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CHCEMY DO KAPONIERY!

CZYTELNICY PISZĄ

ROZKŁAD LINII 502

Sprawa skrócenia linii 501 (NB)

Rozmyta obwodnica, zamknięty zjazd  
i oddalające się przystanki
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Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

OBIADY DOMOWE NP:
426/  STEK Z ŁOSOSIA Z GRILLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 21,00 zł
401/  KOTLET DE’VOLAILLE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 17,50 zł
483/  KOTLET SCHABOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 16,00 zł
482/  STEK Z GRILLA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 17,50 zł
481/  MEDALIONY ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 22,00 zł
445/  ZRAZ WOŁOWY ZAWIJANY – sos pieczeniowy, pyzy drożdżowe, buraczki ........................... 20,00 zł

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

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

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

SAŁATKA od 8,50 zł,    SPAGETTI od 9,50 zł,    LASAGNE od 12,50 zł,  
TORTELLINI od 14,00 zł,    KEBAB od 9,00 zł

ODBIÓR WŁASNY = 10% RABATU
Zamów jednorazowo za 35 zł, a otrzymasz 1L soku owocowego za 1 grosz !!!

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

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

PROSTO  Z  RATUSZA

Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego  
(przy cmentarzu)

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

Bnin, ul. Jeziorna 17,  
tel. (061) 898 02 89, fax (061) 898-02 06
e-mail: biuro@mcs.az.pl 

TARTAK W BNINIE OFERUJE
WIĘŹBE DACHOWĄ I DREWNO KONSTRUKCYJNE

PODŁOGI I PARKIETY • DREWNO OPAŁOWE

• KOMPLEKSOWA USŁUGA MONTAZU I  DORADZTWA
• PRZECIERAMY,IMPREGNUJEMY I SUSZYMY DREWNO

Do wynajęcia pomieszczenia magazynowe 300 m2

Poszukujemy pracowników

TOFIK

SIEć GAZOWA W CZmONIU

Najważniejszym tematem spotkania 
wiejskiego w Czmoniu, które odbyło się 5 
lutego były plany budowy sieci gazowej. 
Na spotkaniu gościli: burmistrz Jerzy Lech-
nerowski, odpowiedzialny za inwestycję 
z ramienia Urzędu Miejskiego w Kórniku 
Szymon Szydłowski oraz reprezentujący 
projektanta Szczepan Wawrzyniak.

Gmina pokryje koszty wykonania sieci 
oraz część kosztów związaną z przyłącza-
mi. Mieszkańcy, którzy przed laty wpłacili 
pieniądze na tę inwestycję i nie wycofali 
wkładu, nie poniosą dodatkowych kosztów. 
Pozostali mieszkańcy, którzy chcą skorzy-
stać z sieci będą musieli partycypować 
kwotą 750 zł w kosztach przyłączy. Wpłaty 
muszą być dokonane do końca czerwca 
bieżącego roku. 

KANALIZACJA I WODOCIąGI

W dniu 5 stycznia wiceburmistrz Hie-
ronim Urbanek spotkał się z kierownikiem 
Wydziału Inwestycji sp. Aquanet Karolem 
Beszterdą oraz jego współpracownikami.

Omówiono sprawy związane z:
-budową kanalizacji sanitarnej w Borów-

cu (rejon ul. Szkolnej i Poznańskiej)
-pracami projektowymi kanalizacji ob-

szaru tzw. Aglomeracji Kórnickiej
-magistralą wodociągową w Kamion-

kach (rejon ul. Mostowej w kierunku Szczyt-
nik, ul. Mieczewskiej i ul. Poznańskiej). 
Ustalono, że inwestycja ta powinna zostać 
przeprowadzona już wiosną tego roku, by 
uniknąć problemów z wydajnością sieci w 
okresie letnim.

Tydzień później w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku gościł autor realizowanego na 
zlecenie UM Kórnik projektu kanalizacji 
Borówca (rejon Poznańskiej i Szkolnej).

Omówiono sprawy własności gruntów w 
granicach opracowania oraz wyznaczono 
nieprzekraczalny termin przekazania goto-
wej dokumentacji na 15 marca. Od terminu 
przekazania dokumentacji uzależnione jest 
złożenie wniosku do Krajowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i planowane na maj 
2008 roku ogłoszenie przetargu na reali-
zację zadania. 

Dzień później, czyli 13 lutego wice-
burmistrz Hieronim Urbanek rozmawiał z 
prezesem spółki Wody Polskie, panią Inez 
Bejmowicz. Tematem dyskusji były sprawy 
dotyczące budowy w Szczodrzykowie tzw. 
przydomowej oczyszczalni ścieków. Omó-
wiono kwestie przejęcia gruntów od Agencji 
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, 
ewentualnego dofinansowania inwestycji 
przez Gminę Kórnik oraz zakres planowa-
nych prac (I etap bloki i szkoła podstawowa 
oraz rozważany II etap – pozostała część 
tzw. „nowego” Szczodrzykowa). Całe przed-
sięwzięcie uwarunkowane jest możliwością 
odprowadzenia wody będącej wynikiem 
oczyszczania, czyli w praktyce budową 
kanalizacji deszczowej.

W dniu 14 lutego wiceburmistrz rozma-
wiał z wiceprezesem Zarządu sp. Aquanet 
Włodzimierzem Dudlikiem na tematy:

- weryfikacji ilości hydrantów oraz 
wysokości opłat za hydranty na terenie 
naszej gminy,

-wniosku do Krajowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w sprawie dofinanso-
wania budowy kanalizacji sanitarnej w Bo-
rówcu (rejon ulic Poznańskiej i Szkolnej),

-konieczności wykonania audytu sieci 
wodociągowej w miejscowościach Biernatki 
i Prusinowo,

-uwarunkowań dostaw wody dla wsi 
Robakowo Wieś i Dachowa.

III SPOTKANIE KOMITETU  
mONITORUJąCEGO WRPO

Kolejne, trzecie spotkanie komitetu 
monitorującego Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny (WRPO) odbyło się 
8 lutego w Poznaniu. Większość wniosków 
do założeń WRPO, które wcześniej zgłosiły 
samorządy lokalne została uwzględniona. 
Prace komitetu, w których brał udział bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski miały na celu 
obiektywizację sposobu wyboru inwestycji 
i dostosowanie kryteriów do realiów lokal-
nych województwa.

Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2007-2013 zakłada 
zmniejszenie dysproporcji gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych pomiędzy 
Wielkopolską a pozostałymi regionami Unii 
Europejskiej.

Program obejmuje okres od 1 stycznia 
2007 do 31 grudnia 2013 roku.Wielkopolska 
na realizację WRPO otrzyma łącznie 1 273 
mln euro, które przeznaczy się na realizację 
siedmiu priorytetów (podzielonych na 29 
działań):

1. Konkurencyjność przedsiębiorstw
2. Infrastruktura komunikacyjna 
3. Środowisko przyrodnicze 
4. Rewitalizacja miast 
5. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
6. Turystyka i środowisko kulturowe 
7. Pomoc techniczna
 W pierwszym etapie, już w lutym ruszą 

konkursy na dofinansowanie inwestycji 
drogowych. Niestety aż 90% funduszy roz-
dysponowane będzie na arterie o znaczeniu 
krajowym i wojewódzkim – czyli autostrady 
i drogi szybkiego ruchu. 

Również w pierwszym kwartale może-
my się spodziewać naborów wniosków na 
działania w zakresie: rozwoju mikroprzed-
siębiorstw, wsparcia ochrony przyrody i 

gospodarki wodnościekowej.

SPOTKANIE Z WOJEWODą  
W SPRAWIE LINII

W dniu 12 lutego, z inicjatywy Wojewody 
Wielkopolskiego Piotra Florka, w siedzibie 
Rady Miejskiej w Kórniku odbyło się spo-
tkanie, na którym omawiano problemy doty-
czące wytyczenia przebiegu czterotorowej, 
dwunapięciowej linii wysokiego napięcia 
2x220 kV i 2x400 kV przez teren Gminy 
Kórnik. Na spotkanie oprócz burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego i wiceburmistrza 
Hieronima Urbanka przybyło także 13 
radnych. Delegacji inwestora - PSE - prze-
wodniczył Tadeusz Ruszczykowski.

Władze gminy przedstawiły swoje dzia-
łania dotyczące uchwalenia zmian w planie 
zagospodarowania terenu, które umożliwią 
przeprowadzenie linii lasem, 600-700 
metrów od zabudowań mieszkalnych w 
Kamionkach. Prace nad zmianami potrwają 
do marca, kiedy planuje się przedstawie-
nie wyników opracowania do uzgodnień. 
Uchwalenie zmian będzie możliwe w maju 
lub czerwcu 2008 roku. Inwestor po raz 
kolejny przedstawił twarde stanowisko, że 
wybudowane już nowe większe słupy nie 
będą demontowane a jedyna możliwość 
obejścia istnieje wąską pętlą wokół os. 
Długiego. 

Wojewoda podsumowując rozmowy 
wyraził opinię, że w przypadku braku kom-
promisu między stronami będzie musiał 
rozstrzygnąć spór. Jak podkreślił, inwesty-
cja ma wielkie znaczenie i odkładanie jej w 
czasie nie powinno mieć dalej miejsca. 

ZEbRANIE WIEJSKIE  
W SZCZYTNIKACH

Kolejne zebranie wiejskie odbyło się we 
wsi Szczytniki 13  lutego. Podczas spotka-
nia Radę Miejską w Kórniku reprezento-
wała Małgorzata Walkowiak. Burmistrzowi 
Jerzemu Lechnerowskiemu towarzyszyli: 
Elżbieta Krakowska kierownik Referatu 
Eksploatacji Infrastruktury Technicznej oraz 
Mariusz Kozłowski z Referatu Planowania 
Przestrzennego  UM w Kórniku. Straż 
Miejską reprezentował komendant Marek 
Kaczmarek.

Gorąca dyskusja dotyczyła sprawy 
strefy ograniczonego użytkowania wokół 
lotniska w Krzesinach. Przypomnijmy, że 
w nowej, przedstawionej przez Wojewodę 
Wielkopolskiego na początku roku  wersji 
strefy Szczytniki znalazły się w strefie 
trzeciej. 

Urzędnicy poinformowali o pracach 
jakie mają miejsce na ul. Jeziornej. Około 
dwukilometrowy odcinek tej ulicy, będący 
zarazem drogą powiatową został na koszt 
Gminy Kórnik wyrównany i w najbliższym 
czasie zostanie utwardzony destruktem. 
Jak już informowaliśmy trwają starania 
gminy o przejęcie tej powiatowej arterii, 
co umożliwi dalsze prace remontowe i 
modernizacyjne. Korzystając z obecności 
komendanta SM dyskutowano także na 
temat bezpieczeństwa.

(dokończenie na str. 4)
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(dokończenie ze str. 3)

STUDIUm POŁOWY GmINY

Podczas obrad Komisji Rozwoju Go-
spodarczego Rady Miejskiej w Kórniku, 
które odbyło się 14 lutego omówiono 
problematykę zmian studium zagospoda-
rowania terenów północno -  wschodniej 
części gminy.

Gośćmi obrad byli między innymi 
sołtysi wsi podlegających opracowaniu, 
członkowie Komisji Urbanistyczno-Architek-
tonicznej - Stefan Wojciechowski i Joanna 
Grocholewska oraz projektant studium 
Daria Ziemkowska.  

W ostatnim czasie poszczególne sołec-
twa składały wnioski w sprawie rozwiązań 
zastosowanych w projekcie. Dyskusja na 
komisji ograniczyła się na razie do ogólnych 
problemów opracowania – szczególnie 
do wniosków jakie zgłosiła Komisja U-A. 
Dotyczyły one przede wszystkim ochrony 
terenów zielonych i rolniczych oraz stref 
ochronnych cieków wodnych. Szczegółowe 

wnioski sołectw i osób prywatnych będą 
zebrane i przeanalizowane w późniejszym 
terminie. 

WICEbURmISTRZ NADZORUJE  
EURO 2012

Miasto Poznań jako stuprocentowy 
udziałowiec powołało spółkę celową Euro 
2012. Zadaniem spółki będzie przede 
wszystkim realizacja inwestycji związanych 
z organizacją Euro 2012 w Poznaniu, a 
w szczególności budowy stadionu przy 
ulicy Bułgarskiej. Po ukończeniu zadania 
spółka ulegnie likwidacji lub zajmie się ad-
ministrowaniem i eksploatacją powstałych 
obiektów. 

Uchwałą Rady Zgromadzenia Wspól-
ników powołana została Rada Nadzorcza 
spółki. W jej skład weszło 3 przedstawicieli 
Urzędu Miasta Poznania, przedstawiciel 
Wojewody Wielkopolskiego oraz desy-
gnowany przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego Hieronim Urbanek – wi-
ceburmistrz Gminy Kórnik. 

POLITYKA SPóJNOŚCI

Z inicjatywy Związku Miast Polskich 18 
lutego w Łodzi odbyła się debata pt. „Polityka 
spójności w perspektywie finansowej na lata 
2014-2020”. Celem debaty była dyskusja nad 
dokumentem Komisji Europejskiej „Reformo-
wanie budżetu, zmienianie Europy: dokument 
dotyczący publicznych konsultacji w sprawie 
przeglądu budżetu w okresie 2008 - 2009” i 
udzielenie odpowiedzi na 12 zawartych w nim 
pytań, a także odniesienie się do problemu 
miejsca polityki regionalnej wśród polityk Unii 
Europejskiej w nowym okresie programowa-
nia. Ma to pozwolić na opracowanie stanowi-
ska Związku Miast Polskich, które zostanie 
przekazane Komisji Europejskiej.

W spotkaniu udział wzięli dr Jan Olbrycht, 
wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju 
Regionalnego w Parlamencie Europejskim 
oraz dr Tomasz Grosse z Instytutu Spraw 
Publicznych w Warszawie. Gminę Kórnik 
reprezentował wiceburmistrz Hieronim Urba-
nek. Opr. ŁG

SZANOWNI  MIESZKAŃCY 
MIASTA I GMINY KÓRNIK!

Już wkrótce zawita do nas wiosna. Zwracam się zatem do Państwa z gorącą prośbą o uporządkowanie swojego najbliż-
szego otoczenia. Tradycyjnie wiosna jest okresem, kiedy po zimie zabieramy się za porządki. Niekiedy obok nas możemy 
zaobserwować wiele nieporządku, a nawet zalegające od dłuższego czasu odpady. Czy tak powinno być?, wydaje się że 
nie, ponieważ nie świadczy to dobrze o nas - mieszkańcach właśnie tej gminy. 

W związku z tym w imieniu władz gminy i własnym zwracam się z gorącą prośbą, o doprowadzenie swoich posesji oraz 
najbliższego otoczenia do właściwego porządku. Zróbmy wszystko, aby powitać tę piękną porę roku ładem, porządkiem 
i czystością. Niech nasze czyste, zadbane i uporządkowane obejścia, zakłady pracy, szkoły staną się wizytówką naszej 
gminy.

Wychodząc naprzeciw wszystkim, którzy włączą się w akcję wiosennego porządkowania, która będzie trwała w dniach 
03.03 - 05.03. br. informuję, że będzie możliwość otrzymania /nieodpłatnie/ worków foliowych na odpady w referacie Eks-
ploatacji Infrastruktury Technicznej /pok. nr 4/ Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1.

Myślę, że wszyscy którym leży na sercu utrzymanie czystości włączą się do akcji wiosennych porządków, co z pew-
nością przyczyni się do poprawy stanu środowiska w naszej gminie.

Z poważaniem 

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Nie milkną echa decyzji poznańskie-
go samorządu o nieprzedłużaniu zgody 
na korzystanie z przystanków w centrum 
miasta przez komunikacje gmin ościen-
nych na dotychczasowych zasadach. 
Argumentuje się miedzy innymi, że ma to 
zmniejszyć ruch samochodów w mieście 
oraz pozwoli na zlikwidowanie niektó-
rych przystanków, na miejscu których 
powstaną miejsca parkingowe. 

Przecząc tym argumentom, część do-
jeżdżających zamieniła wygodny autobus 
na własny samochód – bo tak taniej i nie 
trzeba się przesiadać. Może nie chodzi 
więc tylko o ograniczenie ruchu i miejsca 
parkingowe a zwyczajnie o interes poznań-
skiego MPK?   

Najdobitniej skutki zmian odczuwają 
oczywiście pasażerowie. Wielu z nich 
utraciło komfort dojazdu z gminy Kórnik do 
Ronda Kaponiera – miejsca położonego 
w pobliżu ważnych instytucji oświatowych 
i wygodnego punktu przesiadkowego nie 
tylko na tramwaje, autobusy miejskie i 
podmiejskie ale i pociągi. „Wydłużyła się” 
droga do Dworca Głównego, do siedziby 
Starostwa Powiatowego, szkół i wielu 
miejsc pracy. Oczekiwanie na tramwaj, 
dodatkowe przesiadki, przepełnione wa-
gony to tylko część niedogodności jakie 
doskwierają pasażerom od 1 lutego. Wiele 
osób musi dokupywać bilety komunikacji 
poznańskiej, co zwiększa obciążenie fi-
nansowe związane z codzienną podróżą 
do pracy czy szkoły. Do redakcji zgłaszają 
się ludzie starsi, dla których bezpośrednie 
połączenie z centrum Poznania było i po-
zostaje rzeczą niezbędną. 

Doniesienia prasowe wspominają o 
pomysłach i staraniach gmin ościennych 
w sprawie zachowania przywileju dojazdu 
do „serca” miasta. Włodarze Suchego Lasu 
wspominają o umowie dotyczącej korzysta-
nia z położonego w tej gminie wysypiska 
odpadów w zamian za możliwość dojazdu 
do centrum.

Kórnicki przewoźnik KPA KOMBUS 
posiadał ważną umowę na dojazdy do 
centrum tylko do połowy stycznia, dlatego 
też jego pasażerowie najwcześniej odczuli 
skutki decyzji poznańskiego samorządu. 
- W listopadzie otrzymaliśmy z Urzędu 

Miasta Poznania pismo informujące, że dla 
naszego przedsiębiorstwa węzłem prze-
siadkowym jest Dworzec Rataje - wspomina 
nowa pani prezes spółki Beata Urbaniak. 
- Pomimo tej informacji w połowie grudnia 
2007 roku, złożyliśmy wnioski o wydanie 
zezwolenia na wjazd do centrum Poznania 
na starych zasadach, lecz zostały one od-
rzucone. Zezwolenie na wjazd do centrum 
upływało 15 stycznia 2008 roku, złożyliśmy 
więc wnioski oparte na nowych zasadach. 
Niestety niewiele więcej jako spółka mo-
żemy zrobić, realizujemy zadania własne 
gminy Kórnik i pozostaje nam jedynie liczyć 
na negocjacje kórnickich samorządowców z 
samorządowcami Poznania – dodaje.  

Władze samorządowe Kórnika sta-
rają się przekonać sąsiadów do zmiany 
niekorzystnych dla nas decyzji. Jeszcze 
w grudniu burmistrz Jerzy Lechnerowski 
rozmawiał -bez skutku- z Bożeną Prze-
woźną, dyrektorem Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej UM w Pozna-
niu. - Przed kilkunastoma laty jako burmistrz 
wywalczyłem możliwość dojazdu linii NB do 
Kaponiery. Pamiętam niełatwe negocjacje 
z ówczesnym prezydentem Szczęsnym-
Kaczmarkiem. Tym bardziej niełatwo jest 
mi się pogodzić z dzisiejszymi decyzjami 
władz Poznania - komentuje burmistrz 
Lechnerowski.

Głosy niezadowolenia w imieniu miesz-
kańców wyrazili także podczas ostatniej 
sesji radni Rady Miejskiej w Kórniku.

W ostatnim czasie burmistrz wystoso-
wał list do Prezydenta Miasta Poznania, 
w którym prosi „(...) o wydanie zezwolenia 
na  przywrócenie tras przejazdu autobu-
sów KPA KOMBUS z Kórnika do Dworca 
Głównego w Poznaniu.” W treści padają 
argumenty bliskości „zakazanych przy-
stanków” do wielu miejsc pracy i placówek 
oświatowych. Wskazuje się, że z komunika-
cji korzystali także mieszkańcy Poznania – 
zarówno uczący się lub pracujący w naszej 
gminie, jak i turyści. Poruszono także temat 
zagrożeń jakie wyniknąć mogą ze zmian 
(„przypuszczalnie wzrośnie liczba wypad-
ków komunikacyjnych z udziałem pieszych” 
spieszących się na przesiadkę.). - Jeśli 
nasze działania nie przyniosą skutków w 
postaci przywrócenia dotychczasowych lub 

podobnych warunków dojazdu do centrum, 
jesteśmy gotowi podjąć drastyczniejsze 
kroki - mówi burmistrz. Rozważane jest więc 
wystąpienie do Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów. Alternatywą mogą być 
także negocjacje z PKS w sprawie ewentu-
alnego dojazdu do Dworca Autobusowego 
przy ulicy Towarowej.

Władze Poznania ustami pracownika 
biura prasowego UM w Poznaniu, na ła-
mach Głosu Wielkopolskiego stwierdziły, 
że „Autobusy mogą zatrzymywać się w cen-
trum. Nie mogą tylko korzystać z przystan-
ków jako postojów.” Niektórzy przewoźnicy 
proponują więc rozwiązanie polegające na 
objeździe okolic centrum bez przystanku 
końcowego po trasie wzdłuż istniejących 
przystanków.

Zrozumiałe są kroki w kierunku połącze-
nia komunikacji w Aglomeracji Poznańskiej 
w sprawnie zorganizowany mechanizm. 
Idea wspólnego biletu (lub bardziej realnie 
wspólnego nośnika biletów) dla różnych 
komunikacji jest ciekawa. Do zunifikowa-
nych numerów linii przyzwyczaimy się z 
czasem. Ale dlaczego zmiany dyktowane 
przez administrację wielkiego miasta 
mają przebiegać w kierunku pogorszenia 
komfortu znacznej części pasażerów gmin 
podpoznańskich? ŁG

Postanowiliśmy ułatwić naszym czytel-
nikom, mieszkańcom gminy Kórnik i innym 
pasażerom KOMBUSu, niezadowolonym 
z niekorzystnych dla nich decyzji władz 
Poznania połączenie sił w proteście.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o 
sporządzenie list i zbieranie podpisów pod 
apelem do władz samorządowych Poznania 
o umożliwienie dojazdu komunikacji gmin 
ościennych do centrum na dotychczaso-
wych lub podobnych warunkach jak miało 
to miejsce do stycznia 2008 roku. 

Listy te prosimy przesyłać do Redakcji 
Kórniczanina. Nadesłane podpisy zbierze-
my razem i przekażemy władzom samo-
rządowym Poznania. Swoje opinie można 
także przesyłać na adres mailowy redakcji 
korniczanin@kornik.pl – ale w treści maila 
należy podać dane umożliwiające identyfi-
kację (anonimy nie będą brane pod uwagę). 
Poprosiliśmy już radnych Rady Miejskiej  
w Kórniku o przyłączenie się do akcji. 

ChCEMY NA KApONIERę!

My niżej podpisani apelujemy do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania o zezwolenie Spółce KPA KOM-
BUS oraz innym przewoźnikom na dojazdy i korzystanie z przystanków w centrum Poznania na identycznych lub podobnych 
warunkach jak miało to miejsce do stycznia 2008 roku. Z komunikacji korzystają mieszkańcy gmin ościennych, którzy poprzez 
swoją pracę lub naukę w Poznaniu stają się ważnym elementem społeczności poznańskiej oraz zarówno ekonomicznie 
(wypracowywane dochody, podatki) jak i niematerialnie (nauka, praca naukowa, działalność kulturalna) wzbogacają tę spo-
łeczność i jej wizerunek. Z komfortowych dojazdów korzystali dotychczas także mieszkańcy Poznania, dojeżdżający do gmin 
ościennych jako pracownicy, uczniowie i turyści.

Znikome korzyści płynące z decyzji o ograniczeniu ruchu autobusów w centrum można i na pewno w perspektywie trzeba 
będzie zastąpić decyzjami ograniczającymi ruch samochodów osobowych.

Obecne rozwiązania w wielu konkretnych przypadkach zmuszają do przesiadek zwiększają czas dojazdu do pracy lub 
szkoły, ograniczają komfort oraz powodują dodatkowe koszty, które ponosić muszą pasażerowie.

(data, nazwisko i imię, adres, własnoręczny podpis)

Proponujemy poniższą treść apelu: 
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§ 18 STATUTU GMINY KÓRNIK
ZWOŁUJĘ  

XX SESJĘ RADY mIEJSKIEJ  
W KÓRNIKU,

która odbędzie się 27 lutego 
2008r. o godz. 13oo w Sali Kórnic-
kiego Ośrodka Kultury, ul. Prowent 6,  
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kwo-
rum i przedstawienie porządku obrad.

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

RM.
4. Informacje Przewodniczącej Rady 

o działaniach podejmowanych w okre-
sie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z dzia-
łalności międzysesyjnej . 

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac 
w okresie międzysesyjnym.  

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

a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 
2008 rok,

b/ nadania Statutu Kórnickiemu 
Ośrodkowi Kultury w Kórniku,

c/ przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i 
Gminy Kórnik na lata 2008 – 2017,

d/ przekazania w formie aportu 
sieci wodociągowych na rzecz Spółki 
WKiUK z siedzibą w Kórniku,

e/ przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Kórniku - obr. geod. 
Bnin i Błażejewko, 

f/ wniesienia skargi na rozstrzygnię-
cie nadzorcze stwierdzające nieważ-
ność uchwały nr XIV/131/2007,

g/ wniesienia skargi na rozstrzygnię-
cie nadzorcze stwierdzające nieważ-
ność uchwały nr XVIII/185/2007,

h/ przystąpienia do Stowarzyszenia 
Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. 

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.     

  10. Zakończenie sesji.                                                               

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek

TRZY pYTANIA DO…

KAROLA BESZTERDA, KIEROWNIKA 
WYDZIAŁU 

INWESTYCJI AQUANETU S.A. 

- Jakie inwestycje Aquanet planuje 
wykonać na terenie gminy Kórnik w 
2008 roku? 

Na terenie gminy Kórnik poznańska 
spółka zamierza wykonać w tym roku na-
stępujące inwestycje:

- II etap magistrali Dębiec-Bnin - wo-
dociągi o średnicy 225 mm, długości 1280 
mb oraz o średnicy 160 mm, długości 480 
mb w Bninie,

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
w Kamionkach,

- budowa wodociągu o średnicy 200 
mm, długości 295 mb w ul. Mieczewskiej 
w Kamionkach (budowa pozostałych 
sieci wodociągowych w Kamionkach i 
Szczytnikach jest chwilowo zawieszona 
z uwagi na brak zgody Zarządu Dróg 
Powiatowych - jeśli uzyskamy uzgod-
nienie będziemy mogli jeszcze wykonać 
wodociąg o średnicy 200 mm długości ok. 
2700 mb oraz wodociąg o średnicy 150 
mm, długości 1750 mb w Kamionkach i 
Szczytnikach), 

- rozpoczęcie budowy głównego ko-
lektora o średnicy 800 mm w Borówcu od 
oczyszczalni ścieków do ul. Szkolnej, 

Ponadto trwają prace projektowe nad:
- magistralami wodociągowymi zasi-

lającymi gminę Kórnik z Poznańskiego 
Systemu Wodociągowego - ze strony SUW 
w Mosinie;

- kanałami sanitarnymi dla miejscowości: 
Borówiec (część III), Kamionki, Szczytniki, 
Koninko, Skrzynki, Mościenica, Dziećmie-
rowo (os. Owocowe Wzgórze), Błażejewo, 
Błażejewko, Biernatki i Prusinowo.

- Jakie inwestycje z terenu gminy 
Kórnik zostały pominięte w planie inwe-
stycyjnym na najbliższe lata, ze względu 
na nie spełnienie warunku zamieszkiwa-
nia 120 osób na km² i czy mają one szan-
sę realizacji w późniejszym czasie? 

Zakres rzeczowy zadań, które mają 
szansę na dofinansowanie z Funduszu 
Spójności jest nadal przedmiotem analiz 
rzeczowo-finansowych, które prowadzi 
nasz konsultant - firma Grontmij. Obecnie 
nie możemy podać ostatecznego wykazu 
pominiętych inwestycji. Te zadania, które 
znajdą się w planie będą realizowane w 
latach 2009-2014. Plan inwestycyjny spół-
ki do roku 2016 nie przewiduje budowy 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poza 
tą, która będzie realizowana z dofinanso-
waniem ze środków unijnych.

- Kiedy nastąpi modernizacja oczysz-
czalni w Borówcu?  

Obecnie trwają prace projektowe. 
Modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Borówcu zakończy się nie wcześniej niż 
w 2011 roku. 

Rozmawiała: Barbara Morasz

Linia 502 Kórnik Rynek-Dziećmierowo-Kórnik dw.PKP-Szczodrzykowo III-
Dachowa I,II,III-Robakowo Zm-Gądki Elewator-Koninko węzeł-Świątniczki-

Poznań Rataje
Kursuje w dni robocze

Kórnik, Rynek 05:52 12:20   20:15  

Kórnik, szkoła 05:54 12:22   20:17  

Dziećmierowo, I 05:56 12:24   20:19  

Dziećmierowo, II 05:58 12:26   20:21  

Dziećmierowo, III 05:59 12:27   20:22  

Szczodrzykowo, przejazd 06:01 12:29   20:24  

Szczodrzykowo, d.k. Kórnik 06:02 12:30   20:25  

Szczodrzykowo, I Ogrodowa 06:03 12:31   20:26  

Szczodrzykowo, II skrz. 06:04 12:32   20:27  

Szczodrzykowo, III 06:05 12:33   20:28  

Dachowa, I 06:07 12:35   20:30  

Dachowa, II 06:09 12:37   20:32  

Dachowa, III 06:10 12:38   20:33  

Robakowo, II 06:11 12:39   20:34  

Robakowo, I 06:12 12:40   20:35  

Robakowo, Zakłady mięsne 06:13 12:41 14:20 15:20 20:36 22:20

Gądki, Elewator 06:14 12:42 14:21 15:21 20:37 22:21

Koninko, węzeł 06:16 12:44 14:23 15:23 20:39 22:23

Poznań, Świątniczki 06:19 12:47 14:26 15:26 20:42 22:26

Poznań, Os. Lecha III 06:22 12:50 14:29 15:29 20:45 22:29

Poznań, Os. Jagiellońskie 06:23 12:51 14:30 15:30 20:46 22:30

Poznań, Rondo Rataje 06:25 12:53 14:32 15:32 20:48 22:32

Linia 502 Poznań Rataje Dw.-Poznań Świątniczki-Koninko węzeł-Gądki  
Elewator-Robakowo Zm-Dachowa-Szczodrzykowo-Dziećmierowo-Kórnik 

Rynek
Kursuje w dni robocze

Poznań, Rataje Dworzec 06:37 06:55 13:22 15:59 21:22 23:37

Poznań, Os. Jagiellońskie 06:39 06:57 13:24 16:01 21:24 23:39

Poznań, Os. Lecha III 06:40 06:58 13:25 16:02 21:25 23:40

Poznań, Świątniczki 06:41 06:59 13:26 16:03 21:26 23:41

Koninko, węzeł 06:45 07:03 13:30 16:07 21:30 23:45

Gądki, Elewator 06:47 07:05 13:32 16:09 21:32 23:47

Robakowo, Zakłady mięsne 06:48 07:06 13:33 16:10 21:33 23:48

Robakowo, I  07:07  16:11  23:49

Robakowo, II  07:08  16:12  23:50

Dachowa, III  07:09  16:13  23:51

Dachowa, II  07:11  16:15  23:53

Dachowa, I  07:13  16:17  23:55

Szczodrzykowo, III  07:15  16:19  23:57

Szczodrzykowo, II skrz.  07:16  16:20  23:58

Szczodrzykowo, I Ogrodowa  07:17  16:21  23:59

Szczodrzykowo, d.k. Kórnik  07:18  16:22  00:02

Szczodrzykowo, przejazd  07:19  16:23  00:04

Dziećmierowo, III  07:21  16:25  00:07

Dziećmierowo, II  07:22  16:26  00:09

Dziećmierowo, I  07:24  16:28  00:11

Kórnik, szkoła  07:26  16:30  00:13

Kórnik, Rynek  07:27  16:31  00:15

ODDAlAjąCE SIę 
pRZYSTANKI

W ostatnim tygodniu na adres interne-
towy Redakcji Kórniczanina napłynęło kilka 
nieanonimowych listów podobnej treści:

„Szanowna Redakcjo!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o 

sprawdzenie odległości między przystan-
kami Kórnik: ul. Poznańska, a Poznań: os. 
Lecha, os. Jagiellońskie i Rondo Rataje. 

Według mojej wiedzy ww. odcinki znaj-
dują się od siebie w odległości mniejszej 
niż 20 km KOMBUS jednak pobiera opłaty 
z grupy cenowej od 20 km do 30 km. Jest to 
niezgodne z uchwałą Rady Miejskiej w Kór-
niku. Proszę, aby pomiaru dokonała osoba 
niezależna (np. Redaktor), gdyż firma nie 
stwierdziła żadnych nieprawidłowości.”

 Zgodnie z sugestią internautów przedsta-
wiciel redakcji przejechał trasę zajeżdżając 
do zatok przystankowych (również na węźle 
Koninko) oraz  mierząc za pomocą licznika za-
instalowanego w samochodzie osobowym od-
ległość między wymienionymi przystankami. 
O ile wierzyć licznikowi, zarówno przystanek 
na os. Lecha, jak i kolejny na os. Jagiellońskim 
znajdują się w odległości mniejszej niż 20 km 
od przystanku w Kórniku na ul. Poznańskiej.

Ktoś mógłby powiedzieć, że licznik w pry-
watnym samochodzie nie ma licencji i nie jest 
wystarczającym dowodem i miałby pewnie 
rację. Jednak KOMBUS w dostarczonym nam 
rozkładzie jazdy linii 501 (dawniej NB) podaje 
odległości między przystankami. 

Przystanek „Kórnik, Poznańska” znajduje 
się według tych danych 4 km od przystanku 
początkowego (Kórnik, Bnin SKR), natomiast 
przystanek „Poznań, os. Lecha III” 22,8 km, 
a „Poznań, os. Jagiellońskie” 23,9 km od 
SKRów. Prosty rachunek wystarcza by po-
twierdzić informacje internautów. 

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miej-
skiej nr IX/77/2007z dnia 30 maja 2007r. ceny 
biletów zarówno jednorazowych jak i mie-
sięcznych zależą od odległości jaką pasażer 
przejedzie autobusem i podzielona jest ma 
stawki do 5, do 10, do 20, do 30 i do 40 km.

Zgodnie z tą uchwałą spółka KPA KOM-
BUS powinna pobierać opłaty między przy-
stankami „Kórnik, Poznańska” a „Poznań, 
Lecha III” i „Poznań, os. Jagiellońskie” tak jak 
za przejazd do 20 km.

Przystanek na Rondzie Rataje znajduje 
się około 20 kilometra. Według przedstawio-
nych przez spółkę badań dokładnie na 20 
kilometrze. 

Co na to władze spółki? Nowa pani pre-
zes tłumaczy: „Strefy między przystankami, 
taryfy opłat i zasady ich pobierania ustalone 
zostały kilkanaście lat temu i usankcjono-
wane uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku. 
Zasada poboru opłat za przejazdy jest taka 
sama i od 2 miesięcy, podczas których kie-
ruję Spółką nie uległa zmianie. Modernizacja 
trasy S-11 spowodowała liczne utrudnienia, 
niektóre przystanki uległy likwidacji, powstają 
nowe, zmienia się sposób wjazdu w zatoki 

przystankowe i obecnie korygowanie tych 
odległości nie jest możliwe. Mogę obiecać, że 
po zakończeniu modernizacji trasy katowickiej 
odległości międzyprzystankowe zostaną usta-
lone na nowo i skorygowana zostanie taryfa 
opłat za przejazdy.”

O komentarz do sprawy poprosiliśmy 
także obecnego wiceburmistrza, a kiedyś 
kierującego naszą komunikacją Hieronima 
Urbanka:

„Sprawa opłat za przejazdy z Kórnika na 
os. Lecha i Jagiellońskiego w Poznaniu dysku-
towana była jeszcze w ubiegłym stuleciu.

Problem pojawił się, gdy na podstawie 
obserwacji dokonanych przez kierowców 
wyszło na jaw, że niektórzy pasażerowie 

kupują tańszy bilet do os. Lecha natomiast 
jadą na jego podstawie do Rataj lub nawet 
do Kaponiery. Niestety bilet dokumentuje tylko 
swoją cenę a nie miejsce, w którym pasażer 
wsiadł albo zamierza wysiąść.

Z tego, co sobie przypominam w połowie 
lat 90tych poruszył ten problem na forum Rady 
Miejskiej ówczesny Sekretarz Gminy Kórnik 
Roman Dolata. Zapadły wtedy decyzje rady o 
pobieraniu takich samych opłat niezależnie czy 
pasażer jechał do os. Lecha czy do Rataj”.

Niestety nie udało nam się odnaleźć 
żadnych przepisów ani dokumentów sank-
cjonujących pobieranie opłat w inny sposób 
niż wskazuje uchwała Rady Miejskiej nr 
IX/77/2007z dnia 30 maja 2007r.

Argument o wykorzystywaniu różnicy 
cen biletów przez nieuczciwych pasażerów 
jest rzeczowy, jednak nie można uogólniać 
i karać podwyższonymi opłatami wszystkich 
uczciwych pasażerów.

Uregulowanie wszystkich nieścisłości 
wynikających z przepisów i błędnej praktyki 
powinno leżeć w interesie spółki. 

KOMBUS otrzymuje od gminy kwotę pie-
niędzy stanowiącą różnicę pomiędzy ilością 
przejechanych kilometrów pomnożoną przez 
stawkę za kilometr  a wpływami z biletów. Nie-
zależnie więc ile będziemy płacić za przejazd 
między ul. Poznańską a os. Lecha – bilans 
będzie taki sam. Liczy się jednak także wize-
runek firmy ... ŁG
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na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

RE ALI ZU JE mY WSZYST KIE RE CEP TY

ul. Staszica 1 („KO-MED” HCP)
przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

ul. Wschodnia 5 (przy szkole ekonomicznej)
przyjęcia: wtorek od 16.00, czwartek od 19.00

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYKONUJą bADANIA USG:
* JAmY bRZUSZNEJ
* TARCZYCY
* JąDER
* PIERSI
* CIążY

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa  

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
USG  W ŚREmIE 

C Z A S  P R O M O C J I  O G R A  N I  C Z O  N Y

b E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwar tek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTEROWE BADANIE WZRO KU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓR NIK
Tel. 0502 773 552

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

USŁUGI INSTALACYJNE  
WOD-KAN, C.O., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

ELLMEDELLMED

STOMATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

ZAPRASZAMY
DO NOWO OTWARTEGO SKUPU
- złomu i metali kolorowych

- akumulatorów
- makulatury i butelek
znajdującego się przy ul. Mlyńskiej

na terenie firmy T.M. Małeccy.

Oferujemy konkurencyjne ceny.
Płatne gotówką

Zapewniamy odbiór złomu od klienta własnym transportem.

TEL: 601 489 257, 693 562 991

bIURO USŁUG  
PROJEKTOWYCH

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:

- wykonanie projektów wszystkich 
obiektów,

- wydawanie opinii rzeczoznawcy 
budowlanego,

- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa 
budowlanego.
Polecam konsultacje  
przedprojektowe

Zapraszam

PRZEDSZKOLE NR 2 
„CZTERY PORY ROKU” 

W KÓRNIKU
ogłasza zapisy do przedszkola na rok szkolny 2008/09. 

Zgłoszenia na nowy rok szkolny będą przyjmowane  
w dniach od 1 do 30 marca.

Do oddziału integracyjnego przyjmowane są również dzieci 
niepełnosprawne. 

  Zapraszamy rodziców i wszystkich chętnych 
przyszłych przedszkolaków  

(którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola) na

DRZWI OTWARTE

w dniu 1 marca (sobota) o godz. 9.00

W programie:
• Prelekcja dla rodziców

• Zapoznanie z personelem i budynkiem przedszkola
• Zajęcia dla dzieci

• Słodki poczęstunek

Prosimy zabrać ze sobą obuwie domowe.
Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony internetowej 

www.przedszkole.mawe.pl 

Dyrekcja Przedszkola  
w Szczodrzykowie  

serdecznie zaprasza wszystkich  
zainteresowanych Rodziców z Dziećmi na 

,,DZIEŃ OTWARTY” 
w sobotę 8 marca 2008r.  

o godz. 10.00 do naszego przedszkola.
Goście będą mieli okazję zwiedzić 
przedszkole, jego szczególny arty-

styczny charakter, oraz uczestniczyć 
w zajęciach, zabawach i warsztatach 

plastycznych. Porozmawiać z dyrekto-
rem i personelem przedszkola.  

Zjeść coś słodkiego.
Przypominamy: przez cały miesiąc 

marzec trwają zapisy do przedszkola 
na nowy rok 2008/09

Należy pobrać i oddać wypełniona 
kartę zgłoszenia.

Dyrektor przedszkola
Magdalena Jankowiak

NABÓR DO PRZEDSZKOLA NR 1 
W KÓRNIKU

Z dniem 1 marca 2008r. 
Przedszkole nr 1 im. „Misia Uszatka” 
w Kórniku rozpoczyna nabór dzieci 

w wieku 3-6 lat na rok szkolny 2008/2009. 
Zainteresowani rodzice powinni pobrać 

i dostarczyć wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka 
do w/w przedszkola, w ciągu miesiąca marca.

Dnia 15 marca 
w godzinach 9:00-11:00 

przedszkole zaprasza zainteresowanych rodziców 
wraz z przyszłymi przedszkolakami 

na dzień drzwi otwartych, podczas którego 
można będzie zapoznać się z personelem 

i wyposażeniem przedszkola 
oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje 

na temat funkcjonowania placówki.

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Kórniku 
zatrudni, od 01.09.2008 r., nauczyciela wy-
chowania przedszkolnego. 

Wymagane kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela przedszkola. Do-
datkowym atutem będzie przygotowanie do 
pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. 

Adres: Przedszkole nr 2 ul. Jeziorna 16 
62-035 Kórnik, tel. 8-170-168, e-mail: przed-
szkole-bnin@o2.pl, strona www. przedszko-
le.mawe.pl

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Kórniku za-
trudni na ½ etatu, od 01.04.2008 r., pracow-
nika (emeryta lub rencistę) na stanowisko 
ogrodnika/ pracownika gospodarczego. 

Wymagane kwalifikacje: tzw. „złota rącz-
ka”, wykształcenie min. zawodowe

Adres: Przedszkole nr 2 ul. Jeziorna 16 
62-035 Kórnik, tel. 8-170-168, e-mail: przed-
szkole-bnin@o2.pl, strona 

www. przedszkole.mawe.pl
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W pierwszej połowie lutego do wo-
dociągu wiejskiego w żernikach dosta-
ły się bakterie. To już trzeci przypadek 
zanieczyszczenia bakteriologicznego 
wody na terenie gminy Kórnik w ciągu 
ostatnich ośmiu miesięcy. 

W ubiegłym roku bakterie coli i pa-
ciorkowców „wkradły” się w lipcu do 
wodociągu w Kamionkach i pod koniec 
sierpnia do zakładowego wodociągu, 
należącego do „Gospodarstwa Rolnego 
Bolesław Zys - Marta Zys”. 

6 lutego 2008 roku Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Poznaniu po-
informował, że w dniu 29 stycznia pobrano 
próbki wody do badań z wodociągu wiej-
skiego Żerniki, administrowanego przez 
AQUANET S.A. w Poznaniu. Badanie 
wody wykazało obecność nielicznych bak-
terii. Sanepid stwierdził również, że jakość 
wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia 
konsumentów, jednak profilaktycznie 
zalecił używanie wody do celów konsump-
cyjnych (do picia, mycia, płukania warzyw 

i owoców, produkcji żywności, mycia 
naczyń, powierzchni mających kontakt z 
żywnością) tylko po przegotowaniu. Bez 
przeszkód mieszkańcy wymienianej wsi 
mogli używać wodę do celów sanitarnych. 
Informację tą bezzwłocznie dostarczono 
do Urzędu Miejskiego w Kórniku oraz 
sołtysa wsi Żerniki. 

Jak nas poinformował Jerzy Rykała, 
kierownik Wydziału Produkcji Wody 
Aquanetu, po otrzymaniu komunikatu 
z Sanepidu, poznańska spółka podjęła 
działania, polegające na płukaniu wodą 
o zwiększonej dawce chloru studni głę-
binowej, filtrów i sieci  wodociągowej w 
Żernikach. – Po tych zabiegach pobrano 
próby wody do analiz przez Laborato-
rium Badań Wody AQUANET SA, które 
wykazały brak zanieczyszczenia wody. 
Podobne zabiegi stosowano w dniach: 7 
i 8 lutego w zakresie płukania sieci, jak i 
pobierania próbek wody do analizy, które 
również potwierdziły brak skażenia wody 
- powiedział Jerzy Rykała. 

Podczas kilku dni, gdy przeprowadza-

no intensywną dezynfekcję wodociągu, 
mieszkańcy mogli korzystać z wody pitnej 
dostarczanej im w beczkowozie. - Ludzie 
bez problemu poradzili sobie z tą sytu-
acją. Pobierali wodę z beczkowozu i ku-
powali butelkowaną w sklepie - stwierdził 
Kazimierz Bogusławski, sołtys Żernik. 

Utrudnienia trwały przez cztery dni. 
10 lutego Sanepid stwierdził, że woda 
pozbawiona jest jakichkolwiek zanie-
czyszczeń i nadaje się do spożycia bez 
przegotowania. Informacja ta dość szybko 
dotarła do mieszkańców wsi, a beczkowóz 
odwołano. 

Prawdopodobną przyczyną zanie-
czyszczenia bakteriologicznego wody w 
Żernikach była usterka chloratora - urzą-
dzenia do dezynfekcji wody wtłaczanej do 
sieci wodociągowej ze Stacji Uzdatniania 
Wody w Żernikach. - Jeszcze w dniu 6 
lutego 2008 roku, czyli niezwłocznie po 
uzyskaniu informacji od Sanepidu, zain-
stalowano nowy układ dezynfekcji wody 
na tym obiekcie, umożliwiający stałą 
dezynfekcję wody wtłaczanej do sieci 
wodociągowej i okresową dezynfekcję 
wody ujmowanej przed filtrami – zapewnił 
nas kierownik Wydziału Produkcji Wody 
Aquanetu. 

Barbara Morasz

BęDą SZuKAć 
GAZu

Na przełomie lutego i marca firma 
Geofizyka Kraków rozpocznie poszu-
kiwania złóż ropy i gazu na terenie 
północno-wschodniej części gminy 
Kórnik. Krakowska spółka na zlecenie 
Energii Zachód przeprowadzi bada-
nia sejsmiczne, które pomogą 
ustalić, gdzie mogą znajdować 
się złoża. 

Firma Geofizyka Kraków szukała 
już gazu na obszarze kórnickiej gmi-
ny w 2006 roku. Wyniki tych badań są 
tajne – Ich dysponentem jest firma, 
która wówczas zleciła badania, czyli 
Energia Zachód. Tylko ona może 
ujawnić te dane – poinformowała 
nas Magdalena Pachocka, rzecznik 
prasowy Geofizyki Kraków. 

Niestety nikt z Energii Zachód 
nie chciał udzielić nam jakichkol-
wiek informacji na temat wyników 
poprzednich prac, zasłaniając się 
tajemnicą firmy. 

W tym roku badania rozpoczęto na 
końcu stycznia w okolicach Swarzędza. 
Stamtąd badacze wraz z całą aparaturą 
będą przesuwać się w kierunku gminy 
Kórnik. W sumie krakowska Geofizyka 
ma przebadać na terenie Wielkopolski 
ponad 300 km² ziemi. Prace potrwają 
kilka miesięcy i obejmą oprócz naszej 
gminy tereny gminy Kostrzyn, Poznań, 
Swarzędz, Kleszczewo, Nekla, Środa 
Wielkopolska, Dominowo i Pobiedziska. 

Rezultatem prac będzie trójwymiarowe 
zdjęcie sejsmiczne (3D) badanego te-
renu, służące zlokalizowaniu obszarów, 
gdzie mogą występować złoża ropy 
naftowej lub gazu ziemnego. 

Jak wyglądają takie badania? 
Przede wszystkim warto wspomnieć 

o tym, że badania sejsmiczne polegają 
na rozpoznaniu geologicznej budowy 
podłoża na podstawie informacji uzyska-
nych w wyniku rejestracji fali sejsmicznej, 

wzbudzonej za pomocą specjalistyczne-
go sprzętu. W praktyce wygląda to tak: 
w określonym i wcześniej wyznaczonym 
miejscu firma, która wykonuje badania 
umieszcza ciężarówkę, posiadającą 
maszynę do wzbudzania fal sejsmicz-
nych. Fala ta po odbiciu się od kolejnych 
warstw podłoża, rejestrowana jest przez 
rozłożone na ziemi specjalne czujniki – 
geofony, które połączone są kablami z 
bardzo czułą aparaturą telemetryczną. 
Na podstawie tak uzyskanych, a następ-

nie odpowiednio przetworzonych da-
nych, obrazuje się geologiczną budowę 
podłoża, dzięki której zobaczymy, gdzie 
występują złoża. Aby mogła powstać taka 
mapa konieczne jest „przeczesywanie” 
terenu co 50 metrów. 

bezpieczne i za zgodą właściciela 
Prace geofizyczne niejednokrotnie 

prowadzone są na terenach prywatnych. 
Z tego powodu  wszyscy właściciele 
gruntów, przez które może przejeżdżać 

sprzęt lub gdzie mogą być rozkła-
dane kable i geofony, każdorazowo 
są informowani o przebiegu i istocie 
prac przez inspektorów terenowych 
Geofizyki Kraków, a także proszeni 
o zgodę na wstęp. Kable i geofony 
leżą na ziemi w danym miejscu nie 
dłużej niż kilka dni. Pojazdy są nad-
zorowane przez wykwalifikowanych 
fachowców

Geofizyka Kraków zapewnia, 
że zarówno sprzęt, jak i ta metoda 
badań są zupełnie bezpieczne dla 
ludzi i zwierząt. Firma stara się, 
aby badania nie stanowiły zbęd-
nego utrudnienia w życiu i pracy 
miesz¬kańców okol icy,  ani  n ie 

miały szkodliwego wpływu na środowi-
sko naturalne. Magdalena Pachocka, 
rzecznik prasowy Geofizyki powiedziała, 
że ewentualne szkody rolnicze zawsze 
są rekompensowane przez firmę na 
podstawie stosownego protokołu szkód. 
Apeluje również o nie niszczenie, ani nie 
zabieranie tego sprzętu. - W żaden spo-
sób nie przyda się on w gospodarstwie 
domowym, a praca badaczy bez niego 
jest niemożliwa - stwierdziła. 

Barbara Morasz

BAKTERIE  
W żERNIKOWSKIM WODOCIąGu

KOmU TO PRZESZKADZAŁO?

 Od wielu lat w Polsce przybywa  
 samochodów, poruszanie się w 
dużych miastach jest koszmarne, a sporo 
dróg stało się bardzo niebezpiecznych. 
Podjęcie decyzji o 
modernizacji drogi 
krajowej nr 11, na od-
cinku Poznań-Kórnik 
było już konieczne. 
Prace pierwszego 
etapu rozpoczęto w 
roku 2005. Przy oka-
zji rangę drogi pod-
niesiono do statusu 
drogi szybkiej (S11), 
czyli zbliżonej para-
metrami do autostra-
dy, z dwoma pasami 
ruchu w jedną stro-
nę i bezkolizyjnymi 
skrzyżowaniami. 

Od blisko dwóch 
lat modernizacja dro-
gi postępuje dość 
sprawnie, zwłasz-
cza na odcinkach 
niewymagających budowy mostów. Dla 
zachowania większego bezpieczeństwa 
wyeliminowano bądź przebudowano kilka 
skrzyżowań, na których dochodziło do wielu 
wypadków, nawet ze skutkiem śmiertelnym. 
Były to skrzyżowania w Jaryszkach, w Ko-
ninku czy w Gądkach. 

Skrzyżowanie w Jaryszkach (na pogra-
niczu gminy Kórnik z Poznaniem) zostało 
obecnie wyeliminowane z ruchu. Do koń-
ca pierwszej dekady stycznia 2008 roku 
wydawało się, że obok stacji benzynowej 

w Jaryszkach nadal będzie funkcjonować 
dogodny zjazd w kierunku Krzesin i Spła-
wia. Niestety na początku stycznia stacja 
została odgrodzona płotem i mieszkańcy 
tych osiedli Poznania, a także użytkow-
nicy pobliskich ogrodów działkowych nie 

mają możliwości wyjazdu na drogę S11 
w kierunku Poznania ani też dostępu do 
stacji i zaopatrzenia się w paliwo. Ponadto 
autobus MPK w Poznaniu (nr linii 53), 
który ułatwiał komunikację użytkowników 
ogrodów działkowych w okresie letnim, 
również nie będzie miał możliwości powro-
tu. W płocie przewidziano 3 m szerokości 
bramę otwieraną na pilota, która umożliwi 
przejazd tylko samochodom osobowym, 
ale czy wszystkim? Przepisy wprawdzie 
zabraniają przejazdu przez stację benzy-

nową pojazdom niezaopatrującym się w 
paliwo, ale przecież dotychczasowy ruch 
odbywał się drogą państwową, poza sta-
cją. Czyżby dotychczasowe skrzyżowanie 
automatycznie stało się własnością stacji 
benzynowej?

W miejsce nie-
bezpiecznego, do-
t y c h c z a s o w e g o 
skrzyżowania obok 
stacji benzynowej w 
Jaryszkach wybudo-
wano nową, ponad 
2,5 km drogę, któ-
rą miała umożliwić 
bezkolizyjny wyjazd 
w kierunku Kórni-
ka, przez wiadukt w 
Koninku. Nie dość, 
że drogę wybudo-
wano od podstaw i 
poprowadzono przez 
środek kilkuhekta-
rowego pola, to jest 
ona zbyt wąska dla 
ruchu samochodów 
ciężarowych, które z 
niej korzystają (patrz 

foto). Należy się spodziewać, że w krótkim 
czasie droga ta na odcinku wzdłuż ogródków 
działkowych zostanie zniszczona przez 
ciężkie samochody, które przy wymijaniu się 
muszą zjeżdżać na miękkie pobocze, wyła-
mując przy tym krawędzie drogi pozbawionej 
obrzeża. Czy tak być musi? Dlaczego stacja 
benzynowa Shell została odcięta od poten-
cjalnych klientów, a przy okazji zamknięto 
zjazd w kierunku ulicy Ostrowskiej? Komu 
to przeszkadzało?

T.Tylkowski

CZYTElNICY pISZą

 Szanowna Redakcjo 
 Zwracam się do Was z prośbą o  

 zajęcia się dwoma sprawami zwią-
zanymi z obwodnicą Kórnika do Śremu.

W czerwcu zeszłego roku nastąpiło uro-
czyste otwarcie tak potrzebnej 
miastu i gminie obwodnicy. Pisał 
o tym Kórniczanin a i w podsumo-
waniu minionego roku również na 
łamach Kórniczanina powyższa 
inwestycja wymieniana jest jako 
jedna z większych. To wszyst-
ko prawda i pięknie ale ... Idąc 
chodnikiem od strony gazowni na 
Błonie i dalej, nie mogę patrzeć na 
"fuszerę" budowlańców. Część 
robót została wykonana po prostu 
fatalnie. Nie ma to nic wspólnego 
z rzetelnością, fachowością i do-
brym rzemiosłem. 

Skarpy rowów wzdłuż drogi 
są pocięte kanałami wydrążonymi 
przez źle odprowadzaną wodę z 
drogi. W załączeniu zdjęcia. 

Przepusty pod zjazdami z obwodnicy do 
Daglezji, na stadion i do OSIR'u są fatalnie 
wykonane. Skarpy od strony rowu są obrobio-
ne pod złym kątem i nie właściwie zabezpie-
czone przed działaniem wody. W załączeniu 
zdjęcia. Taka sytuacja w niedługim czasie 

doprowadzi do oberwania krawędzi zjazdów 
i uszkodzeń ich nawierzchni.

Nie mam pretensji do naszych władz 
tylko do wykonawcy. Na wszelkie roboty wy-
konawca udziela gwarancji (nie mówiąc już 

o rękojmi). Za Waszym pośrednictwem chcę 
tylko zmobilizować osoby odpowiedzialne w 
Urzędzie do przeprowadzenia wizji lokalnej 
i ocenienia stanu obecnego oraz podjęcia 
zdecydowanych kroków w stosunku do wy-
konawcy w celu poprawienia źle wykonanej 

roboty. Jeżeli się dobrze orientuję to głównym 
wykonawcą była firma Skańska, ta która 
modernizuje obecnie S11 i za gazownią ma 
swoje zaplecze budowlane. 

Druga sprawa to rozkopany chodnik 
za zjazdem do OSIR'u idąc od 
miasta (na przeciwko prywatnej 
posesji). Rozkopanie chodnika 
nastąpiło w okolicach grudnia 
2007, a więc niespełna pół roku po 
zakończeniu jego budowy. Długo 
nie dano nam się cieszyć dobrym 
i bezpiecznym chodnikiem na Mo-
ścienice i ogródki działkowe.

Do dnia dzisiejszego stan 
chodnika nie został przywrócony 
do stanu pierwotnego a do tego 
zobowiązuje prawo budowla-
ne. Ciekaw jestem kto jest tego 
sprawcą? Czy "sprawca" wyko-
nawca, inwestor miał stosowne 
uzgodnienia i pozwolenia? A 
może to bez szczelna samowola 
budowlana?

Również i w tym przypadku proszę za 
Waszym pośrednictwem o interwencję  
u naszych urzędników.

Z poważaniem – Wojciech Zimniak
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tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966

IN STA LA TOR STWO
RAFAŁ NIEmIR

wykonuje:
instalacje wod. – kan. – c.o – gaz

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

Borówiec, ul. Poznańska 83
Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344 

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36

kom. 0602 806 693
www.sintex.pl      sintex@sintex.pl 

godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

Komunikacyjne pojazdów  
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych 
przedsiębiorstw

UBEZPIECZENIA

Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC 
Dojazd do klienta bezpłatny!

Koszuty 61
Tel. 061 28 77 120, tel. Kom. 069 126 77 27

tel./fax (61) 817-89-20, tel. (61) 818-99-02

ZEGARY
Profesjonalna naprawa
i renowacja zegarów.

Możliwy dojazd  
do klienta

tel. 602 651 635

ELEKTRYK  
SAMOCHODOWY  

i MASZYN ROLNICZYCH  
- NAPRAWY U KLIENTA,  

ORAZ SPRZEDAŻ
CZĘŚCI NOWYCH  

I UŻYWANYCH 

tel. 509 220 294

MEGALUX
Profesjonalne sPrzątanie obiektów

ZATRUDNIĘ
chętnych na stanowisko pracownika porządkowego 

na terenie kórnika i Gądek.
atrakcyjne wynagrodzenie na umowę o pracę.

TEL. 061 876 83 38 lub 516 325 888

Miejsce na Twoją reklamę

INFORMATOR DlA OSOBY 
NIEpEŁNOSpRAWNEj

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych uruchomił 
program „Sprawny dojazd”. Dzięki 
niemu można uzyskać dofinansowanie 
dla osób niepełnosprawnych do zakupu 
samochodu lub uzyskania prawa jazdy 
kategorii b. Termin składania wniosków 
o dofinansowanie: 14 luty – 31 marzec 
2008 roku. 

Jednym z warunków rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
mających różnego rodzaju trudności w 
przemieszczaniu się, jest umożliwienie 
tym osobom dostępu m.in. do zakładu 
pracy, szkoły, placówek służby zdrowia (w 
tym na zabiegi rehabilitacyjne), urzędów, 
placówek kulturalno-oświatowych i innych 
jednostek.

Program „Sprawny dojazd” obejmuje 
dwa obszary: 

1. Obszar A - pomoc w zakupie samo-
chodu osobowego lub oprzyrządowanego 
samochodu osobowego, 

2. Obszar B - pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy kategorii B.

Adresatami programu w obszarze A 
są: zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie 
osoby niepełnosprawne w wieku aktywności 
zawodowej, legitymujące się prawem jazdy 
kategorii B, posiadające ważne orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczenie rów-
noważne, wydane z powodu dysfunkcji 
narządu ruchu, niepełnoletnie dzieci niepeł-
nosprawne, posiadające ważne orzeczenie 
o niepełnosprawności lub orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełnosprawności, jeże-
li wymagają rehabilitacji leczniczej, a jeden z 
rodziców lub opiekun prawny posiada prawo 
jazdy kategorii B, zatrudnione lub uczące 
się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w 
wieku aktywności zawodowej, posiadające 
znaczny stopień niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne, które ze względów 
zdrowotnych nie posiadają prawa jazdy i wy-
magają opiekuna kierowcy, posiadającego 
prawo jazdy kategorii B. 

Adresatami programu w obszarze B są 
pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku 
aktywności zawodowej, posiadające ważne 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie 
równoważne, wydane z powodu dysfunkcji 
narządu ruchu. 

Jeżeli treść orzeczenia o stopniu nie-
pełnosprawności albo orzeczenia równo-
ważnego nie wskazuje na przyczynę jego 
wydania, uprawniającą do skorzystania z 
pomocy w ramach programu, dokumentem 
potwierdzającym możliwość uczestnictwa w 
programie jest zaświadczenie wydane przez 
lekarza specjalistę, szczegółowo opisujące 
dysfunkcję narządu ruchu (w szczególności 
kończyn dolnych) i związane z tym trudności 
w poruszaniu się wnioskodawcy. 

Wnioskodawca posiadający samochód 

6-cio letni lub nowszy może ubiegać się o 
dofinansowanie samochodu tylko wtedy, gdy 
w gospodarstwie domowym wnioskodawcy 
są co najmniej dwie osoby niepełnospraw-
ne oraz co najmniej dwie osoby posiadają 
prawo jazdy kategorii B. 

W przypadku, gdy środki finansowe 
PFRON przekazane na realizację programu 
są niewystarczające, aby zapewnić realiza-
cję wszystkich wniosków pozytywnie zwe-
ryfikowanych, przy podejmowaniu decyzji 
o dofinansowaniu, bierze się pod uwagę w 
szczególności: stopień trudności w poru-
szaniu się adresata programu, wynikający 
z jego niepełnosprawności, potwierdzony 
zaświadczeniem lekarskim, dostępność 
środków komunikacji zbiorowej w miejscu 
zamieszkania, pracy lub nauki adresata 
programu,  oddalenie miejsca zamieszka-
nia od miejsca pracy lub nauki, adresata 
programu, trudności adresata programu w 
dostępie do dóbr i usług oraz wszechstronnej 
rehabilitacji, liczbę osób niepełnosprawnych 
we wspólnym gospodarstwie domowym 
wnioskodawcy, zakres pomocy ze środków 
PFRON, udzielonej wnioskodawcy lub człon-
kom jego gospodarstwa domowego, w okre-
sie ostatnich 6 lat, czas trwania rehabilitacji 
leczniczej adresata programu, częstotliwość 
wyjazdów, związanych z rehabilitacją leczni-
czą adresata programu. 

Maksymalna kwota udzielonego do-
finansowania, zależna jest od wysokości 
dochodów brutto przypadających na jednego 
członka rodziny w gospodarstwie domowym 
wnioskodawcy.

Samochód zakupiony z udziałem środ-
ków PFRON nie może być starszy niż trzy-
letni. Cena zakupu samochodu nie może 
przekroczyć równowartości 20.000 EURO, 
przeliczonej na złote według kursu średniego 
EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski obowiązującego na dzień 31 grudnia 
roku poprzedniego. 

Do uzyskania dofinansowania niezbędne 
jest wniesienie przez wnioskodawcę udziału 
własnego, w przypadku: zakupu fabrycznie 
nowego samochodu osobowego - w kwocie 
nie niższej niż 20% ceny zakupu, zakupu 
używanego samochodu osobowego, nie 
starszego niż trzyletni - w kwocie nie niższej 
niż 25% ceny zakupu, kosztów uzyskania 
prawa jazdy - w kwocie nie niższej niż 15% 
tych kosztów. W przypadku zakupu i mon-
tażu oprzyrządowania do samochodu udział 
własny wnioskodawcy nie jest wymagany. 

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej: www.pfron.org.pl, pod 
numerem bezpłatnej infolinii PFRON 0 800 
533 335 oraz w biurze Gminnego Rzeczni-
ka Osób Niepełnosprawnych.

Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik  

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

mail – rzecznik.on@kornik.pl)

INFORMACjE  
Z pRZYChODNI 

Mimo, że ciągle słyszymy i czytamy o 
trudnościach, strajkach, złej sytuacji w służbie 
zdrowia – nasza lokalna Przychodnia Lekarzy 
Rodzinnych „Zdrowie” pracuje i stara się za-
pewnić swoim pacjentom opiekę medyczną 
na odpowiednim poziomie.

W bieżącym roku w Przychodni zostali 
zatrudnieni nowi lekarze. Są to:

- lekarz internista Mirosław Bizewski
- specjalista pediatra Ewa Stachowiak
- lekarz medycyny Magdalena Trzeciak
- specjalista chirurgii ogólnej Maciej 

Paczkowski
- specjalista pediatra Paweł Kemnitz
Ufamy, że zwiększenie kadry lekarskiej uła-

twi Państwu dostęp do lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Jak w latach poprzednich Przychodnia 
czynna jest od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8:00 do 18:00. W godzinach 
18:00 – 8:00, w soboty, niedziele i świę-
ta świadczeń zdrowotnych w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej udziela 
„FALCK”, nr tel. 96-75. 

W nagłych przypadkach zagrożenia życia 
należy dzwonić pod nr POGOTOWIA RATUN-
KOWEGO 0618660066.

Wzorem poprzednich lat i w tym roku na 
terenie Przychodni odbywać się będą badania 
profilaktyczne. O ich terminach informować 
będziemy Państwa w lokalnej prasie, Inter-
necie i na plakatach. Zapraszamy do odwie-
dzania strony internetowej www.plrzdrowie.pl. 
Chcąc sprostać oczekiwaniom mieszkańców 
naszej gminy włączamy się aktywnie do 
Profilaktycznych Programów Zdrowotnych 
finansowanych przez NFZ. W chwili obecnej 
zapraszamy Państwa do skorzystania z pro-
gramu: „PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU 
KRĄŻENIA”. Adresatami Programu są osoby 
znajdujące się na liście świadczeniobiorców 
naszej przychodni i w roku 2008 będące w 
35,40,45,50 i 55 roku życia, (czyli urodzone w 
latach 1953, 1958, 1963, 1968, 1973) u których 
dotychczas nie została stwierdzona choroba 
układu krążenia, i które w ciągu ostatnich 5 
lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych 
w ramach podobnego programu. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
osobisty lub telefoniczny z Przychodnią ( 
0618170-059 lub -043). Lub z pielęgniarkami 
pod nr 0607 636 767 i 0605 548 427. Drugim 
programem profilaktycznym promowanym 
przez nas jest „Program Profilaktyki Gruźlicy”.

Wszelkie informacje uzyskacie Państwo 
pod podanymi wyżej numerami telefonów. 

Na rok bieżący zaplanowany jest także 
program „Profilaktyka Chorób Odtytoniowych 
na Etapie Podstawowym”. O jego realizacji 
poinformujemy Państwa w późniejszym 
terminie.

W imieniu kierownictwa i pracowników 
naszej Przychodni życzymy Państwu wszelkiej 
pomyślności i zdrowia w Nowym Roku.

Zachęcamy do korzystania z programów 
profilaktycznych w myśl zasady – lepiej zapo-
biegać niż leczyć. J.C.
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Przyjdź do nas!
Pokażemy Tobie jak schudnąć

10 kg w miesiąc!
Rolletic pomaga:

- uzyskać szczupłą i kształtną sylwetkę
- zredukować tkankę tłuszczową
- zlikwidować cellulit
- wzmocnić mięśnie
- uelastycznić skórę
- poprawić krążenie krwi
- poprawić przemianę materii
- pobudzić pozytywną energię Twojego ciała

       Zapraszamy też na fitness!

Studio Zdrowia Rolletic
ul. Szkolna 8, Kórnik. Tel. 698 40 99 86

PROMOCJA – 10 zł

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

oraz tralki gięte

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl

Przyjęcia Weselne w Błażejewku
w Restauracji „Pod Muszelką”  

malowniczo położoną nad brzegiem Jeziora Bnińskiego  
w przepięknym otoczeniu parkowo – leśnym  

zapewniają 
niepowtarzalne wrażenia.

Przyjęcia Weselne w Naszej Restauracji to:
•sala dla 150 gości,

• niepowtarzalna dekoracja sali i stołu weselnego,
• miła i fachowa obsługa,

• atrakcyjne i bogate menu,
• idealna sceneria do zdjęć ślubnych (na miejscu!)

• pokoje gościnne w hotelu „Merkury”,
• apartament dla Młodej Pary (gratis)

 
Na Państwa życzenie zajmujemy się również przygotowaniem

• oprawy muzycznej,
• kompozycji kwiatowych i innych dekoracji,

• specjalnych atrakcji np. pokazu sztucznych ognii.
 

„Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Błażejewko” Sp. z o.o.
w Błażejewku, 62-035 Kórnik

tel/fax. (061) 8170-161, 8170-177, 0603 051 776
www.blazejewko.com.pl,  

e-mail: blazejewko@poznan.home.pl

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

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

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

oraz inne materiały budowlane

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

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

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

PŁYTKI CERAMICZNE

CZYNNE: 
W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  14.00-20.00

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

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

tel. (61) 8171 127
aKOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

Miejsce na Twoją reklamę

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

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

PROMOCJA

KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 57

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

ELEKTRO-AKUPUNKTURA
BIOTRON, KOLOROTERAPIA

ŚWIATŁOTERAPIA
SPECJALISTA Z UKRAINY

Gabinet Kórnik ul. Poznańska 22
pn-pt  1000 - 2100

sob  1000 - 1800Tel. 506 504 878

FIZJOTERAPIA - MASAŻ
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KM PARTNER BIUROSERWIS 
SKLEP PAPIERNICZY

    
  OFERUJE :
          - 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
USŁUGI :
          - KSERO
 - LAMINOWANIE
 - BINDOWANIE
 - OPRAWA PRAC, DOKUMENTÓW

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA  
TELEFONICZNE

DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS
TEL.0-61 898 01 41 
UL. KUŚNIERSKA 2 

62-035 KÓRNIK

KORZYSTNE RABATY DLA FIRM

***ZAPRASZAMY***

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

8,5%

KÓRNIK ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

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

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

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik

SKLEP      

 
BIELIZNA 

PARYS

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

TiPSY żelowe
MAnicuRe
PedicuRe

Markowe i tanie 
produkty

dojazd do Klienta

tel. 502 830 475,  
509 39 34 33

POŻYCZKI  
GOTÓWKOWE
I HIPOTECZNE

Jesteś w bIK-u?
bank Ci odmówił?
masz komornika?
my Ci pomożemy!

ZADZWOŃ 
TERAZ

061/ 569 00 25
503 864 867

KARCHER

CZYSZCZENIE:
WYKŁADZIN I DYWANÓW

TAPICERKI MEBLOWEJ
I SAMOCHODOWEJ

Tel: 0604 261 739
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MYJNIA SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

• Fachowa obsługa • Najlepsza 
jakość • Najlepsze środki  

myjące i piorące • Sprzęt firmy 
KARCHER • Pranie tapicerki  

welurowej i skórzanej • Poczekalnia - 
kawa gratis dla każdego Klienta

CZYNNE:
pon.-sobota 8.00-20.00

niedz. 9.00-15.00 (na telefon)

Konkurencyjne ceny!
naszą wizYtówką  

jest DokŁaDnoŚĆ i szYbkoŚĆ!

Kórnik, ul. Stodolna 1, 
tel. 601-402-641, 

889-303-193

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

     SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!

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

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Nowe godziny otwarcia

Kórnik 
ul. Średzka 17

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

AUTO-MERC

tel./fax (061) 898 03 50
kom. 660-762-870 

OŚRODEK  
SZKOLENIA  

ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

 Przewóz towarów niebezpiecznych  
- ADR - wózki widłowe  

• spawanie • i inne w/g potrzeb
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy  

i dodatkowy dokształcający kierowców  
wykonujących transport drogowy - przewóz osób  

i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).  
Trwa nabór na kurs prawa jazdy w Kórniku

Otwarcie kursu 21,23 01.2008, godz. 18 w SP nr 1

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

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

Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1700

Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

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

Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, 
C+E,.

KOMPLEKSOWE  
USŁUGI DEKARSKIE

KOMPLEKSOWE  
USŁUGI DEKARSKIE

Szczodrzykowo
ul. Dworcowa 13, 62-035 Kórnik

Tel. kom. 501 388 292, 660 065 231

CO DZIAŁO SIę 
W CZASIE  

FERII? 
Zimowe ferie dla naszego 

województwa skończyły się 
dwa tygodnie temu. Uczniowie 
z gminy Kórnik porzucili już 
błogie lenistwo i powrócili do 
szkolnych zajęć. Na naszych 
łamach postanowiliśmy jednak 
przypomnieć, jak spędzali czas 
wolny od nauki. 

Na basen i do teatru 
Wśród wielu propozycji spę-

dzenia wolnego czasu w ferie, 
jakie przygotowała kórnicka 
podstawówka znalazły się wyjazd 
na basen i do Teatru Animacji w 
Poznaniu. 

Z możliwości popływania w 
śremskim basenie skorzystało 36 dzieci 
z klas 4-6. Ich młodsi koledzy i koleżanki 
z klas 1-3 wybrali się na przedstawienie 
„Moje – nie moje” do Teatru Ani-
macji w Poznaniu. Współczesną 
opowieść o brzydkim kaczątku 
obejrzało 24 uczniów. 

Wędrówka po WPN, kino  
i basen 

Uczniowie bnińskiej podsta-
wówki, wyjechali na zorganizo-
waną przez szkołę jednodniową 
wycieczkę po Wielkopolskim 
Parku Narodowym. 33 uczest-
ników obejrzało zbiory Muzeum 
Arkadego Fiedlera w Puszczyko-
wie, Muzeum Przyrodniczego w 
Jeziorach, gdzie także zobaczyli 
projekcje filmu przyrodniczego 
oraz spacerowali wśród rogalińskich 
dębów. 

Dużą popularnością cieszył się wy-
jazd do poznańskiego Kinepolis na film 
„Asterix na olimpiadzie”. 78 osób 
wyjechało dwoma autokarami 
na projekcję filmu i zwiedzanie 
po niej kompleksu kinowego. 
Uczniowie z Bnina mogli także 
skorzystać z wyjazdu na basen 
w Śremie. 

Turniejowe ferie w Radzewie 
Z relacji Marka Serwatkiewi-

cza wynika, że aż 12 turniejów 
sportowych odbyło się w trakcie 
ferii w Szkole Podstawowej w 
Radzewie. Uczestnicy starto-
wali w turniejach i zawodach 
sportowych rywalizując w grach 
zespołowych w piłce nożnej, ko-
szykówce, siatkówce, unihokeju 
i piłkarzykach stolikowych. Indywidualnie 
przeprowadzono rozgrywki w wieloboju 
sprawnościowym, tenisie stołowym, 
rzucie lotką, szachach, warcabach, 

strzelaniu z wiatrówki, w rzutach do ko-
sza. Rywalizację prowadzono oddzielnie 
dla dziewcząt i chłopców. Konkursy te 
pozwoliły wyłonić najsprawniejszych 
zawodników, których nagrodzono meda-
lami. W rywalizacji dziewcząt zwyciężyły: 
Agata Niemier, Patrycja Nowak i Oliwia 
Częstochowska, a wśród chłopców Seba-
stian Stempniak, Konstanty Kalisz, Karol 

Siejak i Oskar Wachowiak. Zdobywców 
medalowych miejsc w poszczególnych 
dyscyplinach nagrodzono tradycyjnie 

nagrodami książkowymi i dyplomami. 
Koszt nagród pokryto z tzw. gminnego 
funduszu alkoholowego. 

Dużą atrakcją był także II Halowy 

Turniej Piłkarski Kibiców Lecha. Kibice 
drużyny piłkarskiej Lech Poznań po raz 
drugi rozegrali turniej halowy. Odbył 
się on 27 stycznia w sali gimnastycznej 

radzewskiej podstawówki. Wzięli w nim 
udział kibice z siedmiu miejscowości. 
Patronat honorowy sprawował Marek 
Woźniak, marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego, który ufundował puchar. 

Rozgrywki przebiegały w znakomi-
tej sportowej atmosferze. I miejsce w 
turnieju i puchar     wywalczyła grupa z 
Wolsztyna. Kolejne miejsca zajęli kibice: 

z Szamotuł, Skoków 
FC Bnin, Bnińscy Lechici Wy-

jazdowicze, z Murowanej Gośliny 
i Tarnowa Podgórnego. 

Wszystk ie drużyny mia ły 
również szansę zmierzyć się 
w rzucie lotką, wyciskaniu i 
strzelaniu z wiatrówki. W tych 
dyscyplinach najlepsi okazali się 
zawodnicy z Murowanej Gośliny, 
a po nich Wyjazdowicze z Bnina 
oraz Tarnowo Podgórne. 

Pomysłodawcami turnieju byli 
członkowie bnińskiego Fan Clubu 
Lecha. Impreza odbyła się dzięki 
wsparciu firmy Grześkowiak SP. 
J z Bnina, firmy Polaris Artura 

Hoffmanna oraz marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. 

Sportowo w Robakowie 
W Gimnazjum w Robakowie 

odbył się kolejny Turniej Piłki 
Nożnej Halowej. Z informacji 
uzyskanych od Pawła Pawlaczy-
ka, organizatora turnieju wynika, 
że do rozgrywek przystąpiło 
9 drużyn, które podzielono na 
dwie kategorie wiekowe: szkoły 
podstawowe i gimnazja.

W kategorii gimnazjów zwy-
ciężyła ekipa o nazwie FBI, w 
skład której weszli: Sebastian 
Gruchociak, Radek Szarczyń-
ski, Przemek Michałek i Tomek 
Mieczkowski. Drużyna FBI wy-
grała wszystkie mecze z CIA 

2:0, KGB 5:4, Wiejskie Rumuny 2:1, FC 
Klamotki 3:2.

Królem strzelców został Michał Chmie-
lewski z zespołu CIA, który zdobył 9 goli.

W kategorii szkół podstawo-
wych niepokonanymi okazali się 
zawodnicy z drużyny 

SP w Radzewie-Konarskie, 
w skład której weszli: Konstanty 
Kalisz, Sebastian Stempniak, 
Karol Siejak, Filip Siejak. Zespół 
z Konarskiego pokonał kolejno: 
Bnin 6:0, Czmoń 9:1 oraz Radze-
wo 9:1. Królem strzelców został 
Sebast ian Stempniak,  który 
zdobył 21 goli, a najlepszym 
bramkarzem Filip Siejak, które-
go w trzech meczach pokonano 
zaledwie dwa razy. 

Najlepsze drużyny i strzelcy 
otrzymali puchary i statuetki 
ufundowane z gminnego fundu-

szu alkoholowego, a słodki poczęstunek 
i napoje ufundowała Bożena Czerniak, 
dyrektor Gimnazjum w Robakowie. 

(dokończenie na str. 25)

Kolonie w Polanicy

Turniej kibiców Lecha 

Zajęcia w bnińskiej świetlicy
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* Przyjmę traktorzystę - gospodarstwo rolne Jeziory Wielkie, 9 zł / godz. Tel. 608 339 865
* Bliźniak 1/2 Borówiec 130/420, wewnątrz wykończony 100%, gotowy do zamieszkania. Tel. 602 214 931
* Sprzedam MATIZ rok 1999, przebieg 70 tyś km, serwisowany, drugi właściciel. Tel. 693 726 247
* Sprzedam krzesełka 3-funkcyjne. Tel. 693 726 247
* Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą chorą Kórnik - Okolice. Tel. 609 197 420
* Sprzedam wózek dziecięcy 3-funkcyjny, kolor grafitowo-kremowy, dodatki: parasolka, folia przeciwdeszczowa, 400 zł. Tel. 501-353-974
* Wynajmę halę 1100 m2 przy trasie Radzewice - Śrem na magazyn lub inne. Tel. 602 170 400
* Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku 37,5. Tel. 695 396 526
* Lokal 30 m2, okolice Kórnika na działalność usługowo-handlową wynajmę lub oczekuję propozycji współpracy. Tel. 502 830 475
* Nawiążę współpracę z doświadczoną fryzjerką. Tel. 502 830 475
* Zatrudnię stolarzy. Tel. 604 11 99 64
* Sprzedam sadzeniaki ziemniaków: wineta, ditta. Tel. 508 193 432
* Sprzedam sofę szer/dł 130x200 cm po rozłożeniu, pojemnik na pościel, kolor beż, stan bardzo dobry. Tel. 061 8171163
* Układanie kostki poz-bruk 602 769 161, 609 713 811
* Małżeństwo z dzieckiem poszukuje mieszkania do wynajęcia w Kórniku (może być bez wyposażenia). Tel. 605 765 695
* Odzież używana Mix 1 zł/kg – wyprzedaż! Tel. 605 765 695
* Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych, sprzedaż, montaż. Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 9. Tel. 609 152 586 
* Elektryk samochodowy i maszyn rolniczych-naprawy u klienta, oraz sprzedaż części nowych i używanych. Tel. 0-509 220-294
* Doradztwo nieruchomości ,,STILLER”- www.stiller.222.pl. Tel.0-61 833-93-68,0-603 501-560,0-509-578-339
* Łódkę plastikową kupię. Tel. 061 8170 249 po godz. 20-tej
* Zgubiono legitymację studencką na nazwisko Mariusz Kominek, znalazca proszony o kontakt pod nr tel. 600 386 306 
* Sprzedam VW GOLF 1,8 TDi rok 1998. Tel. 692 241 023
* Sprzedam działkę budowlaną 825 m2 z mediami w Kamionkach. Tel. 603 64 27 83
* Przyjmę do pracy w gastronomii w Kórniku. Tel. 603 502 373
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofon + płyty 78 obr., skrzypce, militaria, starocie – przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Lokal 30 m², okolice Kórnika na działalność usługowo-handlową wynajmę lub oczekuję propozycji współpracy. Tel. 509-39-34-33
* Nawiążę współpracę z doświadczoną fryzjerką. Tel. 509-39-34-33
* Opieka nad chorą Panią, Panem, opieka nad dzieckiem. Tel. 0609 197 420

KANCELARIA
Finansowa

- prowadzenie wszystkich form 

księgowości

- prowadzenie kadr

- pisanie biznesplanów

- prowadzenie rejestrów VAT dla 

rolników

oferuje swoje usługi

Tel. 061 825 02 28,  
0605 296 347

Odbieramy dokumenty  
w siedzibie klienta

Naprawa sprzĘtu aGD 
wszystkich firm
pralki * loDówki 

zmywarki przepŁywowe 
oGrzewacze woDy * laDy chŁoDNicze 

witryNy
szybko * taNio * fachowo

tel. dom. (061) 893 94 99, tel. kom. 0507 160 878

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 

Miejsce  
na Twoją 
reklamę

• KRAWCOWE
• PANIĄ  

DO PRASOWANIA
zatrudnię
Kórnik

tel. 691 780 678

Dostępny i łatwy

Doradca kredytowy oferuje atrakcyjne
kredyty HIPOTECZNE oraz GOTÓWKOWE

z uproszczoną formą badania zdolności kredytowej
OTRZYMASZ KREDYT

NAWET, GDY MASZ GORSZĄ HISTORIĘ KREDYTOWĄ
ZGŁOŚ SIĘ PO KREDYT DO PRZEDSTAWICIELA BANKU

TEL. KOM. 608 48 50 65

KREDYT!!!

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

USŁUGI BUDOWLANO
WYKOŃCZENIOWE

- SZPACHLOWANIE
- MALOWANIE

- ZAbUDOWA PŁYTA „GK”
- UKŁADANIE PŁYTEK
- UKŁADANIE PANELI 

PODŁOGOWYCH

marek Jasiewicz - Kórnik
Tel. 506 049 056

TYNK I POSADZKI 
AGREGATEM,

OD 13 LAT  
NA RYNKU,  
SOLIDNIE,  

LA-BUD 

664-702-493

WYNAJmĘ LOKAL 
W KÓRNIKU  

O POW. 10-20 M2 
NA DZIAŁALNOŚć

USŁUGOWą
oferty:

608 48 50 65

Kupię ziemię rolną 
lub działkę  
budowlaną  

w gminie Kórnik  
lub w gminach 

ościennych.  
Kontakt telefoniczny
518 277 882

ZESPÓŁ MUZYCZNY 2-OSOBOWY  
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Tel. 601 242 112

Grzegorz kowalski
62-035 kórnik-bnin, rynek 3

tel. dom. (061) 2857953, lub (061) 8170356,  
tel. kom. 0605781862

tapicerstwo
meblowo-samochoDowe

Wykonam  
różnego rodzaju 

prace  
w ogrodzie:

• pielęgnacja zieleni
• zakładanie trawników
• układnie bruku itp. …

0601 405 059

Uwaga Praca ! 
Hotel Inter - Szablewski 

Mieszczący się  
w Dymaczewie Nowym  

K / Mosiny

Poszukuje : 
- Recepcjonistkę 
- Kucharza
- Kelnerów
- Pomoc kuchenną 
- Pokojową
 

Tel.: (061) 813-21-12   
lub 0515 088 787
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ksIĄŻek 
Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH

mARIUSZ KRAJEWSKI,  
mARIUSZ CZUbAJ  

„ALEJA SAmObóJCóW”

Akcja toczy się 
w Gdańsku podczas 
upalnych dni czerwca 
2006 roku. Spokój pa-
nujący w luksusowym 
domu seniora „Eden” 
zostaje zburzony na 
skutek wydarzeń peł-
nych grozy. W jed-
nym z apartamentów 
znaleziono zwłoki 
pensjonariusza na 

wózku inwalidzkim. Co dziwniejsze męż-
czyzna jest oskalpowany. Równocześnie 
z „Edenu” znika inny pensjonariusz. 
Sprawa trafia na biurko nadkomisarza Ja-
rosława Patera, hazardzisty i krzewiciela 
poprawności językowej. Dlaczego zwłoki 
starego mężczyzny zostały okaleczone? 
Dlaczego ABW niespodziewanie przej-
muje śledztwo, odsuwając od sprawy 
policjantów? Co się stało z zaginionym? 
Sytuację komplikuje wzajemna niechęć 
między nadkomisarzem a dyrektorem 
„Edenu”, doktorem Lieblingiem oraz 
traumatyczne wspomnienia Patera. Ma-
rek Krajewski znów udowodnił, że jest 
mistrzem powieści kryminalnej. Jego 
współpraca z Mariuszem Czubajem, 
znakomitym znawcą gatunku, zaowo-
cowała powieścią intrygującą, napisaną 
żywym językiem i świetnie osadzoną w 
konwencji. MG

DLA DZIECI

JEROEN VAN HAELE  
„MORZE CICHE” 

B o h a t e r e m 
książki jest Emilio, 
niesłyszący hisz-
pański chłopiec. 
Otacza go cisza. 
Chłopiec zastana-
wia się dlaczego. 
Emil io mieszka 
nad morzem, ale 
i ono jest dla niego 
ciche. Marzeniem 
chłopca jest usły-

szenie szumu morza, które jest dla 
niego symbolem szczęścia. Jeśli usłyszy 
kiedyś jego szum, będzie to oznaczało, 
że inne jego marzenia też mogą się 
spełnić.   KK

KOlEGIATA 
KÓRNICKA

Z początkiem roku ukazała się książka 
- monografia artystyczna pt.: „Kolegiata 
Kórnicka – Od prywatnej świątyni do 
romantycznego sejmu Rzeczypospolitej” 
pióra Jacka Kowalskiego. Autor jest jak 
sam pisze „kórniczaninem z dziada pra-
dziada” co sprawia, 
że na kartach książki 
dostrzec można wielki 
sentyment i umiłowa-
nie do kórnickiej świą-
tyni. W pierwszej czę-
ści jak na monografię 
przystało szczegółowo 
przedstawiona jest hi-
storia kościoła od jego 
zarania do czasów 
dzisiejszych, bardzo 
wnikliwie omówiona 
jest architektura oraz 
dokumentacja histo-
ryczna pochodząca z 
wielu źródeł. Prześle-
dzona jest w skrócie historia właścicieli 
Kórnika i zarazem kolatorów naszego 
kościoła oraz omówione są zmiany jakie 
zachodziły w samej budowli, jak i dokona-
nia poszczególnych proboszczów. Autor 
ze znawstwem historyka sztuki omawia 
elementy wystroju i wyposażenia świątyni. 

W drugiej części opisana jest nekropolia 
fundatorów kościoła - Górków oraz historia 
kultu Matki Boskiej Różańcowej Kórnickiej. 
Bardziej szczegółowo przedstawione są 
najciekawsze dzieła sztuki sakralnej, rów-
nież omówione w kontekście historycznym. 
Pod koniec książki przeczytać możemy 
podsumowanie, które w zwięzłej formie 
przypomina główne fakty przedstawione w 
monografii. Całość kończy bardzo bogaty 
spis cytowanych pozycji literaturowych. 
Książka jest bogato ilustrowana rycinami 

i fotografiami zarów-
no archiwalnymi jaki 
i współczesnymi. Na 
oddzielnych, nienume-
rowanych wkładkach 
są kolorowe fotogra-
fie wykonane przez 
Mikołaja Potockiego. 
Niewątpliwym atutem 
monografii jest barwny 
język jakim została 
napisana, co sprawia, 
że czyta się ją lekko i 
z dużą przyjemnością. 
Myślę, że pozycja ta 
jest godna polecenia 
nie tylko miłośnikom 

historii, ale i wszystkim zainteresowanym 
kórnicką świątynią.

Książka powstała z inspiracji i przy po-
mocy obecnego proboszcza ks. kanonika 
Jerzego Kędzierskiego, a wydana została 
przez Fundację Zakłady Kórnickie.

Marian Giertych

NOWOROCZNE 
ZMIANY  

W ChÓRZE  
TuTTI SANTI

W sobotę 26 stycznia 2008 roku mło-
dzi śpiewacy z chóru Tutti Santi wraz ze 
swymi opiekunami zebrali się w nieco 
innej niż zwykle scenerii, w gościnnym 
domu pani Marii Zięta w Mościenicy. Było 
to przemiłe i wzruszające spotkanie. W do-
mowej atmosferze przy płonącym kominku 
wspominano „dawne dzieje” zespołu, jak i 
omawiano ambitne plany na przyszłość. 
Przede wszystkim jednak żegnano naszą 
wspaniałą dyrygentkę panią Dobrochnę 
Martenkę, która po ponad ośmiu latach 
rozstaje się z chórem. 

Kochanej pani Dobrochnie podziękowa-
no bardzo gorąco za wieloletnią fachową 
pomoc w odkrywaniu muzycznego świata, 

za wszystkie osiągnięcia, opiekę, dobroć, 
zaangażowanie i niejednokrotnie anielską 
cierpliwość zarówno w stosunku do naszych 
dzieci jak i do nas. Wdzięczność najpiękniej 
wyraziły słowa zaśpiewanej wspólnie przez 
dzieci i rodziców pieśni: „Tyle dobrego 
zawdzięczam Tobie, Panie. Wszystko, co 
mam od Ciebie przecież jest. To, że jestem, 
że życie wciąż poznaję. Dziś tymi słowy 
wyrazić wszystko chcę...”. Pozostało życzyć 
Pani Dobrochnie dalszych wspaniałych 
sukcesów w pracy artystycznej, a w życiu 
osobistym wiele miłości. 

Na spotkaniu powitano serdecznie 
nową dyrygentkę zespołu panią Jadwigę 
Chałupkę, która z dniem 1 stycznia 2008 
roku przejęła batutę. Pani Jadwiga jest 
studentką czwartego roku dyrygentury na 
Akademii Muzycznej im. Ignacego Pade-
rewskiego w Poznaniu, a jej przygoda z 
muzyką rozpoczęła się od Tutti Santi. Sama 
była chórzystką.  Naszej pani dyrygentce 
życzymy by to nowe wyzwanie przyniosło 
Jej wiele satysfakcji oraz wspólnych sukce-
sów z chórem Tutti Santi. 

Zuzanna Litewka

KSIążKI MIESIąCA: 
R. Cook - Czynnik krytyczny 
E. Gilbert - Jedz, módl się, kochaj 
J. T. Gross - Strach 
M. Krajewski, M. Czubaj - Aleja samo-

bójców 
D. Lessing - Pamiętnik przetrwania 
S. J. Naslund - Bogini obfitości: powieść 

o Marii Antoninie 

F. Moccia - Trzy metry nad niebem 
F. Moccia - Tylko ciebie chcę 
J. Picoult - Czarownice z Salem Falls 
M. Zusak - Złodziejka książek 

Styczniowi laureaci konkursu dla  
dzieci na najlepszego czytelnika: 

Daria Rozmiarek - 37 książek 
Aleksandra Zydroń - 32 książki 

Gratulujemy

Warsztaty plastyczne 

Biblioteka Publiczna w Kórniku Filia w Bninie zaprasza 28 lutego 2008 r. o 
godz. 17.30 do świetlicy w Ratuszu w Kórniku-bninie wszystkich chętnych, 

którzy chcieliby poznać tajniki wykonywania kwiatów z papieru. 
Zajęcia poprowadzi Pani Teresa Lenczewska. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Z DZIEjÓW 
KÓRNIKA  
I BNINA

Długo oczekiwane dzieło pod 
redakcją prof.dr hab Jerzego Fogla, 
pierwsza monografia książkowa: Z 
DZIEJóW KóRNIKA I bNINA została 
wydana w styczniu bieżącego roku. 

Sporej wielkości, zaopatrzony w twar-
dą oprawę Tom I zawiera cenne opraco-
wania dziejów naszych okolic „od epoki 
lodowcowej do dnia dzisiejszego”.

W książce znajdują się owoce pracy 
aż 33 autorów – naukowców i regionali-
stów. Znajdziemy w niej szeroki wachlarz 
informacji o: środowisku naturalnym, 
archeologii, historii, sztuce, etnografii, 
nazewnictwie lokalnym. 

W marcu 2008 roku (dokładną datę 
podamy w następnym numerze) zapro-
simy Państwa do spotkania z autorami 
dzieła. Organizatorem spotkania będzie 
Kórnicki Ośrodek Kultury.

Jeżeli są Państwo zainteresowani 
zakupem tego cennego zbioru wiedzy 
o Kórniku, Bninie i okolicznych wio-
skach prosimy o kontakt z Redakcją 
Kórniczanina (ratusz w bninie I piętro, 
tel. 0618170147 lub 0601179596), któ-
ra zajmować się będzie dystrybucją 
monografii. 

Dla ułatwienia zakupu mieszkańcom 
Kórnika – zamówić i odebrać książkę 
można także w Sklepie Obuwniczym p. 
Grzegorowskich na pl. Niepodległości 
39 w Kórniku.

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do zakupu i życzymy przyjemnej 
lektury.

Te książkę każdy powinien mieć.

VI Gminny Konkurs  

Piosenki Dziecięcej  

i Młodzieżowej  

odbędzie się 24 lutego od 

godz. 12.00 w siedzibie  

Kórnickiego Ośrodka Kultury 

na Prowencie
EKUMENICZNE NIESZPORY. Chór Castellum Cantans pod dyrekcją Marka Gan-

deckiego, razem z chórem prawosławnej Konkatedry Poznańskiej pod dyrekcją Miłosza 
Firleja wziął udział w liturgii nieszporów prawosławnych, które w języku staro-cerkiewno-
słowiańskim odprawił 13 maja w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Poznaniu 
proboszcz parafii prawosławnej w Poznaniu, ks. protoprezbiter Paweł Minajew. Homilię 
wygłosił ks. Biskup Jędraszewski. Święto Cyryla i Metodego stało się okazją do zbliżenia 
wyznawców religii chrześcijańskich w duchu ekumenizmu. ŁG
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JE Kontrolowali prędkość 
W okresie 4-18 luty dwukrotnie patrol miesza-
ny, składający się z funkcjonariusza policji i 
strażnika miejskiego dokonał kontroli prędko-
ści w Biernatkach i Kórniku. W sumie ukarali 
mandatami 5 kierowców, którzy przekroczyli 
o 30-40 km/h dozwoloną prędkość.  

Zanieczyszczał drogę publiczną 
5 lutego w Jaryszkach, strażnicy miejscy 
ukarali mandatem kierownika budowy za 
zanieczyszczanie drogi publicznej. 

Zaśmiecała drogę 
5 lutego ukarano mandatem mieszkankę 
Gądek za wyrzucanie popiołu na drogę 
publiczną. 

Ukarali za nieprawidłowe parkowanie 
Od 4 do 18 lutego strażnicy miejscy wypisali 
mandaty za nieprawidłowe parkowanie w 
Kórniku 9 kierowcom, w tym jednemu za 
nieuprawnione parkowanie na miejscu prze-
znaczonym dla osób niepełnosprawnych. 

Interweniowali w Kamionkach 
5 lutego patrol SM interweniował w Kamion-
kach w związku ze zgłoszeniem o wylewaniu 
wody na drogę publiczną z prywatnej posesji. 

Sprawę wyjaśniono na miejscu, a właściciela 
posesji pouczono, że następnym razem ma 
wynająć pojazd asenizacyjny. 

Wyrzucał śmieci 
7 lutego strażnicy zatrzymali na ulicy Wy-
spiańskiego w Kórniku mężczyznę (miesz-
kaniec Poznania), który będąc do tego nie-
uprawnionym wyrzucał śmieci do kontenera. 
Mężczyzna  został ukarany mandatem i 
musiał zabrać swoje worki ze śmieciami. 

Wycinali drzewa 
8 lutego patrol SM interweniował w Szczo-
drzykowie w związku z wycinką drzew.  Na 
miejscu okazało się, że prawdopodobnie zo-
stały wycięte co najmniej 2-3 zdrowe drzewa, 
na które nie było pozwolenia. 

Przewieźli do domu
8 lutego w Borówcu, strażnicy zaopiekowali 
się nietrzeźwym mężczyzną, którego prze-
wieźli do jego domu. 

Ukarali za spożywanie alkoholu 
11 lutego, patrol SM przy sklepie „Wodnik” w 
Kórniku ukarał mandatami 3 mężczyzn 
(mieszkańcy Kórnika) za spożywanie alko-
holu w miejscu niedozwolonym. Następnego 

dnia w Runowie strażnicy zauważyli przy 
sklepie spożywczym 2 mężczyzn spożywa-
jących alkohol. Jednego z pijących ukarano 
mandatem, a przeciwko drugiemu zostanie 
sporządzony wniosek do sądu. 13 lutego w 
Dziećmierowie patrol SM napotkał grupę 15 
osób, która nie powinna przebywać w tym 
miejscu. Na miejscu zatrzymano 2 mężczyzn 
spożywających alkohol, których ukarano 
mandatem. W stosunku do sprzedawcy zo-
staną wyciągnięte konsekwencje wynikające 
z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Mandat za brak pojemnika 
12 lutego w Borówcu ukarano mandatem 
właściciela posesji, na której budowano dom 
za brak pojemnika na odpady budowlane. 

Przewieźli do schroniska 
12 i 14 lutego strażnicy pochwycili w Kórniku 
i Dziećmierowie dwa bezpańskie psy, które 
następnie przewieźli do schroniska. 

Doprowadzili do dyrekcji szkoły 
15 lutego patrol SM interweniował w Kórniku 
w związku z nieletnią młodzieżą palącą 
papierosy. Strażnicy zatrzymali 2 nieletnich 
gimnazjalistów, których doprowadzono do 
dyrekcji szkoły. Opr. BM

Z NOTATNIKA SŁUżbOWEGO STRAżY mIEJSKIEJ

Jechali na „podwójnym gazie” 
W ciągu ostatnich dwóch tygodni funkcjonariu-
sze policji zatrzymali na terenie gminy Kórnik 
dwóch kierowców i jednego rowerzystę, którzy 
prowadzili pojazd po spożyciu alkoholu.
5 lutego w ręce policjantów z Sekcji Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w 
Poznaniu „wpadł” w Kórniku rowerzysta, u 
którego badanie alkomatem wykazało 0, 
32 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Trzy dni później, 8 lutego funkcjonariusze 
Oddziału Prewencji Policji Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali w 
Kórniku kierowcę fiata, który prowadził po-
jazd po spożyciu alkoholu. W wydychanym 
powietrzu miał 0,22 ‰. Następnego dnia w 
Pierzchnie, kórniccy policjanci skontrolowali 

kierowcę fiata. Badanie alkomatem wykazało 
u mężczyzny 0,68 ‰.  

Nie udzieliła pierwszeństwa 
8 lutego w miejscowości Kórnik, kierująca 
audi nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu 
i w ten sposób doprowadziła do zderzenia 
z fordem. 

Jechał z nadmierną prędkością
12 lutego w Kórniku, kierowca renault nie 
dostosował prędkości do warunków ruchu 
jadąc ze zbyt dużą prędkością i zderzył się 
z autosanem. 

Kradzieże
• 6 lutego zgłoszono kradzież z terenu firmy 
w Kórniku zużytych akumulatorów o wartości 
900 złotych,  
• 12 lutego kórnicki komisariat powiadomiono 
o kradzieży w Kórniku drzewek owocowych 
o wartości 1320 złotych. Opr. BM

KRONIKA 
KRYMINAlNA

Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. informuje, że po raz kolejny placówka 
będzie uczestniczyć w obchodach Tygodnia Ofiar Przestępstw. W okresie od 22 lu-
tego do 29 lutego br. prokuratorzy w godzinach urzędowania Prokuratury pełnić będą 
dyżury – udzielając bezpłatnych porad dla ofiar przestępstw. 

KOMUNIKAT 
W dniu 12 lutego odnaleziono na ulicy Dworcowej w Kórniku rower górski. Osoba, 

która zgubiła lub jej skradziono rower jest proszona o jego odbiór, po wcześniejszym 
udokumentowaniu własności pojazdu (karta gwarancyjna, instrukcja, zdjęcie itp.). 

Rower znajduje się w depozycie Straży Miejskiej w Kórniku (ul. Poznańska 83, 
budynek gazowni). 

(dokończenie ze str. 19)
Świetlicowe zajęcia i odpoczynek  

w Polanicy
Prawie 270 dzieci skorzystało z pro-

pozycji spędzenia wolnego czasu w ferie, 
przygotowanych przez nauczycieli, opieku-
nów świetlic i sołtysów dzięki funduszom z 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.  30 dzieci, wskazanych 
przez opiekunów świetlic opiekuńczo-wy-
chowawczych wyjechało na dziewięcio-
dniowy wypoczynek do Polanicy. Ponadto 
świetlice w Kamionkach, Szczytnikach 
i Czmońcu organizowały liczne zajęcia, 
rozgrywki sportowe, wyjazdy do kina, na 
basen, bale karnawałowe.  

Bożena Kiełtyka, pełnomocnik bur-
mistrza gminy Kórnik ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przemocy 
dziękuje wszystkim za wkład i pomoc w 
zorganizowaniu zimowego wypoczynku 
dzieci. 

Plastyczne zajęcia w bibliotece 
Zarówno w Bibliotece Publicznej w 

Kórniku, jak i w jej filii w Bninie wspartej 
przez świetlicę ratuszową, w czasie ferii 
odbyły się trzy zajęcia plastyczne. W obu 
przypadkach w zajęciach uczestniczyło 
około 10 osób. W Kórniku dzieci wyko-
nywały wycinankę z motywem zimowym, 
kartkę walentynkową oraz malowały me-
todą paluszkową pejzaż zimowy. Z kolei 
w Bninie uczestnicy zajęć plastycznych 
przygotowali serce z masy solnej, spina-
cze do papieru z klamerek, kartki walen-
tynkowe, malowali tuszem i farbami słonie 
i gąsienice oraz wykonywali orgiami. 

Kolejne zadania przeplatano czytaniem 
bajek i wierszy. Zebrała: Barbara Morasz

sierż. Arkadiusz Bielecki
tel. kom. 609-600-455
REJON NR 1  

miasto Kórnik, Bnin

mł. asp.  Tomasz Witkowski
tel. kom. 609-600-458
REJON NR 3  

miejscowości: Celestynowo, 
Dachowa, Dziećmierowo, 
Gądki, Jaryszki, Koninko, 
Kromolice, Pierzchno, Ro-
bakowo, Runowo, Szczo-
drzykowo, Szczytniki, Świąt-
niczki, żerniki. 

sierż. Tomasz Dyzmański          
tel. kom. 609-600-459
REJON NR 2

miejscowości :  biernatki, bła-
żejewko, błażejewo, borówiec, 
Czmoniec, Czmoń, Czołowo, 
Dębiec, Dworzyska, Kamionki, 
Konarskie, mościenica, Pru-
sinowo , Radzewo, Skrzynki, 
Trzykolne młyny. 

POZNAJ SWOICH DZIELNICOWYCH 

Do naszej redakcji docierały liczne sygnały 
od czytelników, którzy prosili o przedstawienie 
dzielnicowych poszczególnych rejonów gminy 
Kórnik. Poniżej prezentujemy dane osobowe, nu-
mery telefonów i miejscowości, na terenie których 
działają dzielnicowi. 

ST. ASP. ROBERT SKOWRON
– KIEROWNIK OGNIWA  

PREWENCJI KOmISARIATU 
POLICJI W KóRNIKU,  

TEL. KOM. 609-600-428 

       

- Gmina Kornik zajmuje powierzchnię 185 km². 
Na jej terenie mieszka 17 tysięcy ludzi a nad ich 
bezpieczeństwem czuwa 3 dzielnicowych. Każdy 
z nich pracuje w wyznaczonym rejonie. Na ob-
szarze miejskim najczęściej mamy do czynienia 
z włamaniami i kradzieżami samochodów, nie-
trzeźwymi kierowcami i rowerzystami, a także ze 
spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych 
i narkotykami w pobliżu szkół. Z kolei na tere-
nach wiejskich, zamieszkiwanych często przez 
ludność napływową spotykamy się z kradzieża-
mi z działek budowlanych materiałów i maszyn 
używanych w budownictwie. Zwykle jest to zwią-
zane z tym, że sąsiedzi nie znają się nawzajem  
i nie mają pojęcia o tym, że osoby kręcące się po 
działce obok to potencjalni złodzieje. 

ZAKupIlI 
śMIECIARKę 
Spółka WODKOM wzbogaciła się o 

kolejny sprzęt. Tym razem jest to nowa 
śmieciarka DAF zakupiona w formie leasin-
gu operacyjnego ze spłatą w ciągu pięciu 
lat. Jej koszt to kilkaset tysięcy złotych. 
Sprzęt ten posiada zabudowę skrzyniową 
z urządzeniem załadowczym tylnym, prze-
znaczonym do zbierania stałych odpadów 
gromadzonych w pojemnikach komu-

nalnych, surowców wtórnych i odpadów 
wielkogabarytowych. Skrzynia ładunkowa 
o owalnych kształtach ma pojemność 16m³. 
Urządzenie załadowcze pozwala podnieść 
pojemniki od 80 do 1100 litów. Poza tym 
śmieciarka wyposażona jest w urządzenie 
do otrzepywania pojemników, rurę odpły-
wową na „bio” odcieki, a także w kamerę 
umieszczoną z tyłu zabudowy i monitorem 
w kabinie kierowcy. Włodzimierz Matuszak, 
prezes WODKOM podkreślił, że zabudowa 
śmieciarki odpowiada najnowszym wytycz-
nym Unii Europejskiej. 

Nowy sprzęt pozwoli na jeszcze lepsze 
wykonywanie usług przez spółkę. BM

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORmUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  

Miejskim w Kórniku do dnia 11 mar-

ca 2008r r. wywieszony został wykaz 

dotyczący dzierżawy:

Nieruchomości położonej w Kórniku 

przy ul. Zamkowej przeznaczonej  

na cele usług turystycznych, 

zagospodarowanej jako PARKING

bliższe informacje można zasięgnąć 

w Referacie Gospodarki  

Nieruchomościami tut. Urzędu,  

Pl. Niepodległości 1 w Kórniku,  

pok. 203, tel. (0-61) 8170411.
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Już od kilku lat trenerzy i zawodnicy 
trenowani przez Piotra Wesołka i Jakuba 
Jakubika w klubach w Śremie, Jarocinie i 
Kórniku nie przystępowali do egzaminów 
mistrzowskich na czarne pasy. 

Na przełomie roku udało się w końcu 
przeprowadzić egzaminy, gdzie egza-
minatorem był przedstawiciel Światowej 
Organizacji Taekwondo WTF Mistrz Soo 
Kwang Lee posiadacz 9 dan.

Pomimo, że mistrz na co dzień jest 

trenerem klubu Rapid i współpracuje 
z pozostałymi klubami, żadnej taryfy 
ulgowej nie było dla zdających. O tym, że 
egzamin był naprawdę trudny do zalicze-
nia przekonało się siedmiu uczestników 
z dziesięciu  przystępujących, którzy 
nie zaliczyli egzaminu za pierwszym 
podejściem. 

Z posród zawodników kórnickiego 
UKSu TKD poziom 1 pum po zdanym 
egzaminie otrzymał Piotr Mikołajczak.

pODSuMOWANIE  
KÓRNICKICh ROZGRYWEK 

lIGOWYCh 2007 
W RADZEWIE

W sali gimnastycznej Szkoły podsta-
wowej w Radzewie podsumowali zmaga-
nia ligowe 2007 roku sympatycy tenisa 
stołowego, strzelectwa i rzutu lotką. W 
uroczystości brali udział Burmistrz Kórnika 
Jerzy Lechnerowski, radni miejscy: Julia 
Bartkowiak i Seweryn Waligóra. Dostojni 
goście nagradzali stających na podium 
najlepszych zawodników sezonu 2007. 

Rozgrywki prowadzone przez UKS 
„Jedynka Kórnik” Sekcję Tenisa Stołowego 
SKS „Sokół” w Radzewie to najstarsza liga 
amatorska w naszej gminie, prowadzona 
od 2001 r. Siostrzaną imprezą powstałą 
z naszej ligi są prowadzone od 2005 r. 
rozgrywki ligowe Powiatu Poznańskiego. 
Kolejny raz odnotowaliśmy wzrost liczby 
startujących. W sezonie 2007 sklasyfiko-
wano 387 startujących (2006 – 333), którzy 
uczestniczyli w zawodach 723 razy (2006 
– 625). Przeprowadzono 13 turniejów w 
16 kategoriach wiekowych, oddzielnie 
dla kobiet i mężczyzn. Na turnieje dotarli 
zawodnicy z 14 miejscowości (2006 – 12 
) naszej gminy. Seniorem rozgrywek ligo-
wych 2007 r. był Janusz Lechnerowski z 
Kórnika.

Przeprowadzenie rozgrywek ligowych 
było możliwe dzięki zaangażowaniu 
członków UKS, nauczycieli i pracowni-
ków Szkoły Podstawowej w Radzewie 
oraz licznej rzeszy młodzieży sędziującej 
zawody. Nagrody sportowe ufundowała 
Gmina Kórnik.

VII Kórnicka Liga Tenisa Stołowego 
2007

Przeprowadzono 5 turniejów, które 
sędziowali Mirosław Grzybek i Eugeniusz 

Rybak. Sklasyfikowano 135 zawodników w 
8 kategoriach. 

Kobiety:
Szkoły podstawowe:
1. Klaudia Nowak – Radzewo
2. Agata Niemier – Radzewo
3. Ewelina Staniszewska – Radzewo

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne:
4. Agnieszka Staniszewska – Konar-

skie
5. Izabela Antoniewicz – Radzewo
6. Sylwia Frąckowiak – Trzykonne 

Młyny

Open:
1. Barbara Radziejewska – Kórnik
2. Jolanta Walczak – Trzykonne Młyny
3. Agnieszka Toboła – Prusinowo
 Mariola Tomaszewska - Czmoniec

mężczyźni:

Szkoły podstawowe:
1. Jarosław Stachowiak – Konarskie
    Mateusz Wójkiewicz – Radzewo
3.  Konstanty Kalisz - Konarskie

Szkoły gimnazjalne:
1. Bartosz Frąckowiak – Radzewo
2. Przemysław Janasik – Radzewo
3. Łukasz Wiśniewski – Czmoń

Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Jacek Grzybek – Radzewo
2. Hubert Pyrzak – Konarskie
3. Adam Kozicz – Czmoń

Do lat 45:
1. Maciej Grzybek – Radzewo
2. Karol Rybak – Konarskie
3. Czesław Stempniak – Konarskie

Powyżej 45 lat:
1. Jerzy Rozmiarek – Radzewo
2. Eugeniusz Staniszewski – Konar-

skie
3. Eugeniusz Rybak – Konarskie

Najlepszymi zawodnikami w rywalizacji 
drużynowej sezonu 2007 w tenisie stoło-
wym zostali:

Debel kobiet:
1. Barbara Radziejewska – Kórnik  

i Agnieszka Toboła - Prusinowo
2. Monika Smolińska – Radzewo i Iza-

bela Antoniewicz – Radzewo
3. Malwina Bartkowiak - Radzewo  

i Paulina Staniszewska – Konarskie

Debel mężczyzn:
1. Jerzy Rozmiarek – Radzewo i Euge-

niusz  Staniszewski – Konarskie
2. Jarosław Stachowiak – Konarskie  

i Mateusz Wójkiewicz – Radzewo
3. Eugeniusz Rybak – Konarskie i Karol 

Rybak – Konarskie

Mikst
1. Agnieszka Toboła – Prusinowo i Jerzy 

Rozmiarem – Radzewo
2. Klaudia Nowak – Radzewo i Karol 

Rybak – Konarskie
3. Malwina Bartkowiak – Radzewo  

i Lukasz Rozmiarem – Radzewo

VI Kórnicka Liga Strzelecka 2007

Przeprowadzono 4 turnieje, które 
prowadzili Lech Stencel, Magdalena 
Karwacka, Jolanta Walczak, Magdalena 
Staniszewska, Waldemar Wlazły i Marek 
Serwatkiewicz. Sklasyfikowano 112 zawod-
ników w 4 kategoriach. 

Kobiety do lat 18:
1. Natalia Janasik – Radzewo
2. Natalia Nowak – Konarskie
3. Paulina Dryjer – Radzewo

Kobiety powyżej 18 lat:
1. Barbara Radziejewska – Kórnik
2. Jolanta Walczak – Trzykonne Młyny
3. Olga Stelmach – Kórnik

mężczyźni do lat 18:
1. Jacek Grzybek – Radzewo
2. Adrian Dryjer – Radzewo
3. Kamil Skotnicki – Radzewo

Mężczyźni powyżej 18 lat:
1. Marian Litke – Bnin
2. Czesław Stempniak – Konarskie
3. Lech Stencel - Kórnik

IV Kórnicka Liga Rzutu Lotką 2007

Przeprowadzono 4 turnieje, które sę-
dziowali Elżbieta Gajewska, Mieczysława 
Grzybek, Renata Gruszka, Magdalena 
Woźniak, Barbara Rybak i Krystyna Kiełpiń-
ska. Sklasyfikowano 140 zawodników.

Kobiety do lat 18:
1. Klaudia Nowak – Radzewo
2. Natalia Nowak – Konarskie
3. Malwina Bartkowiak - Radzewo

Kobiety powyżej 18 lat:
1. Olga Stelmach – Kórnik
2. Jolanta Walczak – Trzykonne Młyny
3. Beata Duszczak – Kórnik

mężczyźni do lat 18:
1. Mateusz Cychnerski – Radzewo
2. Jacek Grzybek – Radzewo
3. Jarosław Stachowiak – Konarskie

mężczyźni powyżej 18 lat:
1. Jerzy Rozmiarek - Radzewo
2. Marek Serwatkiewicz - Dziećmie-

rowo
3. Karol Rybak – Konarskie

***
W rywalizacji medalowej o Puchar 

Przechodni Kórnickich Rozgrywek Ligo-
wych ufundowany przez Prezesa UKS 
„Jedynka Kórnik” Seweryna Waligórę 
sklasyfikowano 

9 miejscowości (14 startujących). Pu-
char w roku 2007 zdobyło Radzewo (13 
złotych, 9 srebrnych, 6 brązowych), wy-
przedzając Kórnik (4 z, 1 s, 2 b) i Konarskie 
(3 z, 8 s, 9 b)

***
Zawody sprawnie i  bezpiecznie 

przeprowadzono dzięki pomocy orga-
nizacyjnej Jolanty Walczak, Krystyny 
Jareckiej, Agnieszki Pawlak, Magdaleny 
Staniszewskiej i Alicji Serwatkiewicz. 
Za pomoc dziękuję także Szkolnemu 
Kołu Ligi Obrony Kraju w Radzewie, 
Spółdzielni Uczniowskiej „Dorotka” w 
Radzewie. Okolicznościowe wysta-
wy przygotowali nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Radzewie. Bieżącą 
punktację ligową i informacyjne gazetki 
ścienne prowadził Mirosław Grzybek. 
Sprawozdania z turniejów publikowano 
w „Kórniczaninie”.

Upominki dla zawodników ufundo-
wali: Jolanta i Tomasz Stępniakowie, 
Polskie Stronnictwo Ludowe, f irmy: 
Surówki Grześkowie, T.M.Małeccy, 
Euro – Astar, Hedan Trzebisławki, Mabo 
Kórnik, za które w imieniu startujących 
dziękuję. 

***
Rozgrywki przeprowadzone przez 

UKS „Jedynka Kórnik” Sekcję Tenisa 
Stołowego SKS „Sokół” w Radzewie 
zgromadziły na starcie 164 drużyny i 
2684 zawodników. Przeprowadzono 62 
imprezy sportowe, gminne, powiatowe 
i wojewódzkie. Startowało w nich 709 
kobiet, w tym 450 do lat 18, oraz 1975 
mężczyzn, w tym 1035 do lat 18. Za 
owocną współpracę dziękujemy urzę-
dom, klubom, stowarzyszeniom, orga-
nizacjom, zakładom pracy i wszystkim 
osobom życzliwym, z którymi w minionym 
roku mieliśmy przyjemność współpra-
cować dla dobra sportu masowego w 
naszej gminie. Liczymy na współpracę 
w bieżącym roku.

Za organizatorów 
Marek Serwatkiewicz.

m-ce zespół mecze punkty sety 
„ + „

Sety 
„ - „

współczynnik 
zdobyte/stracone

1 KELERIS 4 12 12 2 6

2 SPARTAN Kórnik 4 9 10 4 2,5

3 ZHP Kórnik 4 8 10 5 2

4 JAGROL 
Szczodrzykowo 4 8 9 7 1,29

5 Amatorzy 
Borówiec 4 7 10 8 1,25

6 SEZAMKI 2PP 6 6 0 6

6 DYNAMIX 
Robakowo 3P 6 6 3 2

8 Hotel RODAN 4 6 7 7 1

9 KS KTOŚ 2 3 4 3 1,33

10 LKS Czmoniec 3P 3 3 7 0,43

11 KPS Kórnik 4P 1 3 12 0,25

12 ZHP Juniorzy 2PPP 0 1 6 0,17

13 RUBUS Kórnik 3P 0 1 9 0,11

14 Twoja Stara 3P 0 0 9 0

P – mecz zaległy
Sporządzono 19.02.2008 

lIGA SIATKÓWKI WZNOWIŁA ROZGRYWKI
Na początku lutego rozpoczęła się VII 

edycja Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorów, 
do rozgrywek przystąpiło 14 drużyn. Mecze 
rozgrywane są na 3 salach: w  Szczodrzyko-
wie,  Radzewie i w Bninie. Mecze są bardzo 
zacięte i wyrównane o czym świadczy kilka 
meczy 5 setowych oraz sety kończące się 

wynikiem 34:32. Na samym początku nie 
zabrakło również wielkiej sensacji, mistrz VI 
edycji, drużyna KS KTOŚ, niespodziewanie 
przegrała z drużyną JAGROLU 1 : 3. 

Po zakończeniu rundy wiosennej zosta-
nie dokonany podział KLSA na 2 ligi aby 
uatrakcyjnić rozgrywki. AN

EGZAMINY MISTRZOWSKIE
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SIATKÓWKA GIMNAZjÓW  
W FINAlE pOWIATu

Miłą niespodziankę sprawiły gimna-
zjalistki z Kórnika, które w Półfinałach 
Mistrzostw

Powiatu Poznańskiego Gimnazjów w 
Siatkówce wygrały w swojej grupie i za-
kwalifikowały się do finałów. W turnieju, w 
którym startowały mistrzynie gimnazjów z 
gminy Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo, 
Kórnik wygrał wszystkie mecze. Dziewczęta 
prowadzone  przez Huberta Nowickiego 
były bezkonkurencyjne i pokonały drużyny 
z Gimnazjum w Zalasewie z gminy Swa-
rzędz (gospodarza zawodów), Gimnazjum 
w Kleszczewie oraz Gimnazjum z Iwna z 
gminy Kostrzyn. Kórnickie gimnazjalistki 
po raz pierwszy znalazły się w finale mi-
strzostw powiatu. 

Niezwykle ciekawe były też mecze w 
grupie chłopców. Mistrz naszej gminy - Gim-
nazjum w Robakowie jako gospodarz grupy 
zorganizował rozgrywki w swojej grupie w 
Szkole Podstawowej w Bninie. Robakowscy 
siatkarze spotkali się z ze swoimi kolegami 
z Kleszczewa, Gułtowy (gmina Kostrzyn) 
i Zalasewa (gmina Swarzędz). Chłopcy 
Pawła Pawlaczyka nie dali szans prze-
ciwnikom i wygrali wszystkie mecze 2:0. 
Również wystąpią w finale, tym razem po 
raz drugi. Mają dużą szansę zdobyć medale 
mistrzostw powiatu. Jednak konkurencja 
będzie silna, bowiem w finale wystąpią 
gimnazja z Stęszewa i Murowanej Gośliny, 
specjalizujące się w siatkówce i startujące 
już wielokrotnie w finałach wojewódzkich. 
Finały odbędą się w dniach 28-29 luty 2008 
roku w Murowanej Goślinie.

GMINNA SIATKÓWKA  
pODSTAWÓWEK

Szkoła Podstawowa w Bninie była 
gospodarzem dwudniowych Mistrzostw 
Gminy w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców 
Podstawówek. Startowały wszystkie nasze 
szkoły.

Rewelacyjnie spisały się siatkarki Bar-
bary Jańczyk z Szczodrzykowa. Dziewczę-
ta: Aneta Stróżyńska, Wiktoria Żegleń, Do-
minika Zych, Maria Kujawa, Weronika Graf, 
Patrycja Górka, Aleksandra Grzelczak, Mar-
ta Ignaszak, Adela Szczepaniak, Patrycja 
Tomczak pokonały wszystkie reprezentacje 
szkół i zdobyły mistrzostwo gminy Kórnik. 
Siatkarki z Bnina wygrały z Kórnikiem 2:1, 
z Radzewem 2:0 i zajęły drugie miejsce. Z 
kolei Kórnik wygrał jeden mecz z Radze-
wem 2:0 i zajął trzecie miejsce.

Wiele emocji było w trakcie rozgrywek 
chłopców. Poziom meczy był wyrównany 
i do końca mistrzostw nie było wiado-
mo, kto zwycięży. Ostatecznie mistrzem 
gminy została reprezentacja chłopców z 
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. 
Chłopcy Dariusza Śmigielskiego: Damian 
Achtenberg, Damian Andrzejewski, Maciej 
Waligóra, Adam Holc, Łukasz Kaźmierczak, 
Jakub Simon, Bartek Ludziejewski, Bartek 
Ławniczak, Szymon Płotkowiak, Szymon 

Trzepizur, Wojciech Krzak pokonali mło-
dych siatkarzy z Bnina 2:0,  z Radzewa 2:0 
i przegrali mecz z Kórnikiem 1:2. Uczniowie 
z Bnina zajęli drugie miejsce przegrywając 
mecz z Szczodrzykowem 0:2 i wygrywając 
kolejne mecze z Radzewem i Bninem 2:1. 
Szkoła z Kórnika pokonała Szczodrzykowo 
2:1, ale przegrała rywalizację z młodymi 
siatkarzami z Bnina i Radzewa w stosunku 
1:2. Radzewo, pomimo pokonania Kórnika 
2:1 przegrało z Szczodrzykowem i Bninem 
1:2 i zajęło czwarte miejsce.

O końcowych miejscach od 1-2 i 3-4 
decydowały różnice punktów wygranych i 
przegranych setów. Mistrzostwa były roz-
grywane systemem „każdy z każdym”. 

Podziękowania należą się dyrekcji szko-
ły w Bninie za trud przeprowadzenia impre-
zy, ugoszczenie uczestników, a szczególnie 
Małgorzacie Iszkułło oraz wszystkim na-
uczycielom opiekujących się uczniami za 
pomoc w społecznym sędziowaniu.

Dziewczęta i chłopcy z Szczodrzyko-
wa będą reprezentowali naszą gminę w 
zawodach powiatowych, które odbędą się 
5-6 marca 2008 roku w Puszczykowie i w 
Swarzędzu. ARA

pRZYZNANO STYpENDIA 
SpORTOWE 

11 stypendiów sportowych na rok 2008 
przyznała gmina Kórnik najbardziej uzdol-
nionej sportowo młodzieży, mieszkającej na 
naszym terenie. Wśród stypendystów zna-
leźli się: Piotr Mikołajczak i Jan Gulczyński 
z „TKD – Kórnik”, Filip Kaźmierczak i Marta 
Maciejewska z UKS „Dwójka”, Bartosz 
Rajkowski, Kacper Rajkowski, Magdalena 
Wójkiewicz, Michał Jędrzejczak, Wiktoria 
Żeglań, Łukasz Kuchta, Mateusz Taciak z 
sekcji kolarskiej UKS „Jedynka Kórnik”. 

Stypendia w wysokości od 150 do 600 
złotych, wpłacane bedą w ratach miesięcz-
nych przez cały bieżący rok kalendarzowy.  

BM

AmATORSKA LIGA PIŁKI NOżNEJ

Rusza kolejna edycja Kórnickiej 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Seniorów. 
Zapisy chętnych drużyn przyjmowane 
są w Ośrodku Sportu i Rekreacji tel 
0618170183 lub e-mail osirkornik@
poczta.onet.pl  do dnia 16.03.2008. 
Również do tego dnia należy złożyć 
w OSiR Kórnik listę zgłoszeń zawod-
ników oraz uiścić opłatę startową – 
drużyny z terenu gminy Kórnik 100 zł, 
a drużyny „przyjezdne”( z poza gminy)  
pierwszą ratę wpisowego  250 zł.

Zapraszamy.  

AmATORSKA LIGA PIŁKI NOżNEJ 
mŁODZIEżY 

Rusza kolejna edycja Kórnickiej 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Młodzieży 
do lat 15 (rocznik 93 i młodsi) i 18 lat 
(rocznik 90 i młodsi ) . Zapisy chętnych 
drużyn przyjmowane są w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji tel. 0618170183, 
lub e-mail osirkornik@poczta.onet.pl  
do dnia 20.04.2008. Drużyny  grają w 
składach 9 osobowych. 

Zapraszamy.  

WIEżA KÓRNICKA  
INFORMujE:

W mistrzostwach MUKS Wieża 
Kórnicka, które odbyły się w dniach 
9-11.02.08, zwyciężył Jakub Zgarda 
przed Stanisławem Pietrowskim  
i Włodzimierzem Szymańskim.

MUKS „Wieża Kórnicka” za-
prasza do udziału w Turnieju 
Warcabowym, który odbędzie się  
1 marca 2008 w świetlicy OSiR Kórnik  
w godzinach od 16:00 do 18:30.  
Zapisy od 15:45 do 16:00. Zapra-
szamy wszystkich chętnych- wstęp 
wolny. Ilość miejsc ograniczona.

uDZIAŁ K.B. BRYlANT-
KÓRNIK W ZIMOWYM  

BIEGu TRZECh jEZIOR 
W TRZEMESZNIE

Rozgrywany co roku w połowie lutego 
„Bieg Trzech Jezior” zebrał w tym roku 597 
zawodników. Wśród uczestników biegu 
przełajowego po pięknych  lasach Trze-
meszna,  znalazło się ośmiu zawodników 
naszego klubu, którzy tym biegiem zainau-
gurowali sezon biegowy w tym roku. Mimo 
5.stopniowego mrozu, biegacze bez prze-
szkód pokonali 15. kilometrowy dystans, 
otrzymując na mecie medale i upominki 
od organizatorów.  Poniżej prezentujemy 
wyniki naszych sportowców:

M-CE W 
KLASYFIKACJI. 
GENERALNEJ ZAWODNIK

CZAS 
UZYSKANY 
NA MECIE

17 Paweł 
Wojciechowski 00:53:40

110 Józef Mika 01:01:12

276 Mirosław 
Wziątek 01:09:53

290 Maciej Potocki 01:10:33

320 Robert 
Lampka 01:11:27

451 Izabella 
Moskal 01:18:38

511 Krzysztof 
Buszkiewicz 01:23:58

567 Daniel 
Utrajczak 01:34:48

Iza Moskal

puChAR WIElKOpOlSKI 
pRZEŁAj 2008

Mimo mrozu i zimnego wiatru aż 96 
zawodników z 11 klubów wystartowało w 
zawodach Pucharu Wielkopolski w ko-
larstwie Przełajowym, które odbyły się w 
niedzielę 17 lutego. 

Najstarszym uczestnikiem imprezy był 
pan Jan Zozuliński z Puszczykowa liczący 
50 lat, a najmłodszym Tomasz Olbrich 
Victoria Jarocin który w Listopadzie skoń-
czy 11 lat. Oczywiście drużynowo zawody 

zdominowali gospodarze – UKS Jedynka 
Limaro Kórnik

Na największą uwagę zasługuje fakt 
zdecydowanych  zwycięstw braci Rajkow-
skich w swoich kategoriach wiekowych.

Oto pozostałe wyniki: 
Wyniki Kategoria żak – Chłopcy   

3400 m
1. Patryk Rajkowski UKS Jedynka 

Limaro Kórnik - 10 min 46 sec
2. Eryk Ostrowski  Techpak Wrze-

śnia                      strata - 41 sec
3. Piotr Wybieralski Taris Puszczy-

kowo  - 57 sec

Kategoria żak – dziewczęta       
1900 m

1. Marlena Wawrzyniak UKS Koź-
minianka Koźminek - 7 min 15 sec

2. Anna Tomczyńska UKS Koźmi-
nianka  Koźminek - strata  31 sec

3. Klaudia Dutkiewicz UKS Jedynka 
Limaro Kórnik - 36 sec

Kategoria młodzik – Chłopcy     6400 m
1. Wojciech Sykała Tarnovia Tarnowo 

Podgórne - 18 min 13 sec

2. Piotr Tomczak Techpak Września                     
strata - 17sec

3. Marcin Karbowy Tarnovia Tarnowo 
Podgórne - 21sec

8. Szymon Rozmiarek UKS Jedynka 
Limaro Kórnik - 46 sec

Kategoria młodzik – dziewczęta   3400 m
1. Magdalena Pogorzelak Szperek Bur-

ghardt Antonin - 11 min 17 sec
2. Łucja Pietrzak UKS Koźminianka 

Koźminek - strata      3 sec
3. Alicja Ratajczak UKS Jedynka Limaro 

Kórnik - 4 sec

 5. Wiktoria Żegleń UKS Jedynka Limaro 
Kórnik - 19 sec

Kategria Junior młodszy – Chłopcy   
9400 m

1. Kacper Rajkowski UKS Jedynka 
Limaro Kórnik - 24 min 31 sec

2. Jędrzej Jagodziński Victoria Jarocin                          
strata      39 sec

3. Adam Piasecki UKS Jedynka Limaro 
Kórnik - 39 sec

6. Daniel Adamski UKS Jedynka Limaro 
Kórnik - 36 sec

10. Michał Jedrzejczak  UKS Jedynka 
Limaro Kórnik - 36 sec

 
Kategoria Junior młodszy – dziewczęta     

9400 m
1. Sabina Napieralska  Szperek Bur-

ghardt Antonin - 27 min 04 sec
2. Katarzyna Dębowa UKS Koźminianka 

Koźminek strata - 46 sec
3. Pauta Dutkiewicz  UKS Jedynka 

Limaro Kórnik - 56 sec

Kategoria Junior – chłopcy   12400 m
1. Bartosz Rajkowski UKS Jedynka 

Limaro Kórnik - 33 min 52 sec 
2. Szymon Mikler Victoria Jarocin                          

strata - 43 sec
3. Mariusz Sobala Victoria 

Jarocin                            - 1min   
35 sec

Kategoria – Open    6400 m 
1. Magdalena Wójkiewicz UKS 

Jedynka Limaro Kórnik - 26 min 
59 sec

2. Natalia Piasecka UKS Jedyn-
ka Limaro Kórnik - strata   26 sec

3. Katarzyna Pawłowska UKS 
Jedynka Limaro Kórnik - 1min 
04 sec

Kategria Elita – mężczyzn  12400 m
1. Bartosz Brzeziński Corratec 

Team Poznań - 34 min 21 sec 
2. Arkadiusz Garczarek PTC Poznań                    

strata - 29 sec
3. Grzegorz Tomczak Techpak Wrze-

śnia  - 44sec
4. Wojciech Niemier Corratec Limaro 

Kórnik - 44sec
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   TELEfONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

Następny numer Kórniczanina ukaże się
7-go marca 2008r.

materiały prosimy dostarczać do 29-go lutego 2008r.

LICEUm OGóLNOKSZTAŁCąCE
 Im. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAmOYSKIEJ  

W KÓRNIKU

zaprasza

do odwiedzenia stoiska  
na XII Targach Edukacyjnych 

(teren MTP, pawilon 7A stoisko nr 6) w dniach: 

• piątek - 22 lutego 2008, 12:00-18:00
• sobota - 23 lutego 2008, 10:00-18:00

• niedziela - 24 lutego 2008, 10:00-16:00

oraz do udziału w 
DRZWIACH OTWARTYCH,
które odbędą się w naszej szkole

15. 03. br. o godz. 10 00.




