy tunel jest trochę po południu.
Ten dzień ma stać pod znakiem zjazdów.
Po wyjechaniu z tunelu przebijającego zbocza Moldovanu, najwyższej góry Rumunii,
znajdujemy krajobraz odrobinę inny niż po
drugiej stronie przełęczy. Roślinności jest
jakby więcej, a stoki są bardziej łagodne.
Droga w dół jest tym, na co czekaliśmy od
wjazdu do Rumunii. I warto było. Kolejne
serpentyny pokonujemy z zawrotną prędkością. Przez pół godziny nasza prędkość
waha się między 45 a 60 km/h. Bez problemu doganiamy jadące z przodu samochody.
Szorujemy pedałami i sakwami po asfalcie
na zakrętach często powyżej 180st. Trudno
to przyrównać do czegokolwiek co dotychczas przeżyliśmy. Ogromna ilość uwolnionej
adrenaliny, wiatr we włosach i kaskach,
zachwycające widoczki i groźba upadku w
przepaść na każdym wirażu (oczywiście bez
barierek) tworzą niezapomniane doznanie.
Każda przyjemność jednak ma swój kres.
Teren się wyrównuje i gdy myślimy, że już
po wszystkim dolina się otwiera ponownie i
znów lecimy w dół. Mamy świadomość, że
wyjechaliśmy bardzo późno dlatego te 30km
otrzymane jakoby za darmo, bez wysiłku są
miłym początkiem dnia. Dojeżdżamy do doliny zalanej wodą czyli jeziora Vidraru, które
ograniczone z jednej strony tamą zmienia
często swoją objętość zostawiając na brzegach podłużne bruzdy na każdym poziomie.
Podczas panującej suszy jezioro jest bardzo
zmniejszone i pensjonaty leżące normalnie
nad wodą, teraz stoją kilkadziesiąt metrów
od brzegu. Droga prowadzi dokładnie wzdłuż
brzegu zbiornika, który często jest bardzo
stromy, a my oczywiście musimy te stromizny pokonywać. Na szczęście po każdym
wysiłku czeka nas łagodny zjazd na którym
się regenerujemy. Około godziny 14:00 nasz
licznik wskazuje tysięczny kilometr wyprawy.
Mamy już bliżej niż dalej. Pół godziny potem
docieramy do gigantycznej tamy ograniczającej jezioro od południa i rzucamy ostatni
raz okiem na naszą pokonaną wczoraj
przełęcz która znajduje się teraz daleko
za nami. Gigantyczne skały sterczące po
obu stronach i otaczające zielone wzgórza
przywołują na myśl raczej tropikalną rajską
wyspę niż środek rumuńskich gór. Przejeżdżamy kilka tuneli wykutych bezpośrednio
w skale i cały czas jadąc w dół widzimy po
skosie na wzniesieniu prawdziwy zamek
Vlada Palownika czyli sławnego Drakuli.
Zbocza tej zaczarowanej doliny mienią się
wszystkimi odcieniami zieleni, brązu i złota.

Po drodze napotykamy się na oddział Armii
Rumuńskiej, z której niektórzy żołnierze
ćwiczą wspinaczkę na skalnej ścianie, a
inni zajęci są polerowaniem, ułożonych w
rządkach kilkuset karabinów AK-47. Po raz
kolejny decydujemy się na skrót przez góry
mając nadzieję, że tym razem szlak okaże
się dla nas łaskawy. Nic z tego. Tragiczny
stan drogi, a raczej ścieżki zatrzymuje nas
w górach przez ponad trzy godziny. Pełne
słońce, ziemia zamieniona w pył pod stopami
i zapas w postaci pół butelki wody. W samym
środku tego piekła spotykamy pasterza i jego
małe zoo. Pokazuje nam swój dobytek – kilka
pięknych koni, krowy, owce, świnki wietnamskie, kury i gęsi. Niedaleko płynie strumyk,
a nad nim domek gospodarza przy którym
bawi się dwójka dzieci. Pasterz wygląda na
człowieka bardzo szczęśliwego i jest nadzwyczaj uprzejmy. Gdy wykończeni jesteśmy
we wsi Bradulet i tym samym na asfalcie,
postanawiamy, że był to nasz ostatni skrót.
Od teraz będziemy raczej nadkładać drogi
po asfalcie niż korzystać z nieprzejezdnych
ścieżek górskich. Równą jak stół nawierzchnią docieramy do miejscowości Domnesti,
gdzie robimy zakupy w Magazin Alimentar
czyli sklepie spożywczym. Nasz mały "domek" rozbijamy w pobliskim sadzie, łamiąc
tym samym jedną z naszych ważniejszych
zasad bezpieczeństwa, ale nie mamy już
siły na specjalne poszukiwania miejsca na
obóz. Wymyślona na zeszłorocznej wyprawie mazurskiej sałatka „z kreta" składająca
się z tego co ma się akurat w sakwach, czyli
z makaronu, tuńczyka, groszku, kukurydzy,
majonezu oraz soli podbudowuje nasze
siły i pozwala optymistyczniej patrzeć w
przyszłość. Sprawdza się powiedzenie, że
człowiek najedzony to człowiek szczęśliwy.
Idziemy spać, ze świadomością, że jeśli jutro
poderwiemy się odpowiednio wcześnie i zrobimy dłuższy odcinek, to wieczorem staniemy w Brasov. A jak wiele to znaczy mieliśmy
się przekonać w ciągu najbliższych dni.
Czwartek 04.09.08.
Zrywamy się przed wschodem słońca. Wiemy co mamy do stracenia jeśli
zaczniemy marudzić przy zwijaniu obozu.
Perspektywa ciepłego łóżka i prysznica
jest wystarczającą motywacją. Jak zwykle
gdy wyruszamy wczesnym rankiem mamy
problem z dogrzaniem mięśni. Każdy ruch
przychodzi nam opornie. Z wielkim trudem
robimy od rana cztery przełęcze po około
800m każda i trafiamy do miasta Campalung. Czujemy się nieźle zmęczeni, a to dopiero 35km za nami. Wjechaliśmy na drogę
krajową, gdzie na szczęście obowiązuje
zakaz ruchu ciężarowego w godzinach o
najwyższej temperaturze stąd jedziemy w
dość komfortowych warunkach. Ciężarówki
w Rumunii stwarzają olbrzymie zagrożenie
dla rowerzystów. Korzystając z przewagi
masowej i gabarytowej do ostatniej chwili
zdają się nie zauważać ludzi na jednośladach, a gdy tak się stanie trąbią przeraźliwie
tuż za naszymi plecami. Niejednokrotnie
po zaskoczeni takim klaksonem lądowali-

śmy na miękkim poboczu czy po prostu w
krzakach, aby uniknąć zderzenia. Jesteśmy
teraz na terenie nizinnym. Żeby dostać się
do Braszowa, który leży po drugiej stronie
gór Fagaras musimy ponownie pokonać
ten łańcuch górski, choć oczywiście już w
niższym miejscu niż na Bilea Lac. Ostrym
podjazdem dostajemy się na wysokość ok.
1450m mając nadzieję, że to już koniec
górskich atrakcji, widzimy jednak po drugiej
stronie miasteczko rozłożone pięknie po
kotlinie, a za nią kolejną przełęcz wyższą
od tej na której stoimy. Zakładamy sobie,
że za godzinę będziemy po drugiej stronie
kotliny. I rzeczywiście. Nie minęło 60 minut
gdy patrzymy z góry na drogę pozostawioną
za sobą, daleko w dole. Jakież jest nasze
zdumienie, gdy za zakrętem ukazuje się
kolejne siodło, a ponad nim kilka serpentyn
prowadzących do szczytu. Ostatkiem sił
dostajemy się na wysokość 1720m n.p.m.
Mamy w nogach 65km, a na „rzymskich”
słupkach przydrożnych widnieje napis
„Brasov – 50km”. Wizja zjazdu jest dla nas
bardzo obiecująca. Zjadamy ostatnie polskie
zapasy i kupujemy kilka kolejnych pate de
porc (rumuńskiego pasztetu). Droga w dół
nas nie zawodzi. Zamiast ostrego downhill’u
czeka na nas łagodnie pochylona szeroka
i równa szosa. Jedziemy granią przez co
mamy dwie urocze doliny po obu stronach,
a za nimi piętrzą się skaliste góry, których
wysokość nierzadko przekracza 2000m
n.p.m. Zachwyceni obserwujemy leżące w
dole wioski z porozrzucanymi po pagórkach
domkami i oświetlonymi przez przedzierające się przez poszarpane chmury promyki
słońca. Gnamy dalej w dół dostając się dość
szybko do mieściny Bran znanej z wielkiego,
malowniczo położonego zamku. To miejsce
napawa nas swoistą odrazą. Z tym miasteczkiem wiąże się historia podebrania legendy o
Drakuli, który w rzeczywistości nigdy owego
zamczyska nie zamieszkiwał. Lokalne władze jednak, zmieniły stare podania w ten
sposób, iż po niedługim czasie Bran stał się
komercyjnym odpowiednikiem zamku Poienari. Kolejną twierdzą napotkaną po drodze
jest wielka chłopska warownia w Rasnov wypełniająca cały szczyt wzgórza nad miastem.
Droga wciąż prowadzi lekko w dół, dlatego
kolejne kilometry mijają nam w zawrotnym
tempie. Już wiemy, że do Braszowa uda nam
się dotrzeć bez problemu. Jeszcze chwila
i jesteśmy na przedmieściach jednego z
siedmiu miast Transylwanii, a zaraz potem
chłodzimy się przy sadzawce w miejskim
parku. Po szybkim przejechaniu przez rynek
kierujemy się do domu Państwa Farcas.
Radu i Cecilia są leśnikami, którzy zgodzili
się nas gościć przez następne dwa dni.
Gospodarze podejmują nas po królewsku, z
czego korzystamy z zapałem. Do wieczora
opowiadamy o naszej wyprawie, a następnie
bierzemy ciepły prysznic i zasypiamy tym
razem w prawdziwych łóżkach. Nic nam
więcej nie potrzeba.

REKLAMA

TURYSTYKA
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ROWEROWA PRZYGODA C.D.

Czas jazdy: 7:01 h
Prędkość śr.: 17,0 km/h
Prędkość maks.: 60,0 km/h
Dystans: 119,45km
Spisał Ignacy Woźny

nr 23/2008
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Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego
(przy cmentarzu)
www.bartocha-kamieniarstwo.pl

Rodowodowe kociaki

DEVON REX

hodowla
Z ZIMOWEGO LASU*PL

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

BIURO KSIĘGOWO – RACHUNKOWE
z siedzibą w Bninie
Oferuje swoje usługi w zakresie
- prowadzenie wszystkich form księgowości
- prowadzenie rejestrów VAT
- prowadzenie rozliczeń podatkowych
- prowadzenie rozliczeń z ZUS
- prowadzenie spraw kadrowych
- przeprowadzenie i rozliczanie inwentur
- wyprowadzanie zaległości

Tel. 0607541213
Zapraszamy do współpracy
Odbieramy dokumenty z siedziby klienta
16

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
nr 23/2008
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KM PARTNER BIUROSERWIS
SKLEP PAPIERNICZY

USŁUGI :

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

REKLAMY

REKLAMY

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK
Kursy prawa jazdy:
kat A, B, B+E, C, C+E,.
• 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

NAJWIĘKSZY WYBÓR
DŁUGOPISÓW I PIÓR

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA
TELEFONICZNE
DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS
TEL.0-61 898 01 41
UL. KUŚNIERSKA 2
62-035 KÓRNIK

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

KORZYSTNE RABATY DLA FIRM

Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców

***ZAPRASZAMY***

e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl
www.osz-kaczmarek.com.pl

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

KÓRNIK
• Ogrodzenia kute
• Bramy kute
• Balustrady schodowe i balkonowe
• Lampy
• Lekkie konstrukcje stalowe
• Ponadto oferujemy elementy skręcane
oraz tralki gięte

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184
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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

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

SKLEP

PARYS

Pl. Niepodległości 25, Kórnik
(piętro Polo Marketu)
tel. 061 8171 607

BIELIZNA

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Oferuje bogaty asortyment:
• biustonoszy (wszystkie rozmiary),
• bielizny damskiej i męskiej,
• artykułów pończoszniczych,
• kostiumów kąpielowych,
• piżam i koszul nocnych,
• podomek

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

Prywatny Gabinet Psychiatryczny

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

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

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik
nr 23/2008

• Tipsy - brokaty, cyrkonie, hologramy - gratis
• zabiegi pielęgnacyjne na twarz, profesjonalny makijaż
• manicure, pedicure

Nowe godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00
5 grudnia 2008 r.
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OSKAR

www.avanttecno.pl
www.ogrodydarp.pl
061-871-30-29
604-531-132

katering

Bnin, ul. Lipowa 16, tel. 660 512 618, 660 907 045
Gabinet kosmetyczny „Joanna”
z okazji 10 urodzin zaprasza na:

OFERUJE

- liczne promocje oraz nowe zabiegi
- makijaż permanentny wykonywany
dyplomowaną linergistkę
- peeling kawitacyjny
- kąpiele parafinowe dłoni
- aromatyczne woskowanie nóg
- innowacyjne zabiegi
przeciwzmarszczkowe

- przygotowanie oraz dowóz dań na zamówienie
- usługi u klienta w domu
- organizacja imprez okolicznosciowych na sali do 80 osób
- posiłki regeneracyjne oraz okolicznościowe dla firm
Polecamy szeroka ofertę mięs, ryb, dań garmażeryjnych
oraz sałatek na święta, sylwestra i karnawał

NOWY NUMER TELEFONU
697-618-484
Kórnik-Bnin, ul. Witosa 4A
www.gabinetjoanna.pl

OFERTA SPECJALNA: POTRAWY WIGILIJNE
Zapraszamy

przez

TOFIK
Miejsce
na Twoją reklamę

20
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INEA – TVoja cyfrowa telewizja

Teraz już w Kórniku!
Cyfrowa telewizja
Programy w jakości HD –
kinowa jakość obrazu i dźwięku
Bogata oferta programów
telewizyjnych i radiowych
Pakiety cyfrowe premium

Internet
Transfer bez limitów
Stałe łącze
Wysoka przepustowość

Sprawdź naszą
ofertę

W najbliższym czasie odwiedzą Państwa nasi Przedstawiciele Handlowi
w celu przedstawienia oferty i załatwienia wszelkich formalności.

22

Już od początku uruchomienia
nowej usługi Abonenci INEA zyskają
również możliwość zamówienia dwóch
Pakietów Premium HD. W jednym
znajdą chętnie oglądane programy
filmowe i sportowe w wersji w wysokiej
rozdzielczości – Canal+ Film HD oraz
Canal+ Sport HD. W drugim pakiecie
trzy ulubione programy rozrywkowe ze
stajni Filmboxu: Filmbox Extra, Filmbox
Family i Filmbox HD.

Zaufanie do Multimedialnej Sieci Kablowej INEA ma swoje podstawy w wieloletnim
doświadczeniu największych operatorów
telekomunikacyjnych w Wielkopolsce – Telewizji Kablowej Poznań S.A., RTK Elsat Sp.
z o.o., KOMA S.A. i Internet Cable Provider
Sp. z o.o., spółek z polskim kapitałem,
które tworzyły rynek telekomunikacyjny
w regionie. Od 2005 roku, oferując swoje
usługi pod marką INEA, firmy realizują misję
ułatwiania klientom wzajemnej komunikacji
oraz zapewniania swobodnego dostępu do
informacji i rozrywki dzięki nowoczesnej,
kompleksowej ofercie usług multimedialno – telekomunikacyjnych oraz przyjaznej
obsłudze.
Pod koniec 2008 roku z usług INEA korzysta w Wielkopolsce odpowiednio:
- usługi telewizyjne – ponad 121 tys.
Abonentów,
- usługi telewizji cyfrowej – ponad 42 tys.
Abonentów,
- usługa dostępu do internetu – ponad
57 tys. Abonentów,
- usługi telefoniczne – ponad 12 tys.
Abonentów.

Ponad 120 kanałów telewizyjnych w
wersji cyfrowej!
Z usług telewizji cyfrowej INEA korzysta już
co trzeci Abonent usługi telewizyjnej INEA, co
oznacza, że INEA może chwalić się najwyższym poziomem cyfryzacji sieci kablowej w
skali kraju. W swojej ofercie INEA ma łącznie
ponad 120 programów telewizyjnych i ponad 20
programów radiowych w wersjach cyfrowych.
Są one dostępne w następujących pakietach:
• Pakiet Podstawowy Cyfrowy,
• Pakiety Tematyczne, takie jak: INEA
Cafe, INEA Club, INEA Film, INEA Bajka,
INEA Sport, INEA Relaks, INEA Muzyka,
INEA Świat, INEA AXN oraz INEA Max,
• Pakiety Premium - HBOPak, Cinemax,
CANAL +, Filmbox, CANAL+ HD.

Tani telefon
Niski abonament
Atrakcyjne ceny połączeń

OSZCZĘDZASZ!

061 222 22 22

Multimedialna Sieć Kablowa INEA,
największy regionalny operator telekomunikacyjny w Wielkopolsce, zaprasza
od grudnia 2008 mieszkańców Kórnika – dawnych Abonentów Telewizji
Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Śremie na ulicy Staszica -do korzystania
z oferowanych ponad 120 programów
telewizji cyfrowej i nowowprowadzanych
programów HD, szybkiego internetu i
sprawdzonego, taniego telefonu.

www.inea.pl
nr 23/2008

INEA HD
Od 8 grudnia INEA wprowadza także
telewizję wysokiej rozdzielczości HD, a
wraz z nią 6 pierwszych programów w
wersji HD.
W ofercie INEA znajdzie się nowy Pakiet
Podstawowy Cyfrowy HD, zawierający na
stałe wybrane programy HD oraz programy
HD w emisji promocyjnej. Dla Abonentów
najpopularniejszego obecnie Pakietu Podstawowego Cyfrowego INEA będzie on
dostępny w miesięcznej opłacie w wysokości
jedynie 5 zł. Od 8 grudnia na stałe w Pakiecie
Podstawowym Cyfrowym HD znajdzie się
TVN HD, a w emisji promocyjnej do końca
czerwca 2009 - Polsat Sport HD oraz do
końca stycznia 2009 – muzyczny program
MTVN HD. Po emisji promocyjnej programy
będą dostępne dla Abonentów w ofercie pakietowej. Do oferty Pakietu Podstawowego
Cyfrowego HD będą sukcesywnie dołączane
kolejne programy.

5 grudnia 2008 r.

Za usługę telewizji cyfrowej dostarczaną
pod marką INEA, operator otrzymał w 2008
roku wyróżnienie branżowe - Złoty Laur Infotela. Założyciele Grupy INEA zostali także
uznani przez Puls Biznesu za jedne z najdynamiczniej rozwijających się firm z regionu,
otrzymując godła Gazel Biznesu.
Co drugi Abonent INEA korzystający
z usług telewizyjnych, wybrała również
szerokopasmowy internet INEA. Rosnąca
popularność tej usługi to nie tylko zasługa
atrakcyjnej cenowo oferty, ale również niezmiennie wysokiej jakość jej świadczenia.

Także usługa telefonii stacjonarnej INEA
cieszy się coraz większą popularnością
wśród Abonentów. Korzysta z niej już ponad
12 tys. Klientów. Czynnikiem decydującym o
wyborze tej usługi są konkurencyjny cenowo
plan taryfowy oraz jej jakość.
Klienci INEA chętnie sięgają po ofertę
„Cyfrowy Dom”, która zapewnia dostęp
do wszystkich trzech usług - telewizyjnej,
internetowej i telefonicznej w łączonych
pakietach i konkurencyjnych cenach.
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Od grudnia 2008
INEA również w Kórniku!

System zdalnej obsługi Abonenta
INEA wprowadziła w ostatnim czasie
szereg udogodnień pozwalających na
łatwiejszy kontakt Abonenta z INEA oraz
upraszczających możliwość dokonywania
zamówień na poszczególne usługi w ofercie
i pozyskiwania o nich informacji. Są one realizowane za pośrednictwem elektronicznej
platformy komunikacji, tj. Elektronicznego
Biura Obsługi Abonenta (eBOA) oraz z
wykorzystaniem autoryzowanego kontaktu
w Call Center. Autoryzację Abonenta w
systemie zdalnej obsługi jest możliwe dzięki
przydzieleniu każdemu z Abonentów unikatowego numeru Abonenta oraz zestawu
haseł, a także bezpłatnej Karty Abonenta.
System elektronicznej obsługi Abonenta
INEA umożliwia:
• zakup usług (np. telewizyjnych pakietów
tematycznych),
• zmianę konfiguracji posiadanych
usług,
• dostęp do elektronicznych faktur,
• dostęp do bilingów za rozmowy telefoniczne,
• weryfikację rozliczeń,
• autoryzowany kontakt z konsultantem.
Bliżej lokalnych społeczności
Ważną rolę w działalności INEA odgrywa
zainteresowanie Operatora życiem lokalnych
społeczności. W ramach działalności Grupy
szkoły, rady osiedlowe i osiedlowe kluby kultury, funkcjonujące na terenach zasięgu sieci
INEA, uzyskują m.in. stałe wsparcie przy
organizacji imprez kulturalnych i sportowych
skierowanych do mieszkańców danego
obszaru. Od 2006 roku Grupa jest także
sponsorem strategicznym klubu koszykarek
ekstraklasy INEA AZS Poznań, dając nadzieję Wielkopolanom na sukcesy drużyny
z regionu na arenie ogólnopolskiej.

Firma Transportowa z okolic Kórnika
poszukuje

SPEDYTORA MIĘDZYNARODOWEGO
WYMAGANIA:
• znajomość języka obcego mile widziana
• doświadczenie na podobnym stanowisku
• łatwość nawiązywania kontaktów
OFERUJEMY:
• Możliwość rozwoju zawodowego
• Atrakcyjne wynagrodzenie
KONTAKT :

0 666 829 715 TMIS1@OP.PL
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Iza Kajdan jest uczennicą trzeciej
klasy naszego liceum, co, jak łatwo się
domyślić, oznacza, iż w tym roku zdaje
maturę. I nikt chyba nie ma wątpliwości,
że pójdzie jej świetnie. Skąd ta pewność?
Otóż Izabela kilka dni temu odbierała z
rąk samego premiera Donalda Tuska
Stypendium, przyznawane uczniom z
najwyższą średnią ocen.

Laureatka nie chwali się swoimi
osiągnięciami, bo jest osobą niezwykle
skromną. Zdradziła natomiast (po usilnym
„nękaniu” z mojej strony”) kilka szczegółów dotyczących planów na przyszłość i
nie tylko. Mówi, że chciałaby studiować
finanse i rachunkowość na Akademii
Ekonomicznej, wakacje najchętniej spędziłaby na tropikalnej wyspie, ponieważ
nie lubi zimy. W czyim towarzystwie
podróżowałaby? Oczywiście z miłym
chłopakiem, który wszystko by za nią
nosił, np. książki, chociaż niekoniecznie
lektury szkolne.
A w przerwie między bezludną wyspą
a zajęciami na uczelni Iza mogłaby się
zrelaksować, grając na fortepianie, w końcu
poznawała tajniki tej sztuki przez sześć lat.
Wprawdzie twierdzi, że porzuciła karierę
pianistki, gdyż leń zwyciężył, ale jakoś
trudno mi w to uwierzyć…
Jeśli zatem spotkacie Izę na szkolnym
korytarzu, nie zapomnijcie serdecznie jej
pogratulować, bo niewątpliwie osiągnęła
sukces.
Anna Jagodzińska
Izabella Kajdan-uczennica klasy IIIB,
LO w Kórniku, klasa matematyczno-informatyczna z geografią. Średnia ocen za rok
szkolny 2007/2008 – 5,31.

Gwiazdy w
Kórniku
W dniach 19-21 grudnia kolejny już
raz odbędzie się sportowo-muzyczna
impreza charytatywna, pt „Gwiazdkowy
Turniej Gwiazd”
Przez trzy dni kibicować będziemy tenisowym zmaganiom artystów oraz przedstawicieli sponsorów. Ideą amatorskiego
turnieju tenisowego jest zebranie środków
finansowych od wielkopolskich firm na
rzecz Domów Dziecka i Ośrodków Pomocy
Społecznej.
Całość imprezy zostanie zwieńczona
uroczystym koncertem na Zamku w Kórniku.
*
PROGRAM
19 grudnia (piątek )
15:00 losowanie i gry turniejowe
21:00 kolacja powitalna – Hotel Rodan
w Kórniku
20 grudnia (sobota)
10:00-19.00 turniej cd.
20:30 Koncert na Zamku w Kórniku, uroczysty bankiet dla uczestników, sponsorów,
zaproszonych VIP-ów, aukcja obrazów na
cele dobroczynne
21 grudnia (niedziela)
10.00 dziecięca szkółka tenisowa
11.00 Koncert Majki Jeżowskiej, wręczenie upominków dla dzieci
11.00-12.00 gry towarzyskie
12.00 Mecz finałowy
Ok. 13.30 wręczenie nagród i zakończenie Gwiazdkowego TurniejuGwiazd
Kórnik 2008r.

„Lecą liście...”
w dwóch odsłonach

Pierwsza odsłona miała miejsce w
Bibliotece Publicznej, w dniu 15 listopada.
To wtedy właśnie odbyły się eliminacje do
XVII Konkursu Recytatorskiego, który w
tym roku zatytułowany był „Lecą liście...
Jesienne impresje w twórczości polskich
poetów współczesnych.” Organizatorem
konkursu był Urząd Miejski i Biblioteka
Publiczna w Kórniku.
Do konkursu mogli przystąpić mieszkańcy miasta i gminy Kórnik oraz gmin
ościennych. Warunkiem było ukończenie
16 lat. Uczestnicy byli oceniani w dwóch
kategoriach wiekowych: młodsza (16 do
17 lat), grupa starsza (od 18 lat). Każdy
uczestnik miał zaprezentować dwa utwory
wybranych poetów. Ważne, by czas recytacji nie przekroczył 7 minut.
Komisja oceniała nie tylko interpretację
utworu, ale i ogólne wrażenie artystyczne,
jakie zdołali stworzyć uczestnicy. Ostatecznie jury postanowiło nagrodzić następujące
osoby:
a) grupa młodsza:
I miejsce: Bogna Stępa, LO w Środzie
Wielkopolskiej.
II miejsce: Agnieszka Chmielewska, LO
w Kórniku.
III miejsce: Małgorzata Pomin, LO
w Kórniku.
2 wyróżnienia: Paulina Ślęzak ZSR
Środa Wielkopolska, Celestyna Bodylska
LO Środa Wielkopolska.

RECENZJE
KSIĄŻEK

b) grupa starsza:
I miejsce: Emilia Mazurkiewicz
II miejsce: III miejsce: 2 wyróżnienia: Marlena Kaźmierczak,
Joanna Kozak.

Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej w Kórniku.

Nagrodę publiczności otrzymała Bogna
Stępa.

SARAH NEWTON
„RATUNKU! MÓJ NASTOLATEK
JEST KOSMITĄ”

Laureaci zaprezentowali się szerszej
publiczności 23 listopada w Zamku Kórnickim. Na uroczysty koncert przybył Burmistrz
Gminy i Miasta Kórnik Jerzy Lechnerowski,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Kaczmarek, przedstawiciele Biblioteki Publicznej, a także przedstawicie Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu. Całość uświetnił Wojciech Michalski, dyrektor Zespołu Szkół
Muzycznych w Poznaniu, który przybył do
Kórnika ze swymi uczniami. I to właśnie
oni stali się główną atrakcją imprezy. Ich
muzyka miała być oprawą dla wystąpień
laureatów, a tymczasem wysunęła się na
plan pierwszy. Trzeba powiedzieć wprost: ci
młodzi, utalentowani muzycy ukradli show!
Dzięki nim goście wyszli z uroczystości z
poczuciem, że kultura jeszcze żyje, czasami wymaga reanimacji, ale jednak żyje.
Jakby na przekór temu wszystkiemu, co się
wokół nas dzieje.
Beata Michałowska

*

KULTURA

OŚWIATA / KULTURA

Stypendystka Prezesa
Rady Ministrów

DLA DOROSŁYCH

Sarah Newton ma ogromne doświadczenie w pracy z nastolatkami.
Jest ekspertem w programie „Te koszmarne nastolatki - wyprowadzam się!”,
emitowanym w TVN Style. Stosując się
do jej porad, dowiecie się, jak nawiązać
z waszym dzieckiem zupełnie nową
nić porozumienia, jak przezwyciężyć
bariery uważane za nie do przebycia.
Znajdziecie tu omówienie m.in. takich
problemów, jak: moje dziecko mnie nie
szanuje i nie słucha, moje dziecko nie
chce wziąć na siebie żadnej odpowiedzialności, moje dziecko ciągle kłóci
się z rodzeństwem, moje dziecko łatwo
ulega presji rówieśników, moje dziecko
ma niską samoocenę. Wypróbujcie
sprawdzone metody i przekonajcie
się, jak wiele w waszym życiu można
zmienić na lepsze!
Sarah Newton od wielu lat pomaga młodzieży uporać się z typowymi
problemami wieku dojrzewania. Szlify
zawodowe zdobyła dzięki programom
szkoleniowym Coach U, Comprehensive Coaching U, a także ukończeniu
akademii Parent as Coach. Jest uważana za jednego z najlepszych na
świecie trenerów w zakresie rozwoju
i wychowania nastolatków. Jej podopieczni rozsiani są po całej Europie,
a także w Nowej Zelandii, Ameryce i
Hongkongu. KK

Artyści biorący udział w turnieju
DLA DZIECI

Katarzyna Chrzanowska, Urszula Dudziak, Tomasz Bednarek, Zbigniew Górny,
Krzysztof Hanke, Zenon Laskowik, Leszek
Malinowski, Michał Milowicz, Grzegorz
Poloczek, Krzysztof Respondek, Henryk
Sawka, Andrzej Supron, Ryszard Szurkowski, Tomasz Stockinger

JANA FREY
„WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE”

*
Grający sponsorzy
Janusz i Alina Botorek (New Yorker)
Andrzej Wawrosz (Spa Hotel Jawor) Lech
Mielnik (Hansgrohe) Maurycy Ratajczyk
(Grundfos) Michał Dominik (Sephora)
Waldemar Górka (Cavaradossi) Waldemar
Organista (Utech Sp. z o.o.) Jerzy i Jagoda
Banaś (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych) Hanna Wawrowska Małgorzata
Kwiatkowska (Plus GSM) Andrzej Jóźwiak
Krzysztof Czaplicki (POLIPAK Sp. z o.o.)

24

nr 23/2008

Serdecznie zapraszam na kolejny seans w ramach Klubu Dobrego Filmu.
W najbliższy piątek 5 grudnia br. o godz. 20.00 obejrzymy i porozmawiamy
o „Żywocie Mateusza”
wreż. Witolda Leszczyńskiego z niezapomnianą rolą
Franciszka Pieczki.

5 grudnia 2008 r.

Kiedy dzieci zaczynają odkrywać
świat, przeżywają również takie momenty, w których potrzebują wsparcia.
Przedstawione w tej książce opowiadania pomogą rodzicom pocieszyć
dzieci i znaleźć radę na ich „wielkie”
zmartwienia. Zaprezentowane są w niej
sytuacje z życia codziennego, w jakich
dziecko może się znaleźć albo jakie już
samo przeżyło. Te krótkie historie opowiadają, o tym jak ważne jest, aby móc
oprzeć się na kimś będąc w potrzebie,
ale również o tym, jak dobrze czujemy
się wtedy, gdy sami możemy pocieszać
innych. KK
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Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe

Ideal

Grzegorz Kowalski

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO
PR
OKNA PCV
O
PARAPETY
M
O
C
DRZWI WEW. I ZEW.
JA
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
KÓRNIK
szeroka oferta
ul. Dworcowa 2
raty lukas
ul. Poznańska 57

NAPRAWA
PRALEK I LODÓWEK
tel. 601 84 39 88

PŁYTKI CERAMICZNE

tel. (61) 8171 127

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

Tel.

603 613 479

a

ZEGARY
Profesjonalna
naprawa
i renowacja

CENY KONKURENCYJNE

Możliwy dojazd do klienta

tel. (61) 819-01-46

Miejsce
na Twoją
reklamę

Tel. 602 65 16 35

sklep „Mat-Bud”
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TEL:

061 8171 310

605 260 690

Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35

nr 23/2008

TEL: 516 049 006
INSTALACJE

WOD
KAN
CO
GAZ
TEL:

508 529 430
061 898 05 34

PRUSINOWO 24, TRASA KÓRNIK ZANIEMYŚL

Księgarnia
zatrudni
przedstawicieli
z własnym
samochodem
tel. 062 738 02 86

ZATRUDNIĘ

kosmetyczkę
Informacja:
tel.

513 191 222

* Zatrudnimy pracownika obsługi klienta oraz pracownika do prac porządkowych na stacji paliw w Jaryszkach. Tel. 609 522 494
* Sprzedam choinki cięte. Tel. 601 069 510
* Sprzedam działkę budowlana. Tel. 606 461 245
* Lokal użytkowy 70 m2 do wynajęcia. Tel. 606 461 245
* Potrzebujesz pomocy w sprzątaniu zadzwoń. Szybko, dokładnie – uczciwie. Tel. 880 175 669
* Korepetycje gimnazjum oprócz języków. Tel. 604 591 658
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę. Tel. 601 308 880
* Poszukuję do kupna hali, zabudowań, działki AG przy głównej drodze, czytelny adres. DN STILLER. Tel. 061 833-93-68,0603 501-560, e.mail:stiller2@op.pl
* Pilnie sprzedam fotel dwuosobowy z możliwością spania, stan bardzo dobry. Tanio! Tel. 502 507 469
* Mam do wydzierżawienia pomieszczenie na cele gospodarcze- Środa Wlkp. Tel. 061 285 45 76 lub 501 074 900
* Sprzedam telewizor kolorowy 2-letni 14 LT 45C z telegazetą. Tel. 889 420 469
* Sprzedam wózek dziecięcy dwufunkcyjny Maxi Cosi i fotelik samochodowy. Tel. 508 053 295
* Przyjmę panią do sprzątania domu 1x w tygodniu (sobota). Tel. 061 81 71 824
* Poszukuje do wynajęcia pokoju w Kórniku lub okolicy. Tel. 792 122 297
* Sprzedam Deawoo Lanos. Rocznik 2000. cena do uzgodnienia. Tel. 606 517 283
* Poszukuję lokalu handlowego w centrum Kórnika. Około 50 m². tel. 0606 11 28 26
* Sprzedam Seata Ibizę 1.4, 1997, instalacja gazowa. Tel. 061 28 77 120 lub 0691267727
* 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

2008

MASZYNOWE

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ

Bnin, ul. Śremska 10A

produkcja-montaż

TYNKI

CZYNNE:

W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 14.00-20.00
SOBOTA 9.00-16.00
tel. 061 8171 388, 605 548 427

– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
Wod-Kan i C.O.
– art. elektryczne

OKNA•ROLETY•BRAMY

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

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

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

62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3
tel. dom. (061) 8170356,
tel. kom. 0605781862

- blacharsko - dekarskie
- podbitki
- boazeria - płyta nidagips itp.

5 grudnia 2008 r.

OGŁOSZENIA / REKLAMY

tel. 602 769 161

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Projekt i aranżacja wnętrz, mieszkań,
domów, powierzchnie użyteczności publicznej, malowanie, szpachlowanie, montaż płyt
kartonowo-gipsowych, zakładanie płytek
ceramicznych, instalacie elektryczne, instalacje
wodno kanalizacyjne, tapetowanie. Montaż
paneli.

Ilość edycji ogłoszenia
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Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

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

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

Rejestracja Poznań, tel. 061 8230-163,
0-601 819 926 lub na miejscu

UWAGA!

Mandat za zaśmiecanie ulicy
25 listopada w Kórniku, patrol SM ukarał
mandatem kobietę, która zaśmiecała miejsce publiczne.

parkowanie w miejscach zabronionych
Kórniku 11 kierowców. Jeden z ukaranych
pozostawił swój pojazd na przejściu dla
pieszych.

Ukarani za nieprawidłowe parkowanie
W okresie od 20 listopada do 1 grudnia
strażnicy miejscy ukarali mandatami za

Bezpańskie psy
25 listopada, strażnicy pochwycili 2 bezpańskie psy. Czworonogi przewieziono do
schroniska. Opr. BM

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
Kórnik, ul. Poznańska 22

piątki 17:00-18:00

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

ELLMED

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

Rejestracja lekarzy ogólnych
(neurolog, lekarz rodzinny,
chirurg, medycyna pracy,
dermatolog w soboty)
czynne:

pn. - pt. 800-2000, sob. 800-1400

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

„ELEWARR” Sp. z o.o.
Oddział Spółki w Gądkach k. Poznania
ul. Zbożowa 1, 62 – 023 Gądki
tel. (061) 8171 011, fax. (061) 633 13 69
gadki@elewarr.com.pl
www.elewarr.com.pl
WYNAJMIE PLAC UTWARDZONY
o powierzchni 1600 m2 położony bezpośrednio przy torach
magistrali kolejowej Poznań – Katowice.
Dysponujemy własną bocznicą i pełną obsługą techniczno –
ruchową.
WYNAJMIE LOKAL UŻYTKOWY
o powierzchni ok. 200 m2 z możliwością adaptacji na pomieszczenia biurowo - magazynowe. Lokal posiada odrębne
zaplecze socjalne. Konkurencyjne ceny najmu.
„Chodzi o to, by ... mieć odwagę wyruszyć w tak trudną podróż, jaką jest poznawanie ludzkiej natury” (Antoni Kępiński)

Gabinet Psychoterapii

były świadkami w dniu 27.09.2008
roku w godz. 18.00-19.30 w Kórniku

Opr. Robert Wrzesiński

ku drogowego z udziałem pieszego
lub posiadają jakiekolwiek informacje

kontakt z prowadzącym postępowanie
przygotowawcze pod numerem tel.

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
CZAS PROMOCJI OGRAN
 I C Z O N Y

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja
KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim
OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

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

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

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

• 28 listopada zabezpieczali miejsce wypadku na ulicy Poznańskiej w Kórniku.

ZAPRASZAMY

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

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

się z prośbą do wszystkich osób, które

w powyższej sprawie o bezpośredni

mgr Monika Rutkowska

Specjalista Psychoterapii Uzależnień
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Kórniccy strażacy odnotowali kolejne
dwie akcje:
• 16 listopada usuwali drzewo na drodze
do Czmonia,

dy Miejskiej Policji w Poznaniu zwraca

ul. Konarska 18 śmiertelnego wypad-

Strażacy w akcji

Realizujemy wszystkie recepty

Sekcja Ruchu Drogowego Komen-

INFORMACJE

REKLAMY

50

%

OPTYK
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061-84-144-26 lub Komisariatem Policji
w Kórniku tel. 061-8170-204

Kronika
kryminalna
Nie udzielił pierwszeństwa
przejazdu
19 listopada w Koninku, kierujący volkswagenem nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
i doprowadził do zderzenia z oplem. Do
podobnego zdarzenia doszło 28 listopada
w Kórniku.
Wówczas kierowca opla wymusił pierwszeństwo i zderzył się z BMW.
Zbyt szybka jazda przyczyną
kolizji
20 listopada w Kórniku, kierowca fiata
prowadził pojazd z nadmierną prędkością i
doprowadził do zderzenia z oplem. Z kolei,
26 listopada również w Kórniku, kierujący
fiatem nie dostosował prędkości do warunków ruchu i zderzył się z scanią.

Zatrzymali nietrzeźwego
25 listopada funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku w miejscowości Błażejewo zatrzymali mężczyznę, który kierował
pojazdem znajdując się w stanie nietrzeźwości. Kierowca miał 0, 82‰ alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Wymusił pierwszeństwo
28 listopada około godziny 13.50 na
ulicy Poznańskiej w Kórniku, kierujący
audi włączając się do ruchu wymusił
pierwszeństwo przejazdu i doprowadził
do zderzenia z peugeotem. Na miejsce
wypadku wezwano poznańską drogówkę,
służby ratunkowe i straż pożarną, która
zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Rannego kierowcę audi przetransportowano
śmigłowcem do szpitala. Przez kilka godzin trwały utrudnienia w ruchu. Policja
zorganizowała objazd.

Zderzyły się na skrzyżowaniu
1 grudnia, na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z
Staszica w Kórniku doszło do poważnej kolizji
drogowej. Kierujący volkswagenem transporterem, podczas manewru skrętu w lewo nie
udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się
z nadjeżdżającą z naprzeciwka skodą. Z kolei
w volkswagena transportera uderzyła jadąca
oplem vectrą. Ranny został kierowca skody.
Przewieziono go do szpitala.
Kradzieże, uszkodzenie mienia
• 19 listopada włamano się do domu w budowie
w miejscowości Kamionki i dokonano kradzieży
z niego agregatu, wartość strat to 20 000 zł,
• 25 listopada w Kórniku, sprawcy wyrwali
zamek w drzwiach lewych volkswagena
golfa, straty to 1000 zł,
• 26 listopada doszło do kradzieży w Mościenicy tablicy z nazwą ulicy, wartość strat
to 500 zł. Opr. BM

Zderzył się z zwierzyną leśną
21 listopada w Kórniku, kierowca dafa zderzył się z przebiegającą przez jezdnię zwierzyną leśną. Pojazd uległ uszkodzeniu.
Nie zachował bezpiecznej
odległości
22 listopada w Kórniku, kierujący hyundayem nie zachował bezpiecznej odległości
pomiędzy pojazdami i doprowadził do
zderzenia fordem.
Uszkodził koło
23 listopada w Żernikach, kierowca mazdy
najechał na dziurę w jezdni i uszkodził
przednie prawe koło pojazdu.

5 grudnia 2008 r.
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Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

Usługi instalacyjne
wod-kan, c.o., gaz

Drobne naprawy, kompleksowe remonty
Piotr Szymkowiak
tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

KANCELARIA
Finansowa
oferuje swoje usługi
- prowadzenie wszystkich form
księgowości

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

- prowadzenie kadr
- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów VAT
dla rolników

Robakowo, ul. Ogrodowa 30

INSTALATORSTWO
Piotr Grzempa

Tel. 061 825 02 28,
0605 296 347

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

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
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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

nr 23/2008

W tym wydaniu Informatora zapraszamy do zapoznania się z zasadami
korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie
pobierania zasiłku chorobowego jest nadal
niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub
rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do
pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do
przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej
niż przez 12 miesięcy. Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub
renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku
dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego albo
urlopu dla poratowania zdrowia.

sportowe jedynie w przypadku niezdolności
do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia
wypadkowego,
◊ słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pobierającym stypendia
jedynie w przypadku niezdolności do pracy
po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
◊ absolwentom pobierającym stypendium w okresie odbywania szkolenia lub
stażu, na które zostali skierowani przez
powiatowy urząd pracy jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu
ubezpieczenia wypadkowego,
◊ osobom odbywającym służbę zastępczą,
◊ funkcjonariuszom Służby Celnej.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym
ubezpieczeniem chorobowym:
◊ pracownikom,
◊ osobom wykonującym pracę nakładczą,
◊ członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
◊ osobom wykonującym odpłatnie pracę
na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności
lub tymczasowego aresztowania,
◊ osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osobom z nimi współpracującym,
◊ osobom prowadzącym pozarolniczą
działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
◊ duchownym,
◊ osobom odbywającym służbę zastępczą.

Podstawa wymiaru i wysokość świadczenia
Świadczenie wypłacane jest w wysokości 90% wynagrodzenia lub przychodu,
które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku
chorobowego za okres pierwszych 90 dni pobierania świadczenia, a jeśli niezdolność do
pracy przypada na okres ciąży (świadczenie
rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego) oraz gdy niezdolność do pracy została
spowodowana wypadkiem przy pracy lub
chorobą zawodową (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego) — w
wysokości 100% tego wynagrodzenia; w
pozostałych przypadkach 75%.
Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku
chorobowego przyjęta do obliczenia tego
świadczenia podlega waloryzacji od pierwszego dnia okresu, na który świadczenie
zostało przyznane.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu niezdolności
do pracy spowodowanej wypadkiem przy
pracy lub chorobą zawodową przysługuje
osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu:
◊ pracownikom,
◊ członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
◊ osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
◊ osobom prowadzącym pozarolniczą
działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
◊ osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w
czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
◊ duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenie świadczenie
przysługuje,
◊ posłom i senatorom pobierającym
uposażenie jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia
wypadkowego,
◊ osobom pobierającym stypendia

Wymagane dokumenty:
Dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia jest wniosek o
świadczenie rehabilitacyjne złożony na
druku ZUS Np-7, zaświadczenie o stanie
zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez
lekarza leczącego oraz wywiad zawodowy
z miejsca pracy (druk ZUS N–10). O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli
świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, do
jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie
płatnika składek wystawione na druku ZUS
Z-3 w przypadku pracowników oraz ZUS
Z-3a w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Wniosek z kompletną dokumentacją
należy złożyć w oddziale ZUS co najmniej
na 6 tygodni przed zakończeniem pełnego
okresu zasiłkowego (182, 270 dni).
W następnym numerze opublikujemy informacje dotyczące świadczeń rodzinnych
dla osób niepełnosprawnych.
Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych
(Tel. 8 190 219, 515 229 671,
mail – rzecznik.on@kornik.pl)

5 grudnia 2008 r.

WIEŚCI
SOŁECKIE
SZCZODRZYKOWO
W Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie w piątek 5 grudnia o godz. 18
odbędą się Mikołajki. Ich organizatorem
jest Rada Sołecka. W imprezie wezmą
udział dzieci razem z rodzicami. Jak co
roku młodzi ludzie uczęszczający na zajęcia do świetlicy przygotują mikołajkowe
przedstawienie. Sołtys Ireneusz Majchrzak
poinformował, że dla uczestników spotkania przygotowano 120 paczek ufundowanych przez sponsora firmę „Jagrol” oraz z
środków sołeckich.

INFORMACJE

REKLAMY

INFORMATOR DLA OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ROBOTY ZIEMNE

KAMIONKI
Magdalena Plewka, opiekun Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego w Kamionkach zaprasza zainteresowanych udziałem w bezpłatnych
szkoleniach.
Centrum oferuje zajęcia z podstawowej obsługi komputera prowadzone
bezpośrednio przez trenera. Można też
skorzystać z szerokiej oferty szkoleń na
odległość (e-learning) z zakresu MS Office 2003, MS Office 2007. Odbywają się
także szkolenia interpersonalne: szkoła
liderów – marketing i sprzedaż, działalność operacyjna i wspomagająca, sztuka
prezentacji i wystąpień publicznych,
prowadzenie negocjacji, umiejętność
sprzedaży, planowanie i prowadzenie
zebrań, asertywność, komunikacja,
controling, marketing, prawo, relacje z
klientami, umiejętności osobiste.
Dla rolników przewidziano szkolenia
rolnicze z zakresu: produkcja zwierzęca, usługi turystyczne na obszarach
wiejskich, organizacja i zarządzanie
gospodarstwem rolnym, produkcja roślinna. Kolejne działy szkoleń dotyczą
administracji i programowania w środowisku NET.
Centrum udostępnia również bibliotekę multimedialną w postaci szkoleń
z: matematyki, fizyki, chemii, biologii,
przedsiębiorczości, języka angielskiego.
Wszystkie osoby zainteresowane
mogą korzystać z Centrum w poniedziałek w godz.11.00-19.00, wtorek 11.0019.00, II i IV sobotę miesiąca w godz.
9.00-17.00.
Magdalena Plewka przypomina, że
ICEO znajduje się w remizie OSP w Kamionkach, na ul. Poznańskiej 78. Kontakt
z opiekunem Centrum
– magdalenaplewka@wp.pl
Więcej informacji na stronie
www.iceo.eduportal.pl
Zebrał: Robert Wrzesiński
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W Radzewie uczniowie szkół podstawowych rywalizowali w tenisie stołowym o prawo reprezentowania gminy
Kórnik w zawodach powiatowych. Jednocześnie był to VIII Memoriał Posła
Bogdana Walerczyka, którego rodzina
sponsorowała puchary i medale oraz
pamiątkowe emblematy dla uczestników
imprezy. Uczniowie grali zespołowo (
mecze indywidualne i gra podwójna) oraz
osobno w zawodach indywidualnych.
Drużynowo wśród dziewcząt zwyciężyły: Agata Niemier, Aneta Antoniewicz i
Patrycja Nowak z Szkoły Podstawowej
w Radzewie. Drugie miejsce zajęła reprezentacja dziewcząt z SP Bnin, trzecie
z SP Szczodrzykowo i czwarte SP 1
Kórnik.
W rywalizacji chłopców zwyciężyli
reprezentanci z Szkoły Podstawowej w
Szczodrzykowie: Filip Kujawa, Jakub
Szymankiewicz przed drużyną z SP Radzewo- drugie miejsce a kolejne miejsce
zajęły szkoły z Bnina i Kórnika.
W indywidualnych mistrzostwach
gminy zawody wygrali Agata Niemier z
Radzewa i Filip Kujawa z Szczodrzykowa.
Drugie miejsce wywalczyli Aneta Antoniewicz i Konstanty Kalisz z Radzewa
i trzecie Hanna Książkiewicz z Bnina i
Filip Siejak z Radzewa. Ponadto czwarte
miejsca również promowane awansem
do mistrzostw powiatu zajęli Patrycja Nowak z Radzewa i Jakub Szymankiewicz
z Szczodrzykowa. Zawody powiatowe
odbędą się 27-28 listopada 2008 także
w Radzewie. Organizatorem mistrzostw
gminy był p. Marek Serwatkiewicz a sędziowali nauczyciele szkół startujących
w zawodach.

KOSZYKARKI
Z LICEUM BRĄZOWYMI
MEDALISTKAMI
Tym razem kórnickie licealistki startujące w mistrzostwach powiatu w koszykówce chociaż wygrały w turnieju mecz m.in.
ZS nr 1 z Swarzędza 58:4, jednak finale
musiały uznać wyższość koszykarek z LO
Puszczykowo przegrywając 13:24 i ZS nr
2 ze Swarzędza 16:45 i ostatecznie zajęły
medalowe trzecie miejsce. W kórnickim
zespole grały w większości koszykarki z
klas pierwszych a w zwycięskim zespole
oraz w drużynie z Puszczykowa przeważały starsze koleżanki trzecioklasistki,
które w przyszłym roku odejdą ze szkoły.
Jak na warunki bazowe jakie posiada
liceum ( salka 7x14m) w porównaniu z
innymi szkołami mającymi hale sportowe
zajęte miejsce jest również sukcesem. Do
zawodów rejonowych mogły awansować
tylko dwa najlepsze zespoły czyli ZS 2
Swarzędz, które zajęło pierwsze miejsce
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i LO Puszczykowo, które było drugie. W
zespole licealistek z Puszczykowa grały
m. in. wychowanki kórnickiego gimnazjum
Paulina Szulda z Czmonia i Weronika
Szmańda z Błażejewka, na co dzień lekkoatletki Juwenii Puszczykowo. Chłopcy
z liceum zajęli w mistrzostwach powiatu
5 miejsce.

PIŁKA RĘCZNA PONOWNIE
POPULARNA
Co raz więcej szkół startuje w mistrzostwach powiatu poznańskiego w piłce
ręcznej. W przeszłości gra zwana także
szczypiorniakiem była podstawową grą
nauczaną w szkołach. Dawniej grano na
boiskach klepiskowych, później asfaltowych a obecnie tylko w pełnowymiarowych
halach sportowych. Mimo braku prawidłowej bazy do tej dyscypliny sportu nasze
szkoły propagują również grę w piłkę
ręczną, która wpływa wszechstronnie na
rozwój cech motorycznych człowieka. W
rozegranych w halach sportowych w Swarzędzu, Tulcach i Kleszczewie startowali
reprezentanci naszego środowiska, którzy
wygrali mistrzostwa gminy. W rywalizacji
szkół gimnazja z Kórnika i Robakowa
oraz chłopcy z SP Bnin zajęli w półfinałach
mistrzostw trzecie miejsca a dziewczęta z
SP Kórnik czwarte.

PNĄ SIĘ CORAZ WYŻEJ
W SIATKÓWCE
W ostatnich latach siatkarki z liceum
wracały z mistrzostw powiatu bez medalu.
Jest jednak nadzieja, że być może za rok
to nastąpi, bowiem w tym roku zajęły już
czwarte miejsce przegrywając z Pobiedziskami w tea - braeku 1:2 oraz 0:2 z
LO Puszczykowo ( 2 m) i licealistkami z
Tarnowa Podgórnego ( 1m ) . Kórnickie
dziewczęta grając systemem „każdy z każdym” rozegrały w jednym dniu pięć meczy,
wygrały z ZS nr 1 Swarzędz 2:0 i ZS z
Rokietnicy 2 :0.
Nauczycielka Iwona Rauk była z ich gry
zadowolona.

PODWÓJNE ZŁOTO
SZCZODRZYKOWA,
SREBRO
KÓRNIKA I BRĄZ RADZEWA
Dwa złote medale , jeden srebrny
i jeden brązowy wywalczyli uczniowie
naszych szkół w tenisie stołowym.
Do Radzewa zjechali mistrzowie
gmin w tenisie stołowym powiatu poznańskiego ze szkół podstawowych
i gimnazjów, by walczyć drużynowo i
indywidualnie o awans do zawodów
rejonowych. Dwa złote medale w rywalizacji drużynowej oraz indywidualnie
wywalczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie i z pierwszych

miejsc awansują do zawodów rejonowych. Sukces odnieśli wychowankowie
p. Dariusza Śmigielskiego, którzy zajęli
pierwsze miejsca: Filip Kujawa, bracia
Jakub i Michał Szymankiewiczowie
oraz indywidualnie także Filip Kujawa.
Ponadto Konstanty Kalisz z SP Radzewo zajął indywidualnie trzecie miejsce
i otrzymał medal brązowy. W mistrzostwach powiatu szkół podstawowych w
tenisie stołowym dziewcząt mistrzyni
gminy Agata Niemier z Radzewa zajęła
5-6 miejsca a wspólnie z koleżanką Anetą Antoniewicz w rywalizacji drużynowej
wywalczyły dla szkoły czwarte miejsce.
Nasze gimnazja reprezentowały :Kinga
Zgarda i Malwina Bartkowiak z Kórnika,
które wygrały drużynową rywalizację w
gminie z koleżankami z Robakowa. W
drużynowych mistrzostwach powiatu zajęły ostatecznie piąte miejsce nie awansując wyżej a indywidualnie najwyższe
miejsce z naszych gimnazjalistek osiągnęła Kinga Zgarda zajmując miejsce
5-6.Wśród chłopców drużynową rywalizację w gminie wygrali uczniowie z Kórnika: Mateusz Wójkiewicz i Sebastian
Stempniak . Ta dwójka reprezentowała
naszą gminę w zawodach powiatowych,
w których to zajęli medalowe drugie
miejsce i awansowali do gier wyższego
szczebla. W rywalizacji indywidualnej w
gminie pierwsze miejsce zajął Mateusz
Wójkiewicz z Kórnika ale w zawodach
powiatowych był daleko. Natomiast w
rywalizacji z kolegami z innych szkół w
powiecie najwyższe miejsca 7-8 uzyskali
Sebastian Stempniak z Kórnika , który w
zawodach gminnych był drugi i Szymon
Kujawa z Robakowa, który w gminie był
piąty. W ten sposób Sebastian i Szymon
zrewanżowali się mistrzowi gminy Mateuszowi Wójkiewiczowi wygrywając z
nim w zawodach powiatowych. Jak wypadnie rywalizacja naszych tenisistów z
mistrzami innych powiatów okaże się w
marcu, kiedy odbywać się będą Półfinały
Mistrzostw Wielkopolski.			
Sponsorami medali i pucharów w zawodach gminnych był „Jagrol” Kórnik a
zawodów powiatowych Starostwo Powiatu Poznańskiego. Kierownikiem zawodów
był p. Marek Serwatkiewicz a sędzią p.
Stefan Bartkowiak ze Śremu.

PŁYWALI W ŚREMSKIM
BASENIE
Z udziałem dwóch najlepszych sztafet z
powiatów gnieźnieńskiego, wrzesińskiego,
jarocińskiego, średzkiego, śremskiego i
poznańskiego odbyły się w Śremie Półfinały Mistrzostw Wielkopolski w sztafetach
pływackich. Startowali także młodzi pływacy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku,
którzy wywalczyli udział w rejonie na
zawodach powiatowych.. Wychowankowie
p. Beaty Górnej płynąc w niezmienionym
składzie ukończyli sztafetę na siódmym
miejscu. ARA
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SEKCJA KOLARSKA
UKS „JEDYNKA-LIMARO”
KÓRNIK W SEZONIE 2008
Zawodnicy sekcji kolarskiej w sezonie
2008 zdobyli łącznie szesnaście medali
Mistrzostw Polski oraz jeden medal Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.
W klubie szkolonych było 36 zawodników,
z czego aż 14 zdobywało punkty do rywalizacji dzieci i młodzieży. W roku 2008 w
rywalizacji tej zajęliśmy trzecie miejsce w
Wielkopolsce z dorobkiem 121,5 punktów.
Od kilku sezonów UKS Jedynka jest najlepszym kolarskim Uczniowskim Klubem
Sportowym w kraju zdobywając najwięcej
punktów we współzawodnictwie sportu
młodzieżowego. W 2008 roku dwóch naszych zawodników zakwalifikowało się do
Kadry Narodowej na Mistrzostwa Świata
i Europy (Bartosz Rajkowski i Katarzyna
Pawłowska). Kadra szkoleniowa naszej
sekcji to byli reprezentanci Polski w kolarstwie, Robert Taciak i Jan Antkowiak oraz
instruktor Wojciech Niemier.
Zawodnicy UKS Jedynka Limaro Kórnik
w tym roku startowali w ponad dziewięćdziesięciu imprezach w całym kraju, a
jedyny senior w klubie Mateusz Taciak
podnosił swój poziom głównie w wyścigach
zagranicznych, startując wielokrotnie w
wyścigach dla zawodowców punktowanych do klasyfikacji UCI, odnosząc w nich
spore sukcesy. Do największych osiągnięć
zawodników UKS Jedynka w sezonie
2008 można zaliczyć tytuł Mistrza Polski
Daniela Horyzy w jeździe indywidualnej na

VI Turniej Tenisa
Stołowego
Ochotniczych
i Państwowych
Straży Pożarnych
Powiatu Poznańskiego
W dniu 29 listopada
2008 roku na hali sportowej Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Kleszczewie odbył się VI Turniej Tenisa Stołowego
Ochotniczych i Państwowych Straży Pożarnych
Powiatu Poznańskiego.
W zawodach
wzięło udział 32 druhów
i strażaków z ośmiu gmin
powiatu poznańskiego
oraz Komendy Miejskiej
PSP w Poznaniu.
Zawody przeprowadzono w trzech kategoriach:
1. Ochotnicze Straże
Pożarne
2. Ochotnicze Straże
Pożarne – Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze

5 grudnia 2008 r.

czas, brązowy medal Mateusza Taciaka w
Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym Elity podczas jazdy indywidualnej na
czas oraz drużynowe Mistrzostwo Polski
w kolarstwie przełajowym i drużynowe
II wicemistrzostwo Polski w kolarstwie
szosowym. Mateusz Taciak był bardzo
bliski wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie do
Pekinu.
Sekcja kolarska UKS Jedynka zorganizowała w 2008 roku na terenie Kórnika
cztery imprezy ogólnopolskie a wśród
nich Puchar Wielkopolski w Kolarstwie
Przełajowym, XI Ogólnopolski Wyścig o
Puchar Burmistrza w Kolarstwie Górskim,
XI Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o

Puchar Burmistrza, które było zarazem
Memoriałem znanego trenera Franciszka
Przecinkowskiego i doskonałego zawodnika Zbigniewa Jędrzejczaka oraz wielkopolską próbę kolarską dla najmłodszych
w przełajach. Zorganizowaliśmy również
dwa (31 i 32 z kolei) Wielkie Festyny
Rowerowe dla Dzieci. Co roku w Kórniku
odbywają się również Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Kolarstwie Górskim i
Szosowym. Łącznie podczas tych imprez
udział wzięło 653 uczestników. W dniu 28
grudnia z okazji 90. rocznicy Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego odbędzie się
Puchar Polski w Kolarstwie Przełajow.
		
Robert Taciak

3. Państwowa Straż Pożarna
Wyniki końcowe zawodów przedstawiają się następująco:

Gmina Mosina
4 miejsce – druh Jerzy Rozmiarek –
Gmina Kórnik
W kategorii OSP MDP:
1 miejsce – druh Krzysztof Roszak –
Gmina Komorniki
7 miejsce - druh Michał Rozmiarem –
Gmina Kórnik

W kategorii OSP:
1 miejsce – druh Piotr Smoliński – Gmina Kostrzyn
2 miejsce – druh Mariusz Toboła – Gmina Kórnik
3 miejsce – druh Maciej Grzybek –

SPORT

SPORT

GMINNE MISTRZOSTWA
SP W TENISIE STOŁOWYM

W kategorii PSP:
1 miejsce – Arkadiusz
Kurczewski JRG Nr 2
2 miejsce – Piotr
Guzek JRG Nr 8
3 miejsce – Marek
Pięta JRG Nr 5
Zawody zakończył
mecz o Puchar Starosty
Poznańskiego, pomiędzy
zwycięzcą „Kategorii
OSP” – druhem Piotrem
Smolińskim a zwycięzcą
„ Kategorii PSP’’ mł. asp
Arkadiuszem Kurczewskim z JRG Nr. 2. Puchar
zdobył po bardzo dobrej
grze Arkadiusz Kurczewski. Naszym zawodnikom
gratulujemy sportowej postawy oraz osiągniętych
wyników.
Ewa Sieroń
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Telefony alarmowe:
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999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 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, 62-035 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 „Zdrowie”
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 Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
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 weterynaryjne
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 KOMBUS
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

Turnieje
Niepodległościowe
w Radzewie
Z okazji 90 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w Szkole
Podstawowej im. Jana Wójkiewicza
w Radzewie przeprowadzono zawody
sportowe. Turnieje miały rangę Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Powiatu
Poznańskiego. Przeprowadzone zostały
w ramach powiatowych rozgrywek ligowych. Organizatorem zawodów był UKS
Jedynka Kórnik Sekcja Tenisa Stołowego
SKS Sokół w Radzewie. Witając startujących w zawodach Dyrektor Szkoły przybliżył wydarzenia z 11 listopada 1918r. i
zaprosił do zwiedzania okolicznościowej
wystawy szkolnej. Zawodnicy minuta
ciszy uczcili pamięć bohaterów tamtych
dni. Nagrody turniejowe zakupiono ze
środków Starostwa Powiatu Poznańskiego. Wyniki sportowe przedstawiają
się następująco.
Liga Tenisa Stołowego Powiatu Poznańskiego
Zwyciescy w poszczególnych kategoriach:
Szkoły podstawowe: Anna Gulig – Pecna
Kobiety open: Agnieszka Toboła – Rusinowo
Szkoły podstawowe: Marek Dziwak – Czempiń
Szkoły gimnazjalne: Jakub Walczak – Śrem
Mężczyźni do 45 lat: Grzegorz Włodarczyk
– Kamionki
Mężczyźni powyżej 45 lat: Jerzy Kiedrowicz
– Suchy Las
Po zakończeniu rywalizacji grupowej
mistrzowie powiatu przystąpili do rywalizacji
o Superpuchary, które zdobyli: Agnieszka
Toboła i Jerzy Kiedrowicz. Zawody przeprowadzili Eugeniusz Rybak i Mirosław
Grzybek. W zawodach wystartowało 79
zawodników.
Liga Strzelecka Powiatu Poznańskiego
Zwycięscy w poszczególnych
kategoriach:
Kobiety do 18 lat: Patrycja Nowak – Radzewo

Kobiety powyżej 18 lat: Iwona Szulda –
Czmoń
Mężczyźni do 18 lat: Patryk Szulda –
Czmoń
Mężczyźni powyżej 18 lat: Jacek Grzybek
– Radzewo
Superpuchary za najlepsze wyniki
zdobyli Iwona Szulca i Jacek Grzybek.
Zawody przeprowadzili Lech Stencel i Jolanta Walczak. W rywalizacji brało udział
55 strzelców.
Liga Rzutu Lotką
Powiatu Poznańskiego
Zwyciescy w poszczególnych kategoriach:
Kobiety do 18 lat: Malwina Bartkowiak
– Radzewo
Kobiety powyżej 18 lat: Halina Hajdrych
– Śrem
Mężczyźni do 18 lat: Rafał Matuszewski
– Konarskie
Mężczyźni powyżej 18 lat: Maciej Grzybek – Radzewo
Wśród 75 startujących najlepsze wyniki
nagrodzone Superpucharami uzyskali Malwina Bartkowiak i Maciej Grzybek. Zawody
przeprowadziły Krystyna Kiełpińska i Iwona
Szulda.
Za pomoc w organizacji zawodów dziękuję Krystynie Jareckiej, Marzenie Pawlak,
Agnieszce Pawlak i Markowi Klimińskiemu
oraz młodzieży, która pomogła przygotować
obiekty i przeprowadzić zawody.
***
Mieszkańców Gminy Kórnik zapraszamy na zawody 30 listopada 2008r.. w dniu
tym odbędzie się ostatnia eliminacja ligowa
w tenisie stołowym, strzelectwie i rzucie lotką sezonu 2008. Mistrzostwa Mieszkańców
Gminy Kórnik w deblach i mikstach tenisa
stołowego rozegramy 7 grudnia 2008r. o
godz. 9.00 (zapisy od 8.15) Kolejne zawody
ligowe powiatu poznańskiego odbędą się
18 stycznia 2009r..
W imieniu organizatorów serdecznie
zapraszam
Marek Serwatkiewicz

Następny numer Kórniczanina ukaże się
19-go grudnia 2008r.
Materiały prosimy dostarczać do 12-go grudnia 2008r.
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