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Biesiada w Borówcu

Rajd w Radzewie
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Serwis usług stalowych:
Prasa krawędziowa - giecie blach
Wypalanie blach (plazma, acetylen)
Gwintowanie rur
Prostowanie walcówki
Gięcie elementów zbrojeniowych
Drobne prace ślusarskieDrobne prace ślusarskie

ul. Dworcowa 24
62-330 Nekla

tel. 061/438 63 10
(po godz. 16) 061/438 65 44

www.stalmet-nekla.pl
biuro@stalmet-nekla.plNOWA OFERTA !

Wypalarka plazmowo – gazowa CNC
Maksymalny wymiar stołu / /blachy
3000mm x 6000 mm
Grubość palenia:
- plazmowe do 50mm
- gazowe do 100mm
Prędkość cięcia do 15m/min
Realizacja oraz wykonawstwo Realizacja oraz wykonawstwo 
modeli elementów w środowisku CAD.

Cięcie rur do średnicy 320mm 
i o długości do 6000 mm na wycinarce 
plazmowej CNC (grubość ścianki do 50 mm). 
Możliwość wykonywania różnego rodzaju 
otworów kształtowych.

Trapezowanie blachy ocynkowanej 
Profil T-12 oraz T-18
Szerokość arkusza 880mm
Grubość blachy 0,5mm
Długość wedle życzenia

Sprzedaż materiałów hutniczych
Istnieje mozliwość transportu oraz cięcia: czarnych blach (gilotyną do 12mm), 
kształtowników, stali zbrojeniowej i innych wyrobów hutniczych.
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O ZAbEZpIECZENIACh 
pRZECIwpOwOdZIOwyCh

Dnia 22 września br.  w Poznaniu odbyło 
się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Ko-
misji Ochrony Środowiska Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Wielkopolski, któremu 
przewodniczył burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski. Na spotkaniu dokonano  oceny  stanu 
zabezpieczenia   przeciwpowodziowego 
województwa wielkopolskiego, po powodzi  
w  czerwcu 2010r. 

Temat omówił  Wal-
demar  Paternoga, z-ca 
dyrektora Wydziału Bez-
pieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego. 
Najważniejszym zada-
niem dla województwa 
wielkopolskiego jest 
dokończenie budowy 
zbiornika retencyjnego 
w Wielowsi Klasztor-
nej. 

15 lAT EKO-ZEC 

27 września br.  bur-
mistrz  gminy Kórnik 
uczestniczył w obcho-
dach 15–lecia firmy 
EKO-ZEC. W imieniu 
samorządu kórnickiego 
przekazał firmie gratulacje i życzenia. Firma 
jest jednym z czołowych w Polsce dostaw-
ców usług w zakresie zagospodarowania 
odpadów przemysłowych pochodzących z 
energetyki, takich jak: popiół lotny, żużel, 
mieszanka popiołowo-żużlowa, mikrosfera, 
produkty odsiarczania spalin. EKO-ZEC od-
zyskuje rocznie ponad 320 000 Mg popiołów 
lotnych spalania węgla kamiennego oraz po-
nad 55 000 Mg żużla pochodzących głównie 
z krajowych elektrowni i elektrociepłowni.

Materiały te znajdują zastosowanie 
jako dodatek do betonów, cementu, cera-
micznych wyrobów budowlanych oraz jako 
materiał do ziemnych prac budowlanych. 
Użyte do wyrobu materiałów budowlanych 
poprawiają ich właściwości fizyko-chemicz-

ne oraz obniżają koszty produkcji. 
Popioły mogą być bezpiecznym surow-

cem do rekultywacji składowisk odpadów.

ZEbRANIA wIEjSKIE

Dnia 28 września br.  w Dziećmierowie 
oraz  Czmoniu a 29 września w Dachowie 
odbyły się zebrania sołeckie, na których 
obecny był burmistrz Jerzy Lechnerowski.  
Na zebraniach  uchwalono plany dotyczące  

funduszu sołeckiego na rok 2011.  
W Dziećmierowie mieszkańcy poruszyli 

problem równania dróg, w szczególności 
ul. Leśnej i Slonecznej. Podkreślili także 
konieczność montażu oświetlenia ulicznego 
na ulicach Dziećmierowa oraz os. Owocowe 
Wzgórze.

Trwa obecnie budowa chodnika wzdłuż 
ul. Dworcowej, którą przy współudziale 
gminy wykonuje Urząd Marszałkowski. Cał-
kowity koszt zadania to 616 569 zł z czego 
200 tys. wydatkowane jest z budżetu gminy. 
Inwestycja ma być gotowa 30 listopada. 

W Czmońcu tematem wiodącym był 
problem wysypiska odpadów. Mieszkańcy 
także wskazali na problem równania dróg. 
Burmistrz wyjaśnił, że planowany wcześniej 

projekt budowy chodnika na ul Strażackiej 
znajdzie się w przygotowywanym przez 
niego projekcie budżetu na 2011 rok. 

Mieszkańcy Dachowej jako najważniej-
sze inwestycje do realizacji na swoim terenie 
wskazali: utwardzenie masą bitumiczną ul. 
Okrężnej, budowę chodników przy drodze 
powiatowej oraz utwardzenie ul. Krętej. W 
głosowaniu za najpilniejszą uznano pierwszą 
z tych trzech inwestycji, a burmistrz zadekla-
rował umieszczenie jej w projekcie budżetu 

na 2011 rok.

wIZyTA 
Na UKRaINIe

Burmist rz  Jerzy 
Lechnerowski wraz z 
Olgą Stelmach z kórnic-
kiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Zbignie-
wem Tomaszewskim 
sołtysem Czmońca i 
prezesem kórnickiego 
koła Stowarzyszenia 
Sołtysów odwiedzili w 
dniach 1-3 września 
Humań na Ukrainie. 
Podczas wizyty nasza 
delegacja wzięła udział 
w święcie miasta, na 
które przybyły także 
delegacje zagraniczne 

z 8 państw. Grupę z Kórnika gościł prezy-
dent Humania Jurij Bodrow. Było to kolejne 
juz spotkanie przedstawicieli naszych 
społeczności. Przypomnijmy, że ostatnio, 
podczas Kórnickich Spotkań z Białą Damą 
występował u nas chór szkoły muzycznej z 
Humania. Poprzednie wizyty delegacji obu 
stron zaowocowały tez inicjatywą założenia 
stowarzyszenia w naszym mieście. 

Podczas ostatnich rozmów w Humaniu 
ustalono, że gminy podpiszą umowę o 
współpracy, a do Polski w maju na Kórnickie 
Spotkania z Białą Damą przybędzie chór i 
delegacja władz Humania

Opr. Beata Pawłowicz-Żak i ŁG

Budowa chodnika w Dziećmierowie.

PIANA TAPICERSKA
Konkurencyjne ceny

Usługi w zakresie produkcji 
produktów z piany poliuretanowej

(bonele, formatki, materace)
Zapraszamy chętne firmy 

do współpracy
Zaniemyśl 

tel. 504-818-458
Z KalendarZa 

PrZewodnicZącej rM
- 18 września na uroczystości Święta 

Stowarzyszenia i V rocznicy powołania 
Stowarzyszenia oraz 85 rocznicy powsta-
nia pierwszej jednostki przeciwlotniczej 
w Wielkopolsce Radę Miejską reprezen-
towali radni Bogdan Wesołek, Andrzej 
Regulski i Adam Lewandowski.

- 23 września  burmistrz Jerzy Lech-
nerowski wraz z radnym Bogdanem 
Wesołkiem brali udział w otwarciu i 
zakończeniu IX Gminnego Rajdu Rowe-
rowego „Rowerem w historię” w Szkole 

Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w 
Radzewie. W rajdzie uczestniczyły Szko-
ły Podstawowe gminy Kórnik.

-  25 września z radnym Bogdanem 
Wesołkiem oraz z członkami Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej – sekcja 
emerytów i mieszkańcami wsi Radzewo 
uczestniczyłam w uroczystości poświę-
cenia krzyża.

- 28 września brałam udział w spo-
tkaniu Stowarzyszenia „Nasz Bnin”. 
Uczestników spotkania zapoznałam z 
pismem burmistrza Jerzego Lechne-
rowskiego mówiącym o ewentualnych 
konsultacjach społecznych i kosztach 
jakie poniosą mieszkańcy w przypadku 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku w 
sprawie przywrócenia Bninowi praw 
miejskich, a jakie koszty poniesie gmina. 
Na spotkaniu dyskutowano również o 
sposobach informowania mieszkańców 
Gminy Kornik (ulotki, plakaty, ogłosze-
nia)  Ustalono, że sprawy organizacyjne 
samych konsultacji będą jeszcze przed-
miotem dyskusji między innymi z radcą 
prawnym. Członkowie Stowarzyszenia 
zdeklarowali się nieodpłatnie pracować 
w pracach komisji. 

- 3 października z radnym Przemy-
sławem Pacholskim braliśmy udział w 
poświęceniu odrestaurowanego krzyża 
na skrzyżowaniu dróg w Dachowej

Irena Kaczmarek

UWaGa
Od 1 października br. można zgłaszać psy, suki, 
kotki i kocury do darmowej sterylizacji w lecznicach 
dla zwierząt:

- Kórnik, ul. Młyńska 44, 
tel. (061) 817 01 67

- Kórnik, ul. dworcowa 18, 
 tel. (061) 817 02 22; 
tel. kom. 601 956 700

Koszty zabiegów pokrywa Urząd Miejski w Kórniku 
na podstawie umów z w/w lecznicami.
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Wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli we Mszy Św.
i ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku

Śp. Januarego Wybieralskiego
za wspólną modlitwę, Komunie Święte,

złożone kwiaty i intencje mszalne,
za słowa otuchy i współczucia

Serdeczne podziękowania
składa:

Żona z rodziną

Szczególne podziękowania składam rodzinom, 
od których otrzymałam w czasie ciężkiej i długotrwałej 

choroby męża wiele pomocy i wsparcia
Żona

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
na miejsce wiecznego spoczynku

Śp. Czesława Majsner
bliskim, przyjaciołom, delegacji OSP,

za kwiaty i wieńce

Serdeczne podziękowania
składa:

Żona z dziećmi

Kończy się kadencja lokalnych sa-
morządów. poprosilismy jerzego lech-
nerowskiego burmistrza Gminy Kórnik 
o podsumowanie ostatnich 4 lat dzaia-
łaności.

Łukasz Grzegorowski: jak podsu-
mowuje pan kończącą się kadencję 
samorządu?

jerzy lechnerowski: Jest to kadencja 
bardzo dynamicznego, a zarazem zrów-
noważonego rozwoju gminy. W ciągu 4 lat 
budżet  gminy zwiększył się dwukrotnie, a 
było to następstwem przyjścia do gminy 
nowych inwestorów (wielkich powierzchni 
magazynowych w okolicy Gądek) oraz 
nowych mieszkańców (pn.-zach. część 
gminy). Na pewno pomogła w tym moder-
nizacja trasy katowickiej S11, która była 
inwestycją krajową, ale realizowana była 
przy znaczącym udziale organizacyjnym 
Gminy Kórnik. W ten sposób powstały drogi 
serwisowe w Gądkach i Żernikach, które 
uaktywniły gospodarczo tereny wzdłuż dro-
gi krajowej. Przyjazna inwestorom polityka 
samorządu, duży wzrost dochodów gminy 
i aktywność naszych mieszkańców (ponad 
40 organizacji społecznych) spowodowały, 
że gmina Kórnik zajmowała bardzo wysokie 
miejsca w różnych rankingach ogólnopol-
skich, co z kolei jest świetnym elementem 
promocyjnym.

ŁG: jakie były najważniejsze osią-
gnięcia tej kadencji.

jl: Niewątpliwie najważniejszym  osią-
gnięciem jest wybudowanie oczekiwanej od 
wielu lat obwodnicy Kórnika, dzięki której 
zmniejszył się ruch w centrum miasta. Ta 
inwestycja była realizowana przez samorząd 
województwa i gminę Kórnik. Sukcesem jest 
wspomniany coroczny znaczny przyrost bu-
dżetu gminy; to bowiem umożliwia realizację 
wielu, służących mieszkańcom, zadań. Takich 
zadań zostało zrealizowanych w tej kadencji 
ponad 200. Największą inwestycją jest oczy-
wiście budowa centrum rekreacji i sportu, ale 
cieszę się, że udało się wybudować pierwszą 
część promenady nad jeziorem Kórnickim i 
wyremontować ratusz w Bninie. Są to kolejne 
elementy zwiększające atrakcyjność Kórnika 
pod względem turystycznym. Bardzo ważne 
dla mieszkańców było wybudowanie no-
wych dróg (ok. 30 km utwardzono asfaltem), 
chodników oraz oświetleń ulic. W tej kadencji 
utworzono Kórnicki Ośrodek Kultury i Kórnic-
kie Centrum Informacji.

ŁG: A niepowodzenia?
jl: Niepowodzeniem skończyły się 

starania o środki unijne na budowę centrum 
rekreacyjno-sportowego. To spowodowało, 
że gmina musiała realizować tę inwestycję 
emitując obligacje na kwotę 34.950 tys.zł. 
Wiąże się to z niemałym obciążeniem ko-
lejnych budżetów, ale muszę w tym miejscu 
zaznaczyć, że nie zahamuje to dynamicz-
nego rozwoju gminy, ponieważ samorząd 
ma pełną kontrolę na finansami i realizować 
będzie zadania zapisane w wieloletnim pla-
nie inwestycyjnym.

ŁG: po kilku latach względnej ciszy 
powrócił problem z wysypiskiem w 
Czmoniu. Ostatnio pojawiły się wynika-
jące z decyzji GIOŚ obawy mieszkańców 
przed rozbudową góry śmieci. pojawiły 
się także optymistyczne informacje z 
innych źródeł o rozpoczęciu procedury 
zamknięcia. jak może rozwinąć się sy-
tuacja?

jl: Składowisko odpadów komunal-
nych w Czmoniu nie funkcjonuje od 5 
lat. Nie wyobrażam sobie, aby ponownie 
miałoby być otwarte. Wysypisko musi być 
zrekultywowane. Wspólnik większościowy, 
czyli Spółka Amest, nie zgadza się z naszą 
propozycją rekultywacji, która zamyka się 
w granicach obecnego składowiska. Amest 
dąży do rekultywacji składowiska poprzez 
jego rozbudowę. Spółka uzyskała nawet 
decyzję  wydaną przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, dotyczącą sposobu re-
kultywacji. Decyzja ta nie jest jednak zgodna 
z planem zagospodarowania przestrzenne-
go gminy, nie jest również zgodna z planem 
gospodarki odpadami dla Województwa 
Wielkopolskiego. Sądzę, że podejmowane 
przez nas zdecydowane działania, spójne 
z działaniami samorządu województwa, 
przyniosą efekt, w postaci zamknięcia skła-
dowiska. Takie zresztą działania podjął już 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 
informując  w dniu 24.09.10r. Gminę o wsz-
częciu postępowania w sprawie zamknięcia 
składowiska. 

ŁG: patrzę na postulaty wyborcze 
pana komitetu sprzed 4 lat. wiele rzeczy 
udało się zrealizować lub są w trakcie 
realizacji: promenada, hala sportowa z 
basenem, budowano chodniki, oświe-
tlenia, wodociągi... Kika postulatów to 
jednak sprawy nadal nierozwiązane, np 
modernizacja rynków i rozbudowa bazy 

oświatowej w północno zachodniej czę-
ści gminy. Kanalizowanie kolejnych wsi 
to realnie tylko część borówca i skrawek 
Kamionek....

jl: Rynek w Bninie będzie ładniejszy 
wraz z zakończeniem remontu ratusza. 
Obecnie opracowywany jest projekt moder-
nizacji rynku w Kórniku. Projekt ukończony 
będzie w pierwszym  kwartale przyszłego 
roku, a potem przyszły samorząd  powinien 
przystąpić do realizacji tej ważnej dla nasze-
go miasta inwestycji. Budowa kompleksu 
oświatowego w Kamionkach napotyka na 
problemy związane z przejęciem terenów od 
Agencji Nieruchomości Rolnych. Kanalizacja 
gminy, to z kolei olbrzymi problem finansowy. 
Kanalizacja samego tylko Borówca, wraz z 
rozbudową oczyszczalni,  to koszt ok. 70 
mln zł. Po wielu latach oczekiwań, zadanie 
to zaczyna być realizowane, przy bardzo 
dużym udziale środków unijnych i Aquane-
tu. Kanalizacja wszystkich miejscowości 
będzie zadaniem realizowanym jeszcze 
przez wiele lat. 

ŁG: Czy więc chce pan kandydować 
na kolejną kadencję i jako burmistrz kon-
tynuować rozpoczęte działania? proszę 
o oficjalną deklarację.

jl: Tak, zamierzam kandydować  na 
stanowisko burmistrza, aby do końca wy-
wiązać się z  wcześniejszych deklaracji, 
dotyczących modernizacji rynku w Kórniku 
i obiektu oświatowego w pn.-zach. części 
gminy. Ważnym elementem mojego progra-
mu wyborczego będzie na pewno budowa 
drugiego etapu promenady, od zamku do 
centrum Kórnika, tzn. do restauracji „Biała 
Dama”, a także kontynuacja budowy dróg.

ŁG: dziękuję za rozmowę
Rozmawiał

Łukasz Grzegorowski

Kadencja dynaMicZnego roZwoju

Podczas Dożynek Gminnych 2010.

bURMISTRZ GMINy KÓRNIK
INFORMUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 8 
października 2010 r. do dnia 2 listopada 2010 r., wywieszony 
został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:

- 2 działek nr 15 i 210 położonych 
w miejscowości Konarskie. 

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

71 ROCZNICA STRACENIA ObywATElI KÓRNIKA I OKOlIC

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 października 2010r. (środa) 
o godz. 11:00, w rocznicę rozstrzelania mieszkańców ziemi kórnic-

kiej, zostaną złożone kwiaty przed tablicą upamiętniającą to wydarzenie 
(ratusz w Kórniku).

Zapraszam do wzięcia udziału w tej patriotycznej uroczystości.  

Burmistrz  Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski

Wszystkim, 

którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze

Śp. 
Jana Szczeszka

księdzu prob. 
Eugeniuszowi Leoszowi, 

obsłudze cmentarza, 
Rodzinie, przyjaciołom, są-

siadom, znajomym, 
delegacjom,

za złożone intencje mszalne, 
kwiaty, 

komunie święte, 
wspólną modlitwę,

ciepłe słowa wsparcia 
i otuchy

Serdeczne podziękowania
składa:
Rodzina

W ostatnim czasie odeszli do wieczności 
Lubomir Michalak, Tadeusz Świgoń i January Wybieralski. 

Wszyscy trzej Panowie pozostawili bogaty dorobek życia 
ale w różnych okresach ostatnich 22 lat byli związani także  z Kórniczaninem.  

Pan Lubomir Michalak był twórcą wczesnego logo naszej gazety. Pan Tadeusz Świgoń między innymi publiko-
wał na łamach Kórniczanina swoje wspomnienia z podróży w egzotyczne zakątki świata. 

Pan January Wybieralski pisał najczęściej artykuły na temat historii i zasłużonych postaci okolic Kórnika.
Rodzinom i przyjaciołom zmarłych składamy wyrazy współczucia z powodu nieocenionej straty

Redakcja Kórniczanina 
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po miesięcznej, wakacyjnej prze-
rwie radni Rady Miejskiej w Kórniku 
obradowali podczas kolejnej sesji 29 
września.

Obrady były długie, rozpatrzono 31 
projektów uchwał, a na koniec nie obyło 
sie bez kłótni. 

Pierwszą część obrad zdominowały 
sprawozdania burmistrza, przewodniczącej 
RM oraz komisji. Burmistrz 
przedstawił informację o 
przeprowadzeniu konkur-
su na dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2. Po raz 
kolejny stanowisko powie-
rzono Zofii Talarczyk. Rad-
ni poznali także pełniącą 
obowiązki dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Radzewie 
Krystynę Kiełpińską.

Z inicjatywy Komisji 
Rolnictwa wyróżniono 
trójkę sołtysów: Beatę 
Bruczyńską ze Skrzynek, 
Iwonę Cupryjak z Runowa 
oraz Ireneusza Majchrzaka 
ze Szczodrzykowa.

Przedstawiciel spół-
ki Aquanet, Przemysław 
Chrust przedstawił infor-
macje dotyczące inwestycji spółki 
na terenie Gminy Kórnik. Najwięk-
szą będzie modernizacja i przebu-
dowa oczyszczalni w Borówcu, któ-
rą przeprowadzi firma Instal Kraków 
za prawie 30 milionów złotych netto. 
Pierwsza część inwestycji ma być 
gotowa do marca 2012. Drugi etap 
potrwa do stycznia 2013r. 

Domykane są sprawy dotyczą-
ce innej inwestycji kanalizacyjnej. 
11,5km sieci kanalizacyjnej, 2,5km 
przyłączy, 3 przepompownie wejdą 
w skład I etapu  budowy kanalizacji 
Borówca. Za prawie 28 milionów 
netto wykona tą inwestycje kon-
sorcjum firm Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „LITZ” Sp. 
z o.o. (Lider) Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe Robót Insta-
lacyjno-Inżynieryjnych „LITZ” Feliks 
Fietz (Partner), SANIMET Krzysztof 
Grzywacz (Partner), REVAK s.r.o. 
(Partner). W cenę prac wliczono po-
nad 2 miliony złotych przeznaczone 
przez Gminę Kórnik ze swojego budżetu na 
kanalizację deszczową w ul Poznańskiej. 

Parce będą dość uciążliwe dla miesz-
kańców, gdyż wymagać będą prac (głębo-
kich wykopów) na głównej arterii drogowej. 
W lipcu podpisano już umowę z wykonaw-
cami. Koniec inwestycji zaplanowano na 31 
grudnia 2012 roku.

W kolejnym etapie powstać ma kolek-
tor główny w Kamionkach do Daszewic. 
Niestety w tym etapie nie zaplanowano 
sieci przyłączy w ulicach bocznych. Na 

przyłączenie mogą liczyć tylko posesje 
bezpośrednio przy ul. Głównej. 

Kolejne obligacje
Urząd Miejski bez skutku przeprowadził 

procedurę sprzedaży dwóch działek – jed-
nej przy trasie S-11 i jednej w Bninie w 
okolicach ul. Konarskiej i działek rekreacyj-
nych. Proponowane przez ewentualnych 
kupców kwoty nie były zadowalające. Radni 
zgodzili się by poczekać ze sprzedażą, do 
czasu poprawy koniunktury. Uchwalono, 
że przewidziane wpływy ze sprzedaży, dla 
zbilansowania budżetu zastąpią środki z 
uruchomienia kolejnej transzy obligacji (3 

miliony złotych). 
Gmina nadal znajduje się poniżej pro-

gów bezpieczeństwa określonych przepi-
sami dla zadłużenia. 

Stawki podatków
Radni zaakceptowali stawki podatków. 

W przeważającej części stawki zawarte w 
przyjętej uchwale podwyższone zostały o 
2,6% w stosunku do stawek obowiązują-
cych w 2010 roku. Podwyżka wynika ze 
wzrostu wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w I półroczu 2010 roku w 

stosunku do I półrocza 2009 roku, poda-
nego w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 
roku w sprawie wskaźnika cen towarów i 
usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 
roku. 

Stawki podatku od nieruchomości w 
roku 2011 na terenie Gminy Kórnik obowią-
zywać będą w następującej wysokości:

1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków – 0,80 zł od 1 m² powierzchni;

2) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elek-
trowni wodnych – 4,15 zł 
od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicz-
nego przez organizacje po-
żytku publicznego – 0,37 zł 
od 1 m² powierzchni;

2. od budynków lub ich 
części:

1) mieszkalnych – 0,67 
zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej;

2) związanych z pro-
wadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodar-
czej – 21,05 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym – 9,82 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;

4) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych –

3,10 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej;

5) pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 7,06 zł od 1 
m² powierzchni użytkowej.

3. od budowli – 2% ich war-
tości.

Ustalono także wysokość opłaty 
targowej.

Dzienne stawki opłaty targo-
wejna rok 2011 przedstawiają się nastę-
pująco:

1. na wyznaczonych targowiskach:
1) od sprzedaży z samochodu ciężaro-

wego lub przyczepy o ładowności powyżej 
1,5 tony – 20,00 zł;

2) od sprzedaży z samochodu cię-
żarowego lub przyczepy od samochodu 
osobowego o ładowności do 1,5 tony 
włącznie – 17,00 zł;

3) od sprzedaży ze straganu lub w innej 
formie, nie wyszczególnionej:

a) do 1 m² powierzchni – 8,00 zł,

b) powyżej 1 m², za każdy kolejny roz-
poczęty 1 m² powierzchni – 8,00 zł,

4) od sprzedaży z domku – pawilonu 
kiermaszowego 2,2x3,0x2,5m (z dopusz-
czeniem zajęcia powierzchni do 1 mb przed 
domkiem) – 25,00 zł.

2. w innych miejscach niż wyznaczone 
targowiska:

1) od sprzedaży z samochodu ciężaro-
wego lub przyczepy o ładowności powyżej 
1,5 tony – 75,00 zł;

2) od sprzedaży z samochodu cięża-
rowego lub przyczepy oraz samochodu 
osobowego o ładowności do 1,5 tony 
włącznie – 60,00 zł;

3) od sprzedaży ze straganu lub w innej 
formie, nie wyszczególnionej:

a) do 1 m² powierzchni – 25,00 zł,
b) powyżej 1 m², za każdy kolejny roz-

poczęty 1 m² powierzchni – 25,00 zł,
4) od sprzedaży z domku – pawilonu 

kiermaszowego 2,2x3,0x2,5m (z dopusz-
czeniem zajęcia powierzchni do 1 mb przed 
domkiem) – 5,00 zł.

Stawka podatku rolnego przedyskuto-
wana będzie po opublikowaniu przez od-

powiednie organy średnich cen skupu żyta, 
stanowiącej podstawę dla obliczeń.

Radni uchwalili zgodę na zakup przez 
gminę nieruchomości położonej na terenie 
pomiędzy kórnickim rynkiem a Jeziorem 
Kórnickim za restauracją „Biała Dama”.

Grunt nabywany od spółdzielni GS 
Kórnik ma być, jak czytamy w uzasadnieniu 
uchwały przeznaczony na infrastrukturę 
towarzyszącą dla planowanej nad brzegiem 
promenady (II etap).

Radni przyjęli „Założenia do planu za-
opatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla miasta i gminy Kór-
nik”, a także „Zintegrowany plan rozwoju 
transportu publicznego dla gminy na lata 
2010-2015”

Z powodu wydanych dla nieruchomości 
decyzji o warunkach zabudowy uchylono 
niektóre uchwały o przystąpieniu do opra-
cowania miejscowego planu zagospoda-
rowania. 

Przystąpiono natomiast do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
dla terenów w okolicy ul Drukarskiej w 

Koninku, a także dla działek nr ew: 164/1, 
164/2, 120/2 i 100/4 w obrębie geodezyj-
nym Robakowo. Uchwalono również przy-
stąpienie do zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania dla działek 
199/2, 200/2 i 200/3 w obrębie Borówiec. 

Z inicjatywy Komisji Ochrony  Środo-
wiska przyjęto wspólne oświadczenie na 
temat sprawy składowiska odpadów w 
Czmoniu, które cytujemy obok.

Podczas ostatniej części obrad w 
punkcie przeznaczonym na interpelacje 
przeczytano list mieszkańców Czmońca 
dotyczący porządkowania cmentarza po-
ewangelickiego w tej wsi bez porozumienia 
z mieszkańcami i radą sołecką.

Dyskusja na temat kto i kiedy ma prawo 
sprzątać cmentarze i stawiać krzyże roz-
winęła się w ostrą wymianę zdań. Niestety 
podobnie (choć w nieco mniejszej skali) jak 
w Warszawie, stosunek do miejsc pamięci, 
nekropolii i znaku krzyża, także w Kórniku 
czasami dzieli zamiast łączyć. 

ŁG

OŚwIAdCZENIE NR 2/2010
RAdy MIEjSKIEj w KÓRNIKUZ dNIA 29 wRZEŚNIA 2010R.

w sprawie: zajęcia stanowiska dotyczącego składowiska odpadów  w Czmoniu.
Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Kórnik, zatwierdzonego uchwałą  nr III/20/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. Rady 

Miejskiej w Kórniku ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003r. nr 24, poz. 418 ze zmianami ) Rada Miejska popiera wypracowane przez Bur-
mistrza Gminy Kórnik stanowisko wskazujące iż:
1. Niezgodne z pojęciem wykładni strony, zawartym w art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej kpa), jest przyjęcie 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej GIOŚ), że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w trybie art. 59 
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami), dotyczącym składowiska odpa-
dów w miejscowości Czmoń, tylko zarządzający składowiskiem odpadów tj. Sater Kórnik Sp. z o. o  jest stroną postępowania. 
2. Pomijanie przez GIOŚ, iż w wyniku prowadzonego postępowania wydana decyzja,  rozstrzygająca o obowiązkach Spółki Sater 
Kórnik, wpływa na prawa i obowiązki Gminy wskutek powiązania sytuacji prawnej Spółki Sater z Gminą, pozbawia Gminę możli-
wości obrony  przysługujących jej praw w tym złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
3. Ponowne rozpatrzenie sprawy staje się konieczne i niezbędne, gdyż GIOŚ wydając decyzję oznaczoną jako DIiO-420/132/10, 
sprzecznie z zebranym materiałem dowodowym  przyjął, że realizacja wariantu, zakładającego budowę kwatery nr V o pojemności 
800 000 m3, stanowi najwłaściwszy sposób, zmierzający do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla składowiska, 
oraz że przychody z eksploatacji tej kwatery zwrócą środki finansowe wyłożone na realizację rekultywacji składowiska.
4. Zdaniem Gminy przyjęcie wariantu zakładającego budowę kwatery nr V nie uwzględnia:
1) możliwości powstanie konfliktów społecznych w sytuacji pobudowania kolejnej kwatery i wznowienia  przyjmowania odpa-
dów;
2) braku odpowiednich zapisów w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami;
3) obowiązywanie Planu Gospodarki dla Porozumienia Jarocińskiego, zgodnie z którym wszystkie odpady z obszaru objętego 
Porozumieniem trafiają do Zakładu Zagospodarowania w Jarocinie; 
5. Zdaniem Gminy konieczna i zasadna staje się realizacja wariantu sprowadzającego się do wybudowania szczelnej ścianki na 
zewnątrz składowiska i do przeprowadzenia zabiegów rekultywacyjnych istniejących kwater. 
6. Za realizacją powyższego wariantu przemawiają następujące przesłanki :
1) z ekspertyzy wykonanej, na zlecenie GIOŚ przez firmę WASA Sp. z o.o. wynika, że jest to najtańszy z czterech zaproponowa-
nych wariantów rekultywacji składowiska;
2) jakakolwiek koncepcja rekultywacji składowiska, czy też uzupełnienia go odpadami, nie znalazła akceptacji u władz samorzą-
dowych i mieszkańców Czmonia;
3) przyjęty przez  Radę Miejską w Kórniku, na mocy uchwały Nr LV/564/2010 z dnia 30 czerwca 2010r., miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla działek, obręb Czmoń, nie przewiduje rekultywacji składowiska poprzez jego rozbudowę,  a jedynie 
rekultywację istniejącego składowiska z dopuszczeniem lokalizacji pionowej ścianki szczelnej wokół składowiska.

Podsumowując: jako radni Rady Miejskiej w Kórniku, oświadczamy, iż nie znajdujemy żadnych racjonalnych przesłanek, które 
uzasadniałyby dokonanie rekultywacji składowiska odpadów poprzez jego rozbudowę. Zarówno fakty, jak i zgromadzone w sprawie 
administracyjnej dokumenty, w sposób jednoznaczny przemawiają przeciwko zaproponowanemu, przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska,  sposobowi rekultywacji. 

Wskazujemy, iż składowisko było już raz rozbudowane o IV kwaterę o powierzchni ok. 3,5 ha., jednakże wbrew pierwotnym 
założeniom, które zakładały jego lokalny charakter, zostało zapełnione w całości, pomimo jego rozbudowania, już po ok. 10 lat 
działalności Spółki Sater Kórnik. Wybór droższego wariantu rekultywacji nie został uzasadniony. Wskazane przez Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska, w uzasadnieniu decyzji oznaczonej jako DIiO-420/132/10, argumenty na poparcie zajętego stanowiska, 
są tak ogólne, iż mogłyby dotyczyć każdego z proponowanych rozwiązań.Wobec powyższego opowiadamy się za wybraniem 
takiego sposobu rekultywacji, który z jednej strony miałby na celu usunięcie przyczyn i skutków zagrożeń dla środowiska i byłby 
realny do wykonania, a z drugiej strony nie pomijałby postulatów i oczekiwań lokalnej społeczności. 

Nagrodzeni sołtysi z przedstawicielami samorządu gminy

Panie dyrektor :
Krystyna Kiełpińska 

i Zofia Talarczykzętu.
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KryMinalna w poprzednim numerze Kórniczani-

na przedstawiliśmy dyrektora nowego 
centrum sportowego. dziś prezentujemy 
rozmowę z kolejna osobą, która będzie 
współpracować przy uruchamianiu zajęć 
sportowo-rekreacyjnych na nowoczesnej 
hali i na basenie. O kilka kolejnych szcze-
gółów dotyczących pomysłu na zagospo-
darowanie obiektów pytamy Magdalene 
janowską.

ŁG: proszę się przedsta-
wić naszym Czytelnikom.

Magdalena janowska: 
Jestem absolwentką Akade-
mii Wychowania Fizycznego, 
instruktorką rekreacji ruchowej 
ze specjalnością aerobik, oraz 
specjalistką w zakresie masażu 
leczniczego.

Ukończyłam również studia 
podyplomowe na kierunkach 
pedagogika oraz edukacja 
przedszkolna i wczesnoszkol-
na. Przez wiele lat prowadziłam 
zajęcia z aerobiku w kraju, 
ale także w Hiszpanii, gdzie 
mieszkałam ponad rok. Po po-
wrocie do kraju i zamieszkaniu 
w Kórniku prowadziłam własną firmę, był to 
gabinet masażu leczniczego oraz solarium. 
Później nastąpiła przerwa związana z macie-
rzyństwem, a po niej powrót do życia zawo-
dowego jako nauczycielka w Przedszkolu w 
Szczodrzykowie. Tak w pigułce można określić 
12 lat mojej pracy zawodowej, która zawsze 
była związana z rozpowszechnianiem rekreacji 
i zdrowego stylu życia.

ŁG: jakie są pani dotychczasowe 
związki z Kórnikiem?

Mj: W Kórniku mieszkam niespełna 6 lat, 
i choć urodziłam się w Poznaniu i spędziłam w 
nim większość życia, czuję się Kórniczanką z 
wyboru, także dlatego, że stąd pochodzili moi 
dziadkowie, tutaj mam rodzinę i koleżanki z 
dziecinnych lat.

 ŁG: dyrektor Kiełbasiewicz zdradził 
nam już kilka pomysłów na formułę dzia-
łalności nowo powstającego centrum spor-

towego. pani ma pomóc w realizacji tych 
pomysłów i dołożyć coś od siebie... 

  Mj: Posiadając tak atrakcyjny obiekt w 
naszym mieście tworzymy ofertę odpowiada-
jącą wszystkim, którzy wykażą wolę skorzysta-
nia z zajęć sportowo- rekreacyjnych.

Zastanówmy się nad tym w jakim tempie 
życia większość z nas egzystuje…

Dlatego warto zrobić coś dla własnego 

zdrowia i kondycji, znaleźć czas, chęci i sko-
rzystać z gotowych rozwiązań jakie będzie 
oferowało Centrum Rekreacji i Sportu. Każdy 
znajdzie coś dla siebie.

ŁG: Co więc znajdzie się na początku w 
ofercie obiektu?

Mj: Zaczynając  od Maluchów, których 
zapraszamy do Klubu Malucha, który będzie 
otwarty już od wczesnych godzin porannych 
do wieczora. W czasie, gdy rodzice będą 
korzystać z innych usług Centrum ich po-
ciechy pozostaną pod opieką w otoczeniu 
kolorowych zabawek. Ale nie musi być to 
czas spędzony jedynie na zabawie, ponieważ 
Klub Malucha będzie pełniło funkcję Centrum 
Zajęć Dodatkowych i tak proponujemy naszym 
najmłodszym

ŁG: jakie to będą zajęcia?
Mj: Będą to: 

- zajęcia z języka angielskiego,będzie to kurs 

dla dzieci w wieku 3-7 lat, prowadzony przez 
anglistkę i pedagoga bardzo lubianą i dobrze 
znaną dzieciom z Kórnika.
-zajęcia plastyczne z wykorzystaniem metod: 
Pedagogiki zabawy, Metody Dobrego Startu, 
Metody Malowania Dziesięcioma Palcami.
Zajęcia będzie prowadzić pedagog specjalny, 
nauczycielka z kilkunastoletnim stażem pracy, 
której pasją jest praca z dziećmi.

-zajęcia z baletu dla dziewczy-
nek w wieku 4-7- doskonała 
zabawa, zdobywanie umiejęt-
ności tanecznych, związana z 
nabywaniem gracji.
- będą też zajęcia tańca towa-
rzyskiego.

ŁG: A co zaproponujecie 
nieco starszej klienteli? 

Mj: Dla miłośniczek ae-
robiku lub dla tych pań, które 
dopiero chciałyby się nimi stać 
proponujemy zajęcia o zróżni-
cowanym poziomie.

Będą zajęcia o średniej 
intensywności ćwiczeń, oparte 
na ciekawej, ale nieskompli-
kowanej choreografii, które 
zapewnią wspaniałą zabawę 

przy rozgrzewającej muzyce, zestawy ćwi-
czeń, które wspomogą spalanie, poprawią 
kondycję i zredukują stres. Będą także zajęcia 
dla osób skoncentrowanych na dużym wysiłku 
fizycznym. 

Zapraszamy również seniorki i seniorów 
na zajęcia ruchowe wpływające na poprawę 
kondycji, doskonały relaks przy muzyce przy-
wołującej wspomnienia.

Mamy w planach zajęcia fitness dla grup 
zorganizowanych, gdyby znaleźli się chętni - 
prosimy o kontakt. Po intensywnie spędzonym 
czasie będzie można zregenerować siły i 
usunąć zmęczenie na odnowie biologicznej, 
skorzystać z masażu, sauny lub solarium. 

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo 
już niedługo na stronie internetowej.

ŁG: dziękuję za rozmowę.
ŁG

Klub Malucha i inne ProPoZycje na nowych obieKtach

jechali na „podwójnym gazie”
23 września w Dziećmierowie, funk-

cjonariusze zatrzymali mężczyznę, który 
prowadził auto pod wpływem alkoholu. Miał 
1,64‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. 
26 września w Borówcu „wpadł” kolejny 
nietrzeźwy kierowca. Jechał samochodem 
mając 1,4‰. Następnego dnia w Gądkach 
zatrzymano także pijanego kierującego 
(0,6‰). 

błędne manewry 
23 września w Kórniku, kierujący merce-

desem w wyniku nieprawidłowo wykonywa-
nego manewru cofania doprowadził do zde-
rzenia z volvo. Pojazdy uległy uszkodzeniu. 
Następnego dnia w Jaryszkach, kierowca 
mercedesa podczas nieprawidłowo wyko-
nywanego manewru zmiany pasa ruchu 
zderzył się z fordem. 

wymusili pierwszeństwo 
24 września w Kórniku, kierująca 

volkswagenem nie udzieliła pierwszeństwa 
przejazdu  i doprowadziła do zderzenia z 

rowerzystą. Rowerzysta miał lekkie obra-
żenia. 25 września w Kórniku, kierowca alfy 
romeo w wyniku nie udzielenia pierwszeń-
stwa przejazdu doprowadził do zderzenia 
z volkswagenem. 27 września w Kórniku, 
kierowca opla wymusił pierwszeństwo 
przejazdu i doprowadził do zderzenia z 
mazdą. 

pijany rowerzysta 
25 września, funkcjonariusze Wydziału 

Zabezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu dokonali zatrzymania w 
miejscowości Robakowo mężczyzny, który 
kierował rowerem znajdując się w stanie 
nietrzeźwości. Miał 2,28‰ alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Zatrzymano złodziei
27 i 29 września w Kórniku, funkcjonariu-

sze Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali  
czterech nieletnich oraz dwóch mężczyzn, 
którzy dokonali kradzieży na terenie OSIR 
Kórnik różnego rodzaju przedmiotów.  

Aresztowano podejrzanego o gwałt 
30 września w Kórniku, policjanci zatrzy-

mali mężczyznę podejrzanego o dokonanie 
gwałtu. Podejrzany został decyzją Sądu 

Rejonowego w Środzie Wlkp. tymczasowo 
aresztowany. 

Uderzył w sarnę 
26 września w Kórniku, kierujący fiatem 

zderzył się z sarną, która wybiegła nagle 
na drogę. 

Nie dostosowali prędkości
30 września w Szczodrzykowie, kie-

rowca volkswagena nie dostosował pręd-
kości do warunków ruchu i doprowadził do 
zderzenia z fiatem. Z kolei 3 października 
w Czmoniu, kierujący kią w wyniku zbyt 
szybkiej jazdy stracił panowanie nad autem 
i zderzył się z opłotowaniem posesji.

Kradzieże, włamania 
•22 września doszło do kradzieży w 

Kamionkach agregatu tynkarskiego o war-
tości 5000 zł,

•22 września w Kórniku nastąpiło wła-
manie do domu w budowie i kradzieży z 
niego narzędzi i materiałów budowlanych 
o wartości 3000 zł, 

•25 września w Pierzchnie skradziono 
przyczepę lekką, olej napędowy i inne  
przedmioty o wartości 11 600 zł. 

Opr. BM

lIST dO REdAKCjI 
           Po ukazaniu się artykułu „Kórnickie 

alternatywy”- w ostatnim wydaniu gazety 
- wielu z czytelników nie do końca mogło 
zrozumieć, o co tak naprawdę całe to zamie-
szanie. Ze względu na to, że gospodarz, pan 
R.G., a raczej właściciel firmy, która świadczy 
usługi podobne do tych, jakie zazwyczaj wy-
konuje dozorca, zabronił ujawniania swoich 
danych osobowych, wiele osób czytających 
artykuł mogła niesłusznie odnieść wrażenie, 
że zarzuty mieszkańców kierowane były pod 
adresem pana, którego najczęściej widać 
przy pracach porządkowych na osiedlu. Pan 
ten jest pracownikiem pana R.G., ale co do 
jego osoby nikt z zebranych większych pre-
tensji nie miał. Wręcz przeciwnie. Osobiście 
uważam, że jest to jedyna osoba, która swoją 
postawą próbuje naprawić mocno już nad-
szarpnięty wizerunek naszego gospodarza 
oraz jego relacje z mieszkańcami. Natomiast 
samego gospodarza prędzej spotkamy 
koszącego trawę przy markecie, niż przykła-
dającego się do obowiązków powierzonych 
mu przez TBS. 

Jak już wiadomo, problemy naszego 
osiedla sprowadzają się do braku porozumie-
nia pana R.G. z większą częścią lokatorów 
oraz do jego mało efektywnej pracy. Zarzuty 
jakie zostały opisane w artykule, wcale nie 
są „wyssane z palca”, jak twierdzi pan R.G 
.Wystarczy tylko rozejrzeć się po osiedlu, by 
zauważyć, że pod każdym balkonem o zieleń 
nie dba się jednakowo.

Zapewne tak, jak podsumowała artykuł 
Pani Redaktor, problem między stronami da 
się rozwiązać, jeśli wszyscy wykażemy się 
otwartością, zrozumieniem oraz życzliwością 
względem siebie. Tylko, że brak życzliwości, 
kultury osobistej, złośliwości oraz niedosko-
nała organizacja pracy i jej efekty już od daw-
na dają się we znaki mieszkańcom, którzy 
chcą tylko by miejsce ich zamieszkania było 

zielone, estetyczne i bezpieczne.
„Spychologia”, jaka funkcjonuje między 

firmą TBS a gospodarzem, również w ni-
czym nie pomaga. Cały harmonogram prac 
„bierze w łeb”, kiedy np. podlewanie planuje 
się uwzględniając cyferki w kalendarzu, a 
nie pogodę, jaka w danym momencie jest 
za oknem.

Chyba ktoś zapomniał, że wizerunek osie-
dla jest wizytówką zarówno samego TBS, jak 
również firmy, która ma o niego zadbać.

Mimo, iż pan R.G. jest osobą mającą nie 
dopuścić do tego, by mieszkańcy robili co 
chcą na gruntach należących do TBS, nie 
potrafi odpowiednio zareagować na istniejącą 
już od lat samowolkę lokatorów, a raczej ich 
wandalizm objawiający się sadzeniem drzew, 
krzewów i kwiatów oraz sianiem trawy pod 
własnymi oknami. Można by rzec, że nawet 
sam gospodarz uległ owemu „nałogowi”, 
jakim jest zielony, cieszący oko widok z 
okna, odgradzając kawałek terenu pod wła-
snym balkonem i dbając o niego lepiej niż o 
inne skwerki. Pan R. G. bardziej martwi się 
brakiem zainteresowania lokatorów czy jego 
firma sprosta dodatkowym obowiązkom, ja-
kim będą jesienne prace porządkowe zamiast 
wydaniem pozwolenia na sadzenie zieleni 
przez lokatorów. 

Jeśli chodzi o dokumentację fotogra-
ficzną, jaką pan R.G. posiada na swoich 
lokatorów, po co komu te zdjęcia, kiedy w 
chwili ich robienia uwieczniane były tylko 
nic nie znaczące obrazy a po raz kolejny 
brak było jakiejkolwiek reakcji .TBS nie ma 
zarzutów do pracy pana R.G. Gospodarz 
twierdzi, że lokatorzy sami przyczyniają się 
do niszczenia zieleni wokół siebie a miesz-
kańcy zadają sobie pytanie dlaczego nikt 
nie wspomniał, że od lat, wydzwaniamy z 
prośbami o jednakowe ogrodzenie osiedla, 
nie wspominając już o placu zabaw. Zresztą 
płotki, jakie widać przy blokach, zakupione 

z własnych funduszy przez poszczególnych 
mieszkańców, założone zostały na pewno nie 
po to by niszczyć cokolwiek. Przecież stoją 
po to, by nie niszczyć trawników, drzewek 
oraz krzewów zarówno przez nas samych, 
jak i naszych pupili. 

Na jeden z takich płotków pan R.G. długo 
szukał pretekstu, żeby go usunąć, aż w końcu 
udało mu się. Zarówno on, jak i TBS twierdzą, 
że płotek musiał zniknąć, ponieważ podczas 
remontu dachu mógł być przeszkodą dla 
ciężkiego sprzętu. Tylko, że płotek zdjęto w 
zeszłym roku jesienią, a do chwili obecnej 
w tym miejscu nie ma żadnego remontu ani 
ciężkiego sprzętu. Przykre jest również to, że 
komuś kto sam jest rodzicem, dobro i bezpie-
czeństwo dzieci nie zbyt leży na uwadze.

Jeśli chodzi o fakt nagłośnienia sprawy i 
odebranie tego, jako nagonki na własną oso-
bę to niestety, ale pan R.G. sam zapracował 
sobie na swoją obecną opinię wśród ludzi. 
Zamiast być dumnym gospodarzem osiedla, 
na którym tylu mieszkańców bezinteresownie 
oddaje się pracy na rzecz wspólnego dobra, 
rzuca kłody pod nogi mieszkańcom i sypie 
piaskiem po oczach.

Ze względu na to, że „osiedlowy wanda-
lizm” stał się dla pana R. G. swoistym kom-
pleksem, osobiście zobowiązuje się usunąć 
posadzone tego lata przez dzieci z naszego 
osiedla i mnie drzewka i obiecuję, że nie 
zagrabię już żadnego klombu i nie wyrwę ani 
jednego chwastu na naszym skwerku. Może 
usunięcie moich „aktów wandalizmu” oraz 
poprawa popełnionych przeze mnie błędów, 
pozwolą panu R.G. lub innej firmie dbać o 
osiedle w lepszy niż dotychczasowy sposób. 
W końcu ludzie uczą się na błędach i aby coś 
zmienić wystarczy tylko chcieć. 

Życzę panu R.G. powodzenia!
Beata Kominowska, 
mieszkanka osiedla 

W drugiej połowie września ruszył remont 
pomieszczeń w Domu Sióstr Miłosierdzia, w 
których mieścić się będzie nowa siedziba Kór-
nickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka”. 

Kapitalny remont pomieszczeń, w budynku, 
który liczy prawie 100 lat obejmować będzie: 
wymianę okien, tynków, podłóg, instalacji elek-
trycznej, wodno-kanalizacyjnej, co, malowanie, 
zabudowę przeciwpożarową itd. 

Po modernizacji, Stowarzyszenie zyska 3 
pomieszczenia: jadalnię z aneksem kuchen-
nym, salę sportową i edukacyjną. 

Prace remontowe odbywają się przede 
wszystkim, dzięki wpłatom z 1% podatku na 
konto „Klaudynki”. Potrwają prawdopodobnie 
do grudnia. 

BM

rusZył reMont PoMiesZcZeń dla KlaudynKi
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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
Rolnicze - ubezp. upraw z 
dopłatą z Budżetu Państwa

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

Restauracja Casablanca  
czynna codziennie od 11.00 do 22.00

w piątki i soboty do 23.00

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

www.restauracja-casablanca.pl

pIZZA
KEbAb

ObIAdy dOMOwE  
Z dOwOZEM

A
K

TU
A

lN
O

ŚC
I

MARKIZY  ROLETY
 

ROLETKI   MATERIAŁOWE
 Moskitiery (rolowane, ramkowe), bramy, napędy

PPHU JUNI TECH
Jerzy Niemier

tel. (fax.) 0618 190-291 lub 0 604-457-724

ul. Mickiewicza  - Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. Mail: EWA.LORENS@GMAIL.COM

Pracownia Projektowa Ewa Lorens
a rch itek t u r a  /  konstru kcja

 Projektowanie w budownictwie     Projekty indywidualne
Adaptacje projektów typowych     Inwentaryzacje

Uzyskanie pozwolenia na budowę     Bezpłatne konsultacje przedprojektowe
i doradztwo w zakresie projektowania  

O F E R U J E M Y :
Miejsce
na 
Twoją 
reklamę

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

Układanie 
paneli

podłogowych
tel. 793-153-278

NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,

KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH
tel. 601 84 39 88

ZEGARY
Profesjonalna

naprawa
i sprzedaż starych 

zegarów
Możliwy dojazd do klienta
Tel. 602 65 16 35

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZĘŚCI MOTORyZACyjNE dO wSZySTKICh MAREK

SZEROKA OFERTA, NISKIE CENy,
KÓRNIK, Ul. wOjSKA pOlSKIEGO 18

TEl. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

J Ę Z Y K 
N I E M I E C K I

k o r e p e t y c j e
Szkoła 

podstawowa 
Gimnazjum

tel. 695-295-112

SpRZEdAM dZIAŁKĘ
bUdOwlANą w KÓRNIKU

TEl. 605-231-400

dAChOwA

Sołtys Przemysław Pacholski informuje, 
że 29 września odbyło się zebranie wiej-
skie. Uczestniczył w nim burmistrz Jerzy 
Lechnerowski. Podczas zebrania ustalono 
budżet sołecki na 2011 rok. Zaplanowano, 
iż na utrzymanie dróg zostanie przeznaczo-
ne w przyszłym roku 19 tys. zł. 

Trwa odnawianie schodów przed świetli-
cą. Związane z tym prace mają zakończyć 
się w październiku.

Sołtys Przemysław Pcholski przypomi-
na o sukcesach zespołu reprezentującego 
wieś w różnych zawodach. W skład zespołu 
wchodzą: Szymon Jankowski, Rafał Po-
dejma, Tomasz Nowaczyk, Błażej Niemier 
i Przymysław Pacholski. Zespół ten w 
sobotę, 26 czerwca podczas I Wielkopol-
skich Zmagań Sołectw w Robakowie zajął 
I miejsce, za co otrzymał grę „piłkarzyki”. 
Zwyciężył również w rywalizacji na Dożyn-
kach Gminnych Czmoniec 2010 w niedzielę 
22 sierpnia.

KROMOlICE 

Sołtys Jolanta Gańko z zadowoleniem 
mówi o tym, że popegeerowska droga jest 
już przejęta od Agencji Rynku Rolnego 
przez gminę. Teraz będzie możliwy jej 
remont. W bieżącym roku w budżecie gmin-
nym przeznaczono 30 tys. zł na pokrycie 
części kosztów związanych z tym przedsię-
wzięciem. Sołtys Jolanta Gańko uważa, że 
te środki będą częścią pieniędzy potrzeb-
nych do wykonania samej dokumentacji 
technicznej. Całe przedsięwzięcie powinno 
zostać zrealizowane w przyszłym roku.

SZCZOdRZyKOwO

Zgodnie z planami, Rada Sołecka zor-
ganizowała w sobotę, 28 sierpnia zabawę 
przy akompaniamencie muzyki zespołu 
„Vower Band” ze Środy Wlkp. Przepro-
wadzenie imprezy utrudniała burza oraz 
zimno. Mimo to mieszkańcy bawili się 
do północy. Zła pogoda utrudniła występ 
zespołu działajacego przy dworcu PKP, 
który jednak zaczął swoje przedstawienie. 

Sołtys Ireneusz Majchrzak składa podzię-
kowania Przedsiębiorstwu Jagrol Sp. z 
o.o., sponsorowi oświetlenia – Mariuszowi 
Koralewskiemu – szefowi firmy „Elektra 
Mix”, Dariuszowi Przespolewskiemu z Rady 
Sołeckiej oraz mieszkańcom za przybycie 
na zabawę, i miłą, dobrą atmosferę podczas 
imprezy.

Sołtys Ireneusz Majchrzak infomuje, że 
w czwartek, 23 września odbyło się zebra-
nie mieszkańców, na którym dokonano po-
działu funduszu sołeckiego na 2011 rok.

Sołtys mówi też, że na spotkaniu padło 
dużo mądrych propozycji, które mają wpływ 
na poprawę warunków życia i bezpieczeń-
stwa mieszkańców Szczodrzykowa.

bŁAŻEjEwKO

Na zebraniu wiejskim zorganizowa-
nym w piątek, 24 września podzielono 
fundusz sołecki na 2011 rok. W spotkaniu 
uczestniczył kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego 
w Kórniku – Antoni Kalisz. 

Sołtys Andrzej Duda informuje, że 70 
% tego funduszu przeznaczone będzie na 
poprawę infrastruktury, utrzymanie istnie-
jącej zieleni i poprawę estetyki wsi. 30 % 
przewidziano wydać na kulturę i integrację 
mieszkańców. 

Podczas zebrania zostało wystosowane 
pismo do burmistrza Jerzego Lechnerow-
skiego o zabezpieczenie środków w budże-
cie gminnym na 2011 rok na: wykonanie 
oświetlenia ulicznego os. Rekreacyjnego, 
wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy 
Kasztanowej oraz dokończenie budowy 
jej nawierzchni, a także utwardzenie pozo-
stałych bocznych ulic. W piśmie zwrócono 
się również o zamontowanie lustra przy 
wyjeździe z osiedla mieszkaniowego na 
drogę powiatową. 

Sołtys Andrzej Duda stwierdza, że nie 
może zostać rozpoczęta zaplanowana w 
bieżącym roku budowa chodnika finanso-
wana z funduszu sołeckiego oraz gmin-
nego, gdyż zaistniały przeszkody admini-
stracyjno-techniczno-prawne. Sołtys ma 
jednak nadzieję, iż zostaną one usunięte i 
inwestycja będzie rozpoczęta. 

Mieszkańcy Błażejewka brali udział w 
akcji „Sprzątania świata” i zebrali ok. 40 
worków śmieci. Prowadzone są też porząd-
ki na placu zabaw.

Robert Wrzesiński

wieści 
sołecKie

Kórniccy strażacy zanotowali kolejne akcje:
•21 września w miejscowości Konarskie zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
•24 września wypompowywali wodę w Kamionkach, 
•25 września gasili pożar kontenera z rzeczami na os. Staszica w Kórniku, 
•25 września pojechali na wezwanie Pogotowia Ratunkowego do otwarcia mieszkania 
przy ulicy Zamkowej w Kórniku, 
•26 września gasili pożar płonącego drzewa w Skrzynkach przy Jeziorze Skrzyneckim, 
•30 września usuwali plamę oleju na ulicy Dworcowej w Dziećmierowie, 
•4 października w Kórniku na ulicy Dworcowej także usuwali plamę oleju.

Opr. Robert Wrzesinski 

STRAŻACy w AKCjI

warsZtaty 
Za unijne 
fundusZe 

jak radzić sobie z codziennymi czyn-
nościami w domu i jak gospodarować 
własnym budżetem domowym – tego 
między innymi nauczą się uczestnicy 
warsztatów „Razem możemy więcej”, or-
ganizowanych dzięki unijnym funduszom 
przez Kórnickie Stowarzyszenie pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną i Ruchową „Klaudynka”, na początku 
przyszłego roku. 

„Klaudynka” starała się o środki z Programu 
Operacyjnego „Kapitał Ludzki, w priorytecie 7 
„Promocja integracji społecznej”, działanie 7.3 
„Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integra-
cji”. Projekt zatytułowano „Razem możemy 
więcej”. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
ocenił go pozytywnie i przyznał na jego reali-
zację prawie 45 tysięcy złotych. 

Dzięki tym funduszom, przez cztery mie-
siące (od stycznia do kwietnia 2011r.) odbywać 
się będą warsztaty „Razem możemy więcej”, 
których celem będzie przygotowanie osób 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 
lekkim i umiarkowanym do codziennego życia. 
Mają im także pomóc w otwarciu się na świat 
i ludzi. Projekt ten obejmie 15 osób niepeł-
nosprawnych z gminy Kórnik, w przedziale 
wiekowym 15-64 lata. Zajęcia warsztatowe 
odbywać się będą w nowej siedzibie Stowa-
rzyszenia „Klaudynka”, w Domu Sióstr przy 
ul. 20 Października w Kórniku, w trzech pię-
cioosobowych grupach. Przewidziano dowóz 
do i z powrotem dla chętnych.  

Co zaproponują uczestnikom organiza-
torzy? Program warsztatów został tak skon-
struowany, aby objąć zakresem jak najwięcej 
dziedzin życia. Uczestnicy będą mogli sko-
rzystać ze wsparcia psychologicznego, czyli 
indywidualnych konsultacji z psychologiem. 
Jednym z modułów projektu będzie warsztat 
samoobsługowy. Tu niepełnosprawni będą 
uczyć się wykonywania podstawowych czyn-
ności codziennych – od mycia się i ubierania 
po przygotowywanie sobie posiłków. W progra-
mie warsztatów znajduje się także trening eko-
nomiczny, podczas którego uczestnicy będą 
uczyć się jak przeliczać pieniądze, gospoda-
rować własnym budżetem domowym czy jak 
wykonuje się proste operacje bankowe. 

W czasie warsztatów kompetencji osobi-
stych, które również przewidziano w programie 
projektu, niepełnosprawni będą uczyć się na-
wiązywania znajomości, umiejętności autopre-
zentacji, asertywności, zarządzania czasem i 
emocjami. Ostatnim elementem warsztatów 
będzie rozwój kompetencji zawodowych. 
Podczas tych zajęć uczestnicy dowiedzą 
się, jak należy pisać CV i zaprezentować się 
przyszłemu pracodawcy. 

Organizatorzy zapraszają wszystkie chęt-
ne osoby niepełnosprawne, zainteresowane 
uczestnictwem w projekcie o kontakt pod nr 
tel. 697-695-502. 

Barbara Morasz
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ZAPRASZA NA 

Miejsce
na Twoją reklamę

Jak co roku, 30 dzień września w 
przedszkolu,  należał do naszych mło-
dych mężczyzn. Z okazji ich święta, 
w każdej grupie dziewczynki wraz z 
wychowawczyniami odśpiewały uro-
czyste „100 lat!”, złożyły życzenia, 
a każdy chłopczyk otrzymał drobny 
upominek. Nie mogło tez zabraknąć 
wspólnych zabaw i  p ląsów. Zatem 
jeszcze raz dołączamy się do życzeń, 
aby nasi chłopcy wyrośli na silnych, 
odważnych dżentelmenów!

Izabeka Kobielak
Przedszkole nr 2

„Cztery Pory Roku”
Kórnik

dżentelMeni

W sobotę, 25 września w Przedszkolu w 
Szczodrzykowie odbyła się wyjątkowa uro-
czystość - „Pasowanie na przedszkolaka”. 
Wszystkie nowoprzyjęte dzieci zostały przez 
panią dyrektor pasowane na przedszkola-
ka. Towarzyszyła temu część artystyczna, 
w której to dzieci mogły zaprezentować 
swoje pierwsze osiągnięcia.  Były zabawy, 
wiersze i piosenki. Wszystko to odbywało 
się przy udziale rodziców. W tym dniu na 
twarzy każdego dziecka zagościła radość. 
Na koniec uroczystości wszyscy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i rożki obfitości. Dzień 
ten pozostanie w naszej pamięci dzięki 
wspomnieniom, fotografiom i pamiątkowym 
wpisom do kroniki. 

Tak, więc drogie dzieci witamy w gronie 
przedszkolaków!!!

Katarzyna Szymkowiak

Pasowanie na PrZedsZKolaKa

We wtorek 28 września 2010 r. w 
Przedszkolu nr 2 „Cztery Pory Roku” od-
były się obrady Sejmu. Uroczystość roz-
poczęło odśpiewanie Hymnu Narodowego 

i uczczenie chwilą ciszy pamięci ofiar 
katastrofy pod Smoleńskiem. W ławach 
poselskich zasiadły dzieci z najstarszych 
grup - Słoneczek I i Słoneczek II. Na 

początku dzieci zastanawiały się co to w 
ogóle jest prawo i co robi się w sejmie.

Pod kierunkiem „Marszałka Sejmu” 
Tosi i „Pomocnika Marszałka” Patryka, 
dzieci rozpoczęły debatę na temat „Jak 
powinniśmy zachowywać się w przed-
szkolu”. Każdy chętny „poseł” czy „po-
słanka” miał możliwość wypowiedzenia 
się przy mównicy. Pani sekretarz – mama 
Sebastiana skrupulatnie zapisywała 
wszystkie wnioski z naszego posiedzenia. 
Po zgłoszeniu wszystkich wniosków pani 
„Marszałek” Tosia ogłosiła krótką przerwę 
w obradach. 

Pani Sekretarz po wznowieniu przez 
„Marszałka” obrad odczytała projekt 
naszej ustawy. Następnie  odbyło się 
głosowanie nad projektem ustawy. Dzieci  
jednomyślnie zatwierdziły zasady zacho-
wywania się w przedszkolu.

Wszystkie przegłosowane wnioski za-
pisane zostały na specjalnie przygotowa-
nej kartce, i wywieszone w przedszkolu.

Wychowawczyni grupy Słoneczka II – 
Eliza Mieloch

sejM w PrZedsZKolu
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20 września po raz drugi w historii 
mieszkańcy Borówca zakończyli lato 
wspólnym biesiadowaniem. Ubiegłorocz-
ne zapewnienia organizatorów składane 
po pierwszej „Biesiadzie na koniec lata” 
zostały spełnione. Tegoroczny festyn 
zgromadził nieco więcej uczestników niż 
przed rokiem, to dobry trend dla utrzy-
mania tej imprezy w przyszłości. Biesia-
dowanie wypełniła w dużym 
stopniu muzyka, imponują-
cy był jednak szczególnie 
jej wachlarz od ciężkiego 
rocka, przez blues i jazz aż 
po brzmienie klasycznych 
instrumentów jak wiolon-
czela i skrzypce. Podczas 
7 godzinnej zabawy każdy 
mógł zatem odnaleźć ka-
wałki swoich muzycznych 
sympatii.

Szczególnie licznie w 
tym roku pojawiła się przy 
borówieckiej świetlicy mło-
dzież. W sporej części nie 
byli to jednak wyłącznie 
mieszkańcy Borówca i oko-
lic. Dzięki portalom społecznościowym 
wieść o naszej biesiadzie ściągnęła 
sympatyków mocnego grania z Poznania. 
Magnesem dla nich był występ zespołu 
Mad Light. Przez kilkadziesiąt minut 
„Biesiada na koniec lata” przypominała 
bardziej „Przystanek Woodstok”.

Nowym elementem biesiady był wy-
stęp kabaretu „Pod spodem”. Piosenki 
na wesoło, zabarwione nieco politycznie 

z pewnością uroz-
maiciły program biesiady. Organizatorzy 
przewidzieli w programie również coś dla 
publiczności- możliwość sprawdzenia 
swoich umiejętności wokalnych. Piosenki 
biesiadne z lepszym lub gorszym skut-
kiem zaintonowało kilkunastu śmiałków. 
Warto zaznaczyć, że zaliczył się do nich 
nasz sołtys i nasz radny.

Oczywiście najważniejszym z celów 
biesiady była integracja naszej małej 
społeczności, możliwość poznania się i 
porozmawiania. Jednak w tej dziedzinie 
organizatorzy mają jeszcze wiele do 
zrobienia. Moim zdaniem duży nacisk 
położono na perfekcyjne przygotowanie 
techniczne i zapewnienie atrakcyjnego 
w odbiorze przedstawienia. Zabrakło 
trochę pomysłów na prowokowanie do 

zawierania nowych znajomości i aktyw-
nego udziału w biesiadzie. Nie jest to 
niestety zadanie łatwe, ale nadal pozo-
staje głównym celem lokalnych festynów 
w miasteczkach i wioskach jak Polska 
długa i szeroka.

Niemniej każdy, kto przybył na bie-
siadę z pewnością się nie wynudził, nie 
zgłodniał i również nie usechł z pragnie-

nia. Zatroszczyły się o to 
panie ze stowarzyszenia 
„Senior” i lokalni handlow-
cy. O Borówieckim bigosie, 
przysmaku o uznanej już 
marce nie będę nawet pisał, 
bo kto go nie spróbuje i tak 
nie zrozumie - następna 
okazja jak zapewnia „Przy-
jazny Borówiec” za rok.

Na biesiadzie wystąpili 
The ploy 
Feke Circus 
Trio Smyczkowe 
Simpy blue 
Eter 
wild A 
la Vita Quartet 
Mad light 
Kabaret pod spodem 
duty Free 

Wszystkim wykonawcom i sponsorom 
składam w imieniu organizatorów, uczest-
ników i własnym wyrazy podziękowania.

Rafał Likowski

jesienne biesiadowanie Po raZ drugi

Dnia 23 września 2010 r. przy przepięknej 
słonecznej pogodzie młodzi cykliści z klas 
piątych spotkali się w Radzewie. W ubiegłym 
roku szkolnym zdobyli kartę rowerową, a 
teraz mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejęt-
ności w praktyce. Młodzi adepci ruchu drogo-
wego wraz z opiekunami bezpiecznie dotarli 
ze swoich szkół macierzystych do Radzewa 
pod bacznym okiem Straży Miejskiej, Policji 
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku. 
Na mecie powitały ich: główny organizator 
rajdu Krystyna Jarecka oraz dyrektor szkoły 
Krystyna Kiełpińska. Nie zabrakło też wielu 
znakomitych gości, co tylko podniosło rangę 
tej imprezy. Byli wśród nich: Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik – Jerzy Lechnerowski, Ko-
mendant Straży Miejskiej w Kórniku – Marek 
Kaczmarek, Komendant Komisariatu Policji w 
Kórniku – Eugeniusz Sierański, Komendant 
OSP w Kórniku – Leszek Orlewicz, Młodszy 
Aspirant Policji – Tomasz Dyzmański, Radni 
Rady Miejskiej w Kórniku: Julia Bartkowiak, 
Małgorzata Walkowiak i Bogdan Wesołek, 
Dyrektor SP nr 1 w Kórniku – Eliza Wasyl-
kowska-Ziółkowska, Przewodniczący Stowa-

rzyszenia Sołtysów Gminy Kórnik – Zbigniew 
Tomaszewski, sołtys wsi Konarskie – Józef 
Bartkowiak oraz Maciej Małecki.

Tegoroczny rajd przebiegał pod hasłem 
„Rowerem w historię” i nawiązywał do tragicz-
nych wydarzeń w Katyniu przed 70 latami. 
Wszyscy uczestnicy rajdu wraz z zaproszo-
nymi gośćmi zebrali się pod dębem katyńskim 
pamięci Zbigniewa Tłoka, gdzie tragiczne 
losy poległych Polaków w kilku słowach 
przypomniała Elżbieta Gajewska. Następnie 
zapalono znicz i złożono wiązankę kwiatów, 
a pamięć o tych, którzy zginęli w Katyniu 
uczczono minutą ciszy. Poległych można było 
też wspomnieć zwiedzając wystawę przygo-
towaną przez siostrę Renatę Gruszkę.

Po części oficjalnej uczestnicy rajdu 
przystąpili do rywalizacji w czterech kon-
kurencjach: znajomości przepisów drogo-
wych, pierwszej pomocy przedmedycznej, 
umiejętności poruszania się na rowerze po 
torze przeszkód oraz 4-boju sprawnościo-
wym, na który składały się zbijanie kręgli, 
rzut podkową, długie kroki oraz najbardziej 
emocjonujące przelewanie wody z misek do 

iX gMinny rajd rowerowy do radZewa

butelek. W międzyczasie trwał także konkurs 
zbijania kręgli dla wszystkich dorosłych. Nad 
prawidłowym przebiegiem wszystkich kon-
kurencji czuwała Komisja w składzie: Iwona 
Krzyżaniak, Małgorzata Walkowiak, Krystyna 
Jarecka, Marek Klimiński i Karol Niemier. Po 
zakończeniu zmagań turniejowych wszyscy 
uczestnicy rajdu, a także zaproszeni gości 
spotkali się przy ognisku na tradycyjnym 
smażeniu kiełbasek.

Po podliczeniu wszystkich punktów Pu-
char Przechodni Komendanta Straży Miejskiej 
w Kórniku Marka Kaczmarka po raz drugi z 
rzędu zdobyła drużyna SP nr 2 w Kórniku-
Bninie pod opieką Mirosława Grzybka. Drugie 
miejsce, przegrywając najcenniejsze trofeum 
dosłownie o jeden krok zajęli rowerzyści z 
Radzewa. Na trzeciej pozycji uplasowali się 
uczniowie z SP nr 1 w Kórniku, a na czwar-
tym ze Szczodrzykowa. Mistrzem zbijania 
kręgli wśród dorosłych okazał się sołtys wsi 
Czmoniec Zbigniew Tomaszewski. Srebrny 
medal przypadł w udziale Małgorzacie Wal-
kowiak – radnej Rady Miejskiej w Kórniku, 
a na trzecim miejscu podium stanął Karol 
Niemier – nauczyciel z SP w Radzewie. Re-
prezentacje szkół w nagrodę za rywalizację 
w duchu fair-play otrzymały okolicznościowe 
dyplomy, emblematy, nagrody książkowe 
oraz drzewka. Każdy uczestnik rajdu otrzymał 
też pamiątkowy znaczek.

Organizatorzy rajdu serdecznie dziękują 
Urzędowi Miasta i Gminy Kórnik oraz Instytu-
towi Dendrologii PAN w Kórniku za ufundowa-
nie nagród. Podziękowania należą się także 
wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji i sprawnego 
przebiegu rajdu, a zwłaszcza nauczycielom, 
pracownikom szkoły oraz uczniom klasy 
szóstej.

Po zakończonym rajdzie wszyscy uczest-
nicy rozjechali się do swoich szkół, by w 
przyszłym roku spotkać się już na dziesią-
tym, jubileuszowym rajdzie rowerowym do 
Radzewa.

Krystyna Jarecka
Karol Niemier
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23 września 2010r, ostatni dzień 
kalendarzowego lata, wyjątkowo ciepły 
i słoneczny. 

W wielkim żalu i smutku odprowadzi-
liśmy na miejsce wiecznego spoczynku 
naszego Kolegę i Przyjaciela – nauczy-
ciela Januarego Wybieralskiego. 

W środowisku kórnickim był człowie-
kiem bardzo dobrze znanym. Tutaj się 
urodził, uczył i pracował. Z pewnością 
każdy mieszkaniec Kórnika mógłby o Nim 
powiedzieć wiele ciepłych słów. 

Jego dom rodzinny znajduje się przy 
ulicy Poznańskiej 28. Urodził się 18 wrze-
śnia 1934 roku. Rodzice mieli piekarnię 
i cukiernię. Janusz ze sentymentem i 
dumą wspominał , jaki wspaniały pach-
nący chleb wypiekali Jego rodzice. Okres 
szczęśliwego dzieciństwa przerwała 
II wojna światowa. Jako pięcioletnie 
dziecko zapamiętał scenę, gdy na rynku 
Kórnika, Niemcy rozstrzelali niewinnych 
ludzi. 

W czasie okupacji, szkoły polskie były 
zamknięte. O edukację Janusza i sióstr 
zadbali rodzice, zatrudniając prywatnie 
i w tajemnicy nauczycielkę panią Zofię 
Stypczyńską. Ta prywatna nauka trwała 
do października 1944 roku. Następnie 
przez kilka miesięcy chodził do szkoły 
niemieckiej w Bninie. Dopiero od 1 
marca 1945 roku mógł uczęszczać do 
szkoły powszechnej, mieszczącej się w 
dzisiejszym budynku liceum. 

Kolejny etap nauki to liceum kórnic-
kie, które miało swoją siedzibę wówczas 
w bnińskim ratuszu. Egzamin dojrzałości 
zdał w czerwcu 1953 roku. Właśnie w tym 
trudnym okresie i w tym liceum, zawiąza-
ły się przyjaźnie, które przetrwały do koń-
ca życia. Pracę w zawodzie nauczyciela 
rozpoczął 1 listopada 1953 roku w Szkole 
Podstawowej w Radzewie. Niestety, już 
po roku został powołany do zasadniczej 
służby wojskowej. Dwa lata służył w 33. 
Nyskim Pułku Piechoty. Tam ukończył 
Szkołę Podoficerską i awansował aż 
do stopnia chorążego. Sam przyzna-
wał, że służba wojskowa miała wielki 
wpływ na jego dalsze życie. Dyscyplina, 
odpowiedzialność, koleżeństwo, rywali-
zacja, chęć zdobycia wiedzy wojskowej 
– wszystko to starał się wykorzystać w 
pracy zawodowej. 

Po powrocie z wojska, wrócił na krót-
ko do szkoły w Radzewie, a potem przez 
pół roku pracował w szkole w Bninie. Na 
stałe związał się ze Szkołą Podstawową 
nr 1 w Kórniku. Jego ulubionym przed-
miotem była historia, ale równie chętnie 
prowadził lekcje wychowania fizycznego. 
W latach 1964-74 pełnił funkcję zastępcy 
dyrektora szkoły w Kórniku. Jak wspomi-
na Jego córka Elżbieta, również nauczy-
cielka, ojciec miał satysfakcję z dwóch 
osiągnięć: „że służąc w rezerwie doszedł 
do stopnia kapitana oraz z tego, że Rada 
Pedagogiczna darzyła go takim zaufa-
niem, że w tajnym głosowaniu wybrała 
go na zastępcę dyrektora szkoły”. 

Praca zawodowa była dla Niego naj-
ważniejsza. Bez przerwy doskonalił swoje 
kwalifikacje zawodowe. Był sumienny, 
obowiązkowy, wymagający, ale i serdecz-
ny. Mimo, że był zwolennikiem dyscypliny 
i porządku, miał fantastyczny kontakt z 
młodzieżą. Dziewiętnaście lat opiekował 
się samorządem uczniowskim. Aktyw-
nie uczestniczył we wszystkich akcjach 
społecznych, związkowych czy na rzecz 
środowiska. Za swoją pracę zawodową 
został kilkakrotnie wyróżniony, nagrodzony 
i odznaczony. Najważniejsze wyróżnienia 
to: „Złoty Krzyż Zasługi” (1975r.), „Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski” 
(1984r.). 

1 września 1984 roku przeszedł na 
emeryturę, ze względu na stan zdrowia. 
Nie potrafił jednak siedzieć bezczynnie. 
Nie taka była Jego natura. W wolnych 
chwilach pisał artykuły do „Ziemi Kórnic-
kiej”, „Kórniczanina” a także „Miesięcznika 
Parafialnego”. Jako historyka interesowały 
go dzieje Kórnika, Bnina, a przede wszyst-
kim życiorysy ludzi, którzy zasłużyli się dla 
regionu. Byli to najczęściej rzemieślnicy, 
nauczyciele, powstańcy. Kochał ludzi, 
kochał swoje miasto, chciał ocalić od za-
pomnienia „ginące” zawody. Z biegiem lat, 
artykułów zebrało się około 50. 

Był dumny, że z jego prac korzystał 
pan Jacek Kowalski, pisząc monografię 
„Kolegiata Kórnicka” – wyd. w 2007 roku 
oraz prof. Jerzy Fogel w książce „Z dziejów 
Kórnika i Bnina”. Był ciekawy świata, wiele 
podróżował. Wycieczki z Kołem Harcerzy 
Seniorów były jego ulubioną rozrywką. 
Jako człowiek był szczery, otwarty, z 
ogromnym poczuciem humoru. Potrafił 
rozładować napiętą sytuację. Był wspania-
łym Mężem i Ojcem. Niemal każdego dnia 
można było spotkać na ulicach Kórnika 
wspaniałą kochającą się parę – Janusza 
i Bogunię. 

Przeżyli wspólnie 45 lat, wzajemnie się 
wspierając. 

Zasłużył na wspomnienie i pamięć. 
Jadwiga Chułek

wsPoMnienie 
śP.tadeusZa 

świgonia
Znany kórniczanin Tadeusz Świgoń 

– leśnik z wykształcenia, podróżnik z za-
miłowania zmarł nagle 25 września 2010 
roku w tragicznych okolicznościach. Był 
jednym z najstarszych absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego w Kórniku- rok 1951.
Absolwent Wydziału Leśnego dzisiejszej 
Akademii Rolniczej w Poznaniu. Urodził się 
na Drapałce, mieszkał całe życie w Kórniku. 
Był osobą samotną ale nie osamotnioną. 
Miał przyjaciół, zaprzyjaźnione rodziny, u 
których bywał kiedy tylko chciał. Uczest-
niczył i był świadkiem ich wielu wydarzeń 
rodzinnych. Wszyscy traktowaliśmy Tadzia 
jako członka swoich rodzin. Był  duszą to-
warzystwa. Jego barwne opowiadania na 
temat swoich podróży, swoich pasji pozo-
staną nam na długo w pamięci. Będzie nam 
Go bardzo brakowało. Jako leśnik kochał 
las i wszystko co go otaczało. Znał wszyst-
kie jego zakątki w okolicy. Wiedział , gdzie 
można spotkać różnego rodzaju ptactwo, 
zwierzynę, gdzie można znaleźć wszyst-
kie rodzaje grzybów, podziwiać jeszcze 
nie zniszczoną przez człowieka przyrodę. 
Ostatnio pokazał nam grzyba sromotniko-
wego, jego charakterystyczną budowę i 
pozostawił go sobie, by pokazywać innym 

i ostrzegać  przed groźbą truciciela. Dbał o 
środowisko naturalne w naszej okolicy. Nie 
był obojętny na bezmyślne jego niszczenie. 
Myśląc o planowaniu przestrzennym w 
naszej gminie zawsze przewidywał jego 
skutki nie na dzisiaj ale na przyszłość.                                                     
Był podróżnikiem. Zwiedził niemal wszyst-
kie zakątki świata. Swoją wiedzą z po-
dróży dzielił się z przyjaciółmi, młodzieżą 
i dorosłymi przy okazji różnych spotkań. 
Przygotowywał się do kolejnej podróży, 
ale zapewne nie tej, która była Jego ostat-
nią. Pozostawił wspomnienia, pamiątki, 
relacje, notatki, kasety, zdjęcia itp. Inną 
pasją zmarłego był sport, który uprawiał 
w młodości. Szczególnie interesował się 
lekkoatletyką. Od Niego czerpałam wiedzę 
historyczną początków sportu w gminie, 
początków sportu szkolnego w liceum. A 
wiedzę i pamięć miał doskonałą, nie tylko 
sportową. W czasach kiedy istniała sekcja 
lekkoatletyczna MKS Kórnik, był niezawod-
nym kibicem. Pomagał także młodym spor-
towcom na treningach. Był jednym z tych, 
którzy budowali stadion w Kórniku. Od kilku 
miesięcy tego roku przygotowywał się do 
biegu swojego życia. Od 4 lat obserwował 
w Poznaniu zmagania sportowe starszych 
ludzi na Spartakiadzie Seniorów. W tym 
roku pragnął nawiązać do przeszłości i 
sam wystartować w tych zawodach. To było 
Jego marzenie. Niestety nie dane Mu było 
je zrealizować. To za Jego usilną namową, 
dwa dni przed śmiercią wystartowałam 
na tych zawodach w pływaniu. Był moim 

jedynym kibicem i utrwalał na kliszy moje 
zmagania z wodą. To w tym dniu namówił 
mnie także, bym wystartowała razem z nim  
w zawodach lekkoatletycznych, by było mu 
raźniej. Ja wystartowałam ale śp. Tadziowi 
nie było dane ukończyć tego biegu. Moje 
sukcesy w postaci pucharów ofiarowuję 
Jemu, bo On mnie do startu usilnie na-
mawiał. Jakże zaskakujące było dla mojej 
rodziny ostatnie z Nim spotkanie. Na dzień 
przed śmiercią , wcześnie rano zjawił się w 
naszym domu. Przyniósł rydze. Pod Jego 
dyktando je usmażyłam i wspólnie zjedliśmy 
śniadanie. Rozmawialiśmy o wszystkim, o 
Kórniku, znajomych ale przede wszystkim 
o czekających nas zawodach. Bez Tadzia 
trudno sobie wyobrazić nasze dalsze spo-
tkania rodzinne. Pozostały wspomnienia, 
niezwykłe wydarzenia, barwne opowiada-
nia, ciekawostki z życia , zdjęcia i te ostatnie 
w Internecie, kiedy siedzimy na trybunie 
pływalni na Chwiałkowskiego w Poznaniu. 
Jego szczególna postać, pełna optymizmu 
i żywotności, planów życiowych na długie 
lata pozostanie nam w pamięci. Przez całe 
życie prowadził niezwykle zdrowotny tryb 
życia…….. a jednak ???           W  dniu 30 
września 2010  wśród licznie zgromadzo-
nych przyjaciół, znajomych oraz rodziny 
został pogrzebany w rodzinnej mogile na 
kórnickim cmentarzu. Po trudach swojego 
życia niech odpoczywa w spokoju.

Anna Rauk

Do Białego Dunajca, Zakopanego, 
Krakowa, Wadowic i Częstochowy udali się 
seniorzy zrzeszenie w kole przy PKPSie w 
ramach wycieczki zorganizowanej w dniach 
od 28 sierpnia do 3 września 2010r.

W Białym Dunajcu grupa gościła w 
ośrodku wypoczynkowym Zofii i Andrzeja 
Zagatów. Seniorzy zażyli kąpieli w ter-
malnych wodach w Szaflarach ale także 
w termach Bukowiny Tatrzańskiej. Ucztą 
dla ducha była wizyta w sanktuarium Matki 
Bożej fatimskiej na Krzeptówkach.

Kolejne dni to m.in. wyjazd do Nidzicy, 
Chochołowa, Czorsztyna oraz malowniczy 
spływ Dunajcem do Szczawnicy oraz zwie-
dzanie Zakopanego, Bukowiny i Poronina.

Uczestnicy wycieczki udali się także do 

Krakowa. Tam, obok obcowania z prastara 
historią Polski mogli również oddać hołd 
parze prezydenckiej, która po tragedii pod 
Smoleńskiem została pochowana na Wa-
welu. Zwiedzano również Łagiewniki. W 
drodze powrotnej wycieczka odwiedziła Wa-
dowice – miasto rodzinne Karola Wojtyły

Organizatorami wycieczki był Polski 
Komitet Pomocy Społecznej w Kórniku i 
Bogdan Wesołek

Organizatorzy i uczestnicy dziękują fir-
mie „Kombus”, a w szczególności kierowcy 
Andrzejowi Kowalskiemu.

Na podstawie informacji od organiza-
torów

Opr. ŁG

Podróże seniorów nowy KrZyż 
w radZewie
25 września w obecności grupy emery-

tów zrzeszonych przy Polskim Komitecie 
Pomocy Społecznej odbyło się w Radzewie 
poświęcenie nowego krzyża postawionego 
z inicjatywy byłej mieszkanki Radzewa w 
miejscu dotychczas istniejącego krucy-
fiksu. 

Poświecenia dokonał proboszcz Parafi 
Bnin ks. Bolesław Dolata w asyście ks. 
Stanisława Borowiaka oraz ks. Dariusza 
Walkowiaka. 

ŁG

odnowiony KrZyż
Poświęcenie odrestaurowanego krzyża 

we wsi Dachowa odbyło się 3 paździer-
nika. Wydarzenie zgromadziło licznych 
mieszkańców okolicznych wsi, z których 
większość przybyła na miejsce w uroczystej 
procesji odmawiając różaniec. Starsi pamię-
tali jeszcze oryginalny, zniszczony podczas 
okupacji krzyż fundacji z roku 1927 rodziny 
Szymenderskich. Obecny krucyfiks składa 
się z zachowanych elementów i nowych 
bloków kamiennych.

Ceremonii poświecenia dokonali księża 
Eugeniusz Leosz i  Piotr Ostański czyli były i 
obecny proboszcz Parafii w Robakowie.

W uroczystości uczestniczył także po-
tomek fundatorów starego  krzyża, obecny 
radny Przemysław Pacholski, który współ-
organizował renowację.

Koszt odbudowy pokryto ze składek 
mieszkańców oraz z budżetu gminnego.

ŁG

Fot. via Organizatorzy Krzyż w Radzewie
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badając tajniki ludzkiej umysłowo-
ści od strony gier logicznych, szybko 
zauważymy, że nasze myślenie jest 
bardziej zróżnicowane i złożone, niż 
to się z pozoru wydaje. w różne gry 
gramy z różną siłą: w jedne bardzo do-
brze, w inne średnio, a w jeszcze inne 
słabo. Co sprawia, że w jednych grach 
czujemy się źle, a w drugich jak ryba 
w wodzie, skoro z założenia wszystkie 
wymagają stosowania logiki?

Sądzę, że czynnikiem tym są zróż-
nicowane preferencje umysłowe, jakich 
wymagają od nas różnego typu gry. Np. 
w szachach potrzebny jest nam głównie 
zmysł strategii, taktyki i przewidywania. W 
othello ważna jest wyobraźnia projekcyjna 
(wobec często zmieniających się jak w 
kalejdoskopie układów). Z kolei w brydżu 
trzeba kalkulować (czyli obliczać prawdo-
podobieństwo szans danej rozgrywki), a 
także umieć wnioskować z przesłanek, 
które się nie zdarzyły, choć zdarzyć się 
mogły. W jednych grach trzeba myśleć 
dedukcyjnie, w drugich indukcyjnie, inne 
wymagają wyobraźni, tamte pamiętania 
itd.

Jeśli traktować szeroko rozumiany 
sport, jako uprawianie różnych gier, gdzie 
najistotniejsza jest sprawność fizyczna, to 
według mnie, gry logiczne śmiało można 
nazwać sportem umysłowym. Rozwijają 
one wiele cech ludzkiego myślenia, któ-
re inaczej rozwinąć trudno. Wszelkiego 
typu szkoły przekazują bowiem bardziej 
wiedzę, niż podnoszą poziom inteligencji. 
Nawet jeśli wprowadzają w tym celu sza-
chy lub brydż, to jest to tylko jedna gra, 
a mniemam, że różne gry wymagają róż-
nych zdolności umysłowych. Rozwijanie 
ich jest nader istotne, gdyż przydają się 
one w życiu nie mniej, niż umiejętności 
czy wiedza. Przyjrzyjmy się zatem bliżej 
o jakie cechy chodzi.

1. Strategia (czyli planowanie ogólne) 
to perspektywiczny plan działania i spo-
sób postępowania zgodny z opracowa-
nymi wcześniej założeniami. Potrzebna 
jest w większości gier logicznych. W życiu 
przydaje się na każdym kroku, nie tylko 
przy planowaniu podróży. Strategiczne 
myślenie może bowiem obejmować nie 
tylko podróż, budowę domu czy karierę 
zawodową, ale w ogóle całe ludzkie 
życie.

2. Taktyka (czyli metoda, sposób) to 
umiejętność wykorzystania rozporządzal-
nych w danej chwili i w danym miejscu 
środków dla osiągnięcia celu. Zagrywka 
taktyczna nie zawsze musi być zgodna z 
założoną strategią, gdyż pewnych sytuacji 
(nie zawsze zależnych od nas) nie da się 
przewidzieć. Również w życiu zdobywamy 
różne cele różnymi sposobami, choć nie-
koniecznie bywają one zgodne z naszym 
ogólnym planem.

3. Kombinacja (czyli manewr, ostry 
zwrot) to główny oręż taktyki. Aby kombi-
nować trzeba umieć połączyć: co i kiedy 

zrobić, jak zrobić i jakich użyć środków. 
Konieczna niemal w każdej grze logicz-
nej, jest zarazem synonimem narodowej 
cechy Polaków. To fakt, że Polak kom-
binować potrafi, czyli radzić sobie w 
przeróżnych sytuacjach, ale zauważmy, 
że choć zdolność ta wymaga dużej dozy 
inteligencji, nie zawiera strategii.

4. Przewidywanie (czyli analiza poten-
cjalnych wydarzeń) to cecha, która nigdy 
nie powinna nas opuszczać. Czy to w 
grze, czy też w życiu, zawsze możemy 
stanąć w obliczu porażki, jeśli czegoś 
nie przewidzieliśmy (świetnego zagrania 
przeciwnika, nagłego zwrotu sytuacji, czy 
choćby konsekwencji własnego błędu). 
Skutki złego przewidywania to główny 
powód przegranych bitew: zarówno na 
planszy, na wojnie, jak i w życiu.

5. Spostrzegawczość (czyli orientacja 
w zaistniałych możliwościach) ogólnie 
trzeba tu rozumieć jako umiejętność 
znalezienia trudnego do dostrzeżenia 
rozwiązania w konkretnej sytuacji. W tak 
pojmowanym sensie cecha ta ma mniej 
wspólnego z percepcją wzrokową, a 
więcej ze sprytem. To głównie dzięki niej 
jakiś biznesmen mógł zarobić miliony, bo 
jako pierwszy dostrzegł możliwość ich 
zarobienia.

6. Dedukcja (czyli „po nitce do kłębka”) 
to rozumowanie polegające na wypro-
wadzeniu z jednej lub większej ilości 
przesłanek logicznie wynikającego z nich 
następstwa. Powstała teza powinna być 
prawdziwa, choć wystarczy jedna fałszy-
wa przesłanka lub jeden zły wniosek, aby 
dojść do błędnych twierdzeń. Mistrzem 
dedukcji był książkowy Sherlock Holmes. 
Jednak cecha ta jest potrzebna nie tylko 
detektywom.

7. Indukcja (czyli „od szczegółu do 
ogółu”) to umiejętność wyprowadzania 
uogólnień (hipotez) z przesłanek będą-
cych jej poszczególnymi przypadkami. 
Założona w ten sposób hipoteza może, 
ale nie musi być prawdziwa. Znam gry, 
choć to rzadkość, gdzie głównie ta ce-
cha umysłowa decyduje o sukcesie (np. 
w grze eleusis). W życiu potrzebna jest 
ona raczej badaczom i naukowcom, choć 
przecież uogólniać lubimy wszyscy.

8. Eliminacja (czyli wnioskowanie 
negatywne) to wyciąganie wniosków ze 
zdarzeń, kiedy rywalizujące strony nie 
posiadają o sobie pełnych informacji. 
Jeśli np. rywal zagrał źle, to znaczy, że 
albo nie umie grać, albo czegoś nie wie. 
Mógł zagrać lepiej, więc dlaczego tego 
nie zrobił? Wtedy eliminując inne jego 
możliwości, uzyskujemy nowe informacje. 
Przypomina to umiejętność czytania wia-
domości pomiędzy wierszami.

9. Kalkulacja (czyli obliczanie szans) 
to termin kojarzony z matematyką lub eko-
nomią, ale w grach ma nieco inny wymiar. 
Wszędzie, gdzie o wygranej decydują 
punkty (lub pieniądze) ważne jest, aby 
obliczyć, czy w dany sposób warto grać 
i czy w ogóle opłaca się grać (czasem 

lepiej nie podejmować walki). Wymaga 
to często znajomości rachunku praw-
dopodobieństwa. Także w życiu trzeba 
kalkulować (przepraszam, to banał).

10.  Wyobraźnia projekcyjna (czyli 
zdolność wizualizacji) to umiejętność 
analizy przyszłych układów (zwłaszcza w 
grach planszowych). W wyniku założone-
go ruchu mogą powstać różne układy, ale 
to naszym zadaniem jest ocenić i wybrać 
najlepszy z nich. To tak jakby przewidy-
wać sobie swoje życie. Można czynić w 
nim różne ruchy, ale najważniejsze jest 
wyobrażenie sobie przyszłej sytuacji i jej 
potencjalnych konsekwencji.

11. Wyobraźnia geometryczna (czyli 
orientacja w układach przestrzennych) to 
typ myślenia o charakterze wzrokowym. 
Ma znaczenie w grach, gdzie do głosu 
dochodzą często zmieniające się układy 
geometryczne (np. w tangramach, grach 
typu 3D, czy w modnej dziś grze blocus). 
Zdolność ta jest potrzebna głównie pla-
stykom (architektom, projektantom itp.). 
Choć niektórym jest z natury obca, nie-
wątpliwie przyda się w życiu każdemu.

12. Pamiętanie (czyli zasób informa-
cji) to cecha, którą nabywa się głównie 
w szkołach (wiadomo - tam zdobywamy 
wiedzę). Również w wielu grach, pamię-
tanie tego, co się zdarzyło (np. zgranych 
kart) jest niezbędne, a pamiętanie popeł-
nionych błędów (aby w przyszłości ich 
uniknąć) jeszcze ważniejsze. Inteligencja 
bez zasobu informacji jest jak auto bez 
paliwa – nie funkcjonuje, gdy nie ma 
surowców do przetwarzania.

Powyższe wyszczególnienie nie rości 
sobie żadnych pretensji do jakichkolwiek 
klasyfikacji naukowych. To tylko wykaz 
zauważonych przeze mnie cech ludzkiej 
umysłowości, potrzebnych przy uprawia-
niu różnych gier logicznych. To, że są one 
również potrzebne w życiu, wydaje mi się 
oczywiste. Pamiętajmy: „rzeczą ludzką 
jest błądzić – głupców trwać w błędzie”.

Przestańmy traktować gry logiczne, 
jako stratę czasu i niepotrzebną zabawę. 
To, że bawią, to ich dodatkowa zaleta, bo 
nic tak nie uczy, jak łączenie przyjemnego 
z pożytecznym. Nasuwa się jednak pyta-
nie: czy młodzi adepci różnych szkół, są w 
równym stopniu przystosowani do życia?  
Potrzebne są im umiejętności, wiedza i 
inteligencja. Czy na wszystkie kładziemy 
równy nacisk? 

wszystkich, których przekonałem, 
zapraszam zatem do działającego w 
Kórnickim Ośrodku Kultury (ul prowent 
6) Klubu Miłośników Gier logicznych. 
Moim marzeniem jest, aby integrowali 
się tu wszyscy: dzieci, młodzież i doro-
śli. Spotykamy się w piątki od 15:30 do 
17:30. Chętnych zapraszam do klubu, 
a oponentów do dyskusji. Mój adres: 
zygmuntszram@o2.pl. 

Zygmunt Szram

cZy gry logicZne to sPort uMysłowy? W poszukiwaniu nowych sportowych 
przygód uczniowie z Radzewa wraz z 
opiekunem udali się do Poznania, gdzie 
25 września 2010 r. na torach łuczniczych 
Klubu Sportowego „Leśnik” odbył się V 
Jesienny Międzyszkolny Otwarty Turniej 
Łuczniczy zorganizowany wspólnie z 
Uczniowskim Klubem Łuczniczym „Le-
śnik”, pod patronatem Szkolnego Związku 
Sportowego „Wielkopolska”. Chłopcy z 
Radzewa: Marcin Tomaszewski, Mikołaj 
Ratajczak i Bartosz Wójkiewicz bynaj-
mniej nie pojechali na tę imprezę w roli 
obserwatorów. Wzięli w niej czynny udział 
i w punktacji zespołowej zajęli VI miejsce, 
zdobywając dla szkoły okolicznościowy 
dyplom, nieznacznie przegrywając walkę 
o podium. Biorąc pod uwagę fakt, iż był to 
dla nich pierwszy w życiu kontakt z łucznic-
twem sportowym należy uznać ich występ 
za bardzo udany, a najważniejsze jest to, 
że wszyscy trzej połknęli bakcyla związa-
nego z nową, jakże egzotyczną w naszej 
gminie dyscypliną sportu i już wypytują czy 

w Radzewie powstanie w najbliższym cza-
sie sekcja łucznicza... Kontakt z trenerem 
łucznictwa panem Leszkiem Walkowiakiem 
został już nawiązany, a więc pierwszy krok 
ku temu został poczyniony...

Karol Niemier

Marzyły o wyjeździe 
do Warszawy i spotkaniu 
z premierem. Nieste-
ty marzenia te trzeba 
odłożyć do przyszłego 
roku, bo w tegorocznym 
Turnieju Orlika o Puchar 
Premiera Donalda Tu-
ska najlepszy zespół w 
gminie Kórnik w kategorii 
dziewcząt do lat 11 za-
kończył występ na elimi-
nacjach wojewódzkich. 
Drużyna SKS „Sokół” 
– SP Radzewo odpadła 
jednak po zaciętej walce, 
nieznacznie przegrywa-
jąc dwa mecze (0:1) i 
jeden mecz remisując 1:1. Dało to im trzecie 
miejsce i uczucie niedosytu, bo szansa na 
zwycięstwo była. Mało brakowało, a najlep-
szą bramkarką turnieju zostałaby wybrana 
Monika Stempniak. Niestety w głosowaniu 
obserwatorów na jej niekorzyść zadecydował 
głos jednej pani z drużyny rywalek, która na 
piłce nożnej zbytnio się nie znała...  W imieniu 
wszystkich zawodniczek dziękuję paniom: 

Annie Wiśniewskiej i Marzenie Brylewskiej, 
dzięki którym 24 września  mogliśmy udać 
się na turniej do Czerwonaka, a także pani 
Oldze Stempniak, która towarzyszyła nam w 
Kórniku podczas etapu gminnego. A swoim 
podopiecznym życzę sukcesów w następnych 
turniejach, do których mam nadzieję będą się 
sumiennie przygotowywać.

Karol Niemier

ucZniowie Z radZewa śladaMi robin hooda

orlicZKi Z radZewa odPadły Po walce

RECENZJE KSIĄŻEK 
Pozycje książkowe dostępne są 
w Bibliotece Publicznej w Bninie. 

dlA dOROSŁyCh 
pAUllINA SIMONS „dROGA dO RAjU”

„Droga do raju” to 
nowa powieść autorki 
kultowego „Jeźdźca mie-
dzianego”. Jest to oby-
czajowa „powieść drogi”, 
poruszająca historia o 
kobiecej przyjaźni, lojal-
ności, miłości i poszukiwa-
niu celu w życiu. Shelby 

kończy szkołę i dostaje od ciotki kultowego, 
jaskrawożółtego mustanga. Zamierza jechać 
nim do Kalifornii, by odnaleźć tam swą matkę. 
Dołącza do niej Gina, pragnąca spotkać by-
łego chłopaka i naprawić związek. Po drodze 
zabierają Candy: nieznośną i tajemniczą 
dziewczynę, która przeszła w życiu praw-
dziwe piekło i przed czymś wyraźnie ucieka. 
Niezwykła podróż przez cały kraj zmieni ich 
życie na zawsze.

dlA MŁOdZIEŻy
MONIKA lIpIŃSKA 

„KOKOSOwy bUddA”
Niespełna rok po śmier-

ci ukochanego ojca siedem-
nastoletnia Róża przepro-
wadza się wraz z matką do 
Wrocławia, do luksusowej 
willi swojego ojczyma Ada-
ma. Szybko okazuje się, 
że świeżo poślubiony mąż 
matki, w zamian za zapew-

nienie rodzinie bezpieczeństwa i dostatniego 
życia, wymaga nie tylko bezwzględnego 
posłuszeństwa, ale też najwyższego po-
święcenia - zmiany światopoglądu oraz 
wyznania. Róża, zszokowana determinacją 
Adama i uległością matki, znajduje ukojenie 
w towarzystwie nowo poznanych przyjaciół, 
którzy tworzą nieformalną grupę wyznającą 
specyficzną życiową filozofię. Oszołomiona 
egzotyczną aurą i duchem wolności, coraz 
bardziej zakochana w jednym z członków 
grupy, dziewczyna postanawia odciąć się od 
przeszłości i zacząć zupełnie nowe życie...

dlA dZIECI
RENATA pIąTKOwSKA 

„pIEGOwATE OpOwIAdANIA”
Jest to trzecia książka 

o przygodach przedszko-
laka Tomka, znanego z 
„Opowiadań dla przed-
szkolaków” i „Opowiadań 
z piaskownicy”. Pełne 
ciepłego humoru opo-

wiadania o rezolutnym chłopcu, dla którego 
codzienne życie w rodzinie i w przedszkolu 
jest pełne niezwykłych przygód i odkryć. In-
teresujące może być obserwowanie muchy 
chodzącej po szybie, jak i wymyślanie nie-
zwykłych wynalazków, a wyścig z kolegami 
do drzwi przedszkola może być bardziej 
pasjonujący niż lekcja karate. Szkoda tylko, 
ze dorośli nie zawsze to rozumieją.

tonieMy w śMieciach
24.09.2010 roku uczniowie z Gimnazjum im. 

powstańców Wielkopolskich w Robakowie wzięli 
udział w „Sprzątaniu Świata”. Hasło tegorocznej 
edycji brzmiało: 

„Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpa-
dy”. Gimnazjaliści , jak każdego roku chętnie porząd-
kowali teren przyległy do szkolnego boiska.

Zdziwienie ich było chwilami ogromne, kiedy to 
napotykali sterty butelek, papierów, a nawet stare 
dywany, monitory komputerowe, zniszczone meble.

Skraj lasu przy ul. Cmentarnej i ul. Szkolnej to po 
prostu wysypisko śmieci. Przykre jest to, że miesz-
kańcy Robakowa lub ościennych miejscowości tak 
strasznie zanieczyszczają swoje otoczenie.     

AS
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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 

tel. (61) 8170 750
kom. 0601 586 966

IN STA LA TOR STWO GAZOWE
wykonuje

• instalacje - przeglądy, usuwanie wykrytych nieszczelności
• montaż i naprawa urządzeń gazowych: kotły, kuchenki,

junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

EURO - ASTAR pphU
Czołowo, ul. Kórnicka 3

pIlNIE ZATRUdNI:
- specjalistę ds. 

rozliczeń produkcji, 
- specjalistę 
ds. eksportu, 

- elektryka 
- mechanika,

- stolarzy.
Informacje pod nr tel. 

618 179-100
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* Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 54m² w Korniku-Bninie tel. 607-479-522
*Sprzedam kurki odchowane tel. 506-494-770 
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne– przyjadę tel. 601-308-880
*Sprzedam volkswagena passata, srebrny, 1.8 DIESEL, 1997r., klimatronik, elektryczne szyby, cena 12 900zł tel. 693-138-685
*Sprzedam rośliny na żywopłoty: tuje, bukszpany, berberysy, irgi, ligustry i inne tel. 697-161-171
*Sprzedam stalową konstrukcję dachu o wym. 10x13m oraz dwie bramy garażowe uchylne 3,50Hx290S tel. 602-214-931
*Sprzedam dom w Borówcu wolnostojący, 130/540, gotowy do zamieszkania, 450 tys. zł  tel. 792-884-454
*Sprzedam klacz 7-letnią i źrebaka – rasa Koń Polski, Skrzynki tel. 618 980-135
*Rencista, lat 62 poszukuje stałej pracy (prace porządkowe, ochrona, portiernia) tel. 724-537-410
*Małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia w okolicach Kórnika tel. 513-692-358
*Sprzedam forda focusa, 2003r., salonowy, pełne wyposażenie 1.8 TDCI tel. 512-384-527
*Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem (dziećmi), wiek nieistotny tel. 519-554-039 
*Sprzedam drewno kominkowe – dąb, buk, grab, brzoza tel. 692-241-023
*Zatrudnię stolarzy, pomocników stolarzy tel. 618 971-251
*Sprzedam suknię ślubną w kolorze białym 38/40 (gratis welon i buty rozmiar 39) tel. 513-839-730
*Kupię działkę budowlaną do 1000m² w okolicach Kórnika tel. 669-843-000
*Wynajmę dom 200m² w Kamionkach tel. 618 971-251
*Udzielam korepetycji z języka angielskiego i hiszpańskiego tel. 601-742-102
*Lokal do wynajęcia, Kórnik ul. Dworcowa, 25m², woda, WC, internet, klimatyzacja tel. 600-291-700
*Poszukuje pomocnika instalatora tel. 517-767-870
*Oddam w najem lokal o pow. 35m² w centrum Kórnika na cele gospodarcze tel. 517-767-870
*Zlecę wykonanie ocieplenia poddasza i drewnianej podbitki dachowej tel. 609-242-030
*Wynajmę pokój z kuchnią i łazienką, Gądki tel. 790-738-948 (dzwonić po 20.00) 
*Sprzedam nosidełko i fotelik samochodowy Chicco do 13 kg 691890893 
*Oddam w najem lokal użytkowy o pow. 30m² na działalność handlową w Kórniku tel. 788-170-413
*Nauczyciel udzieli korepetycji z języka angielskiego – szkoła podst. i gimn oraz języka francuskiego – wszystkie poziomy tel. 607-572-119
*Oddam najem pomieszczenia na biura lub hurtownię tel. 601-713-458
*Sprzedam drewno kominkowe, sezonowane tel. 607-860-657
*Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy o pow. 3400m²  Konarskim tel. 667-860-884
*Mam do wydzierżawienia pomieszczenie na cele gospodarcze o pow. 45m² w Środzie Wlkp. tel. 61 28-54-576 lub 501-074-900
*Sprzedam działkę w Mieczewie tel. 601-713-458

KUpIĘ GOSpOdARSTwO  
ROlNE, 

GRUNTy ROlNE  
lUb dUŻą dZIAŁKĘ 

bUdOwlANą 
NA TERENIE GMINy KÓRNIK 

lUb 
GMIN OŚCIENNyCh

TEL. 604-676-595

NAPRAWA
PRALEK

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI

I SPRZĘT AGD

TEL. /61/897-11-74
/61/ 830-03-59
601-75-91-75

50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMpUTEROwE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

RE AlI ZU jE My wSZyST KIE RE CEp Ty

TOMINET SERwIS KOMpUTEROwy
TOMASZ NIEMIER

•Naprawa komputerów, notebooków
•Diagnoza, konserwacja, modernizacja
•Instalacja sieci LAN, WIFI –konfiguracja Internetu
•Dojazd do klienta – GRaTIS!

 serwis czynny  pon-pt od 10:00 do 18:00
 w sobotę od 9:00 do 14:00

 zapraszamy na ul. piaskową 3,   tel.602431976

USŁUGI   KRAWIECKIE
Elżbieta bladocha

dziećmierowo, ul. dworcowa 42a
tel. 618 171-127

Przyjmiemy uczniów 
  na praktyczną naukę w  zawodzie 

mechanik samochodowy
tel. 696-424-276

 

K&A FOTOART

Fotografia ślubna
i okolicznościowa

Sesje rodzinne

tel.664-477-196
www.kafotoart.pl

Absolwentka 

Goethe Institut Berlin

LEKCJE JĘZYKA
NIEMIECKIEGO

Tel. 695-191-800
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Rejestracja Poznań, tel. 61 8230-163, 
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: 61 817-01-75

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

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY  
RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ

Wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe

Tel. 791-320-413

E K O  G R O S Z E K
WORKOWANY

nie mieszany z miałem czy mułem
SUPER JAKOŚĆ

519 zł tona
kostka workowana 639zl tona

DOWÓZ
Tel.  505-72-00-27

Miejsce
na Twoją reklamę

Firma Grześkowiak
zatrudni:

Osoby na stanowisko 
pracownik produkcyjny.

Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie firmy: Kórnik-
Bnin ul. Śremska 29, telefonicznie 61-819-00-41 lub elektro-
nicznie na adres praca@surowki.pl.

Moda na maszerowanie z specjalnymi  
kijkami przyszła z Finlandii, dotarła także 
do Kórnika i okolic. Ta niezwykle zdro-
wotna forma ruchu może być uprawiana 
przez wszystkich, bez względu na wiek, 
kondycję czy wagę. Podczas spaceru 
pracują mięśnie bioder, ud, łydek, także 
cała górna część ciała czyli kark, barki, 
ramiona, przedramiona i mięśnie grzbietu. 
Tym rodzajem ruchu nie narażamy się na 
kontuzje i nie obciążamy stawów i kręgo-
słupa. Najzdrowiej jest chodzić po miękkim 
podłożu , po lasach, parkach, górach i nad 
morzem, dostosowując tempo marszu 
tak, by był czas na rozmowy towarzyskie i 
obserwowanie przyrody. W czasie marszu 
utrzymujmy właściwą postawę ( lekko 
pochyloną do przodu), pracujemy kijkami 
naprzemianstronnie, wbijając je ukośnie  
blisko ciała. Niestety w Kórniku wszystkie 
trasy zaczynają się po  twardym podłożu, po 
chodnikach, szosach. W lepszej sytuacji są 
okoliczne miejscowości leżące przy lasach 
i nie zaasfaltowanych szosach. Ponieważ 
uprawiam tę formę ruchu od wielu lat ( po-
czątkowo z zwykłymi kijkami narciarskimi) 
pragnę zapoznać   mieszkańców z okolicz-
nymi trasami i podzielić się obserwacjami. 
Startuję zawsze z Osiedla Staszica, prze-
ważnie wcześnie rano.

1 TRASA –to  najbardziej zdrowotna ale 
krótka. Idę pod mostem Trasy Katowickiej 
w kierunku Dziećmierowa i skręcam za 
skrzyżowaniem w drogę polną do Runo-
wa. Trasa niezwykle urokliwa, jest spokój, 
piękna przyroda i miękkie podłoże. Można 
by było iść dalej, szosą do Pierzchna  
stamtąd do Kórnika ale jest niezdrowo i 
niebezpiecznie.

2 TRASA-  idę obok kórnickiego cmen-
tarza do ul. Parkowej, dalej przy Dunaju 
wchodzę na Promenadę Kórnicką i space-
ruję do Bnina i z powrotem do Kórnika.

3 TRASA- początek jak wyżej ale z ul. 
Parkowej skręcam na Al. Flensa i przez 
Biernatki idę do Bnina dalej ul. Szeroką i 
Jeziorną wchodzę na Promenadę Kórnicką 
skąd do Kórnika.

4 TRASA- początek jak wyżej ale w 
Bninie idę do rynku , dalej ul. Śremską i 
Zwierzyniecką   na Zwierzyniec  i  ścieżką 
zdrowia przez Błonie wracam do Kórnika.

5 TRASA – idę odwrotnie j.w. tylko z 
Bnina wracam do Kórnika Promenadą.

6 TRASA- Piękna trasa ścieżką zdro-
wia po Zwierzyńcu ale niestety błoto  na 
głównej ścieżce  uniemożliwia przejście 
suchą nogą.

7 TRASA- Z Osiedla Staszica idę w 
kierunku Skrzynek , za Centrum Tenisowym 
pod mostem Trasy Katowickiej maszeruję 
po miękkim terenie przez Owocowe Wzgó-
rze i dalej do Dziećmierowa. Niestety trudny 
i niebezpieczny  jest powrotny odcinek  
drogi Dziećmierowo –Kórnik.

8 TRASA – Początek jw. dookoła Jez. 
Skrzyneckiego idę obok Centrum Teniso-

wego do  Skrzynek, początkiem Borówca, 
lasem na  Mościenicę  i przez Błonie do Kór-
nika. Można także maszerować odwrotnie. 
Trasa dość długa, ale urozmaicona.

9 TRASA-Najdłuższa trasa, którą prze-
bywam to z Kórnika przez Dziećmierowo, 
Drapałkę, Astronomię , mostem nad  Trasą 
Katowicką do Skrzynek i dalej tak jw. przez 
las na Mościenicę i do Kórnika.

10 TRASA- Trasa nieco krótsza od 
poprzedniej, bo w Skrzynkach skręcam w 
kierunku Centrum Tenisowego i dalej do 
Kórnika.

Różnorodność tras powoduje, że się nie 
nudzę, a zmiany ich dostosowuję do pogo-
dy, samopoczucia i czasu poświeconego na 
ruch o każdej porze dnia i roku.

Sport ten uprawiam przez cały rok, także 
w zimie , tylko dostosowuję odpowiedni 
ubiór do pogody. Chodzę przeważnie sama 
lub w towarzystwie koleżanki. Nie jesteśmy 
już zbyt młode  ale  miło jest spotkać na 
drodze  Panie w starszym wieku.

Podzielę się również kilkoma obserwa-
cjami z przechodzonych terenów:

1.Czekam na  chodnik do Dziećmie-
rowo, bo ten odcinek trasy jest bardzo 
niebezpieczny.

2.Most nad Trasą Katowicką od Astrono-
mii. Zarośnięta ścieżka brukowa. Czy ktoś 
tam o nią dba?

3. Ul. Parkowa. Niby jest zakaz przejaz-
dów  ciężkich samochodów z przyczepami 
ale rzadko ten przepis jest przestrzegany. 
Dlaczego?

4.Promenada. Piękna wizytówka Kór-
nika, jednak oszpecona brzydką szopą i 
psującymi widok zaniedbanymi kioskami 
przy przystani. Dlaczego na końcu Prome-
nady w Bninie jest wysoki krawężnik, który 
uniemożliwia zjazd wózków i  rowerów? 
Stąd niszczona trawa innych miejscach.

5.Nagminne wyrzucane śmieci  w 
workach i bez, butelki, meble, sprzęt AGD 
itp. Szczególnie w lasach i przy polnych 
drogach. Najbardziej czyste  Owocowe 
Wzgórze.

6.Zwierzyniec- najbliższy las Kórnika. 
Niestety ścieżka główna do Bnina często 
ze względu na duże błoto nie do przebycia. 
Jedynie przy suszy i mrozie można swobod-
nie po niej spacerować. Szkoda!

Warto jednak zdobyć się na odrobinę 
rozsądnego myślenia i wyjść poza Kórnik, 
posłuchać świergotu ptaków, podpatrzyć 
zmieniającą się w ciągu roku przyrodę 
i wdychać  jeszcze świeże powietrze. 
Krocząc Promenadą  jestem zauroczona 
pięknym widokiem   Jeziora Kórnickiego i 
lasu Zwierzyniec. Wreszcie zostały odkryte 
prawdziwe uroki Kórnika. 

Zachęcam do poruszania się na powie-
trzu i dotleniania, gdyż w efekcie przybędzie 
nam energii życiowej i poprawi  się nasze  
samopoczucie.

dO ZObACZENIA NA TRASIE !!!
ARA

setKi 
biegacZy 

na błoniach
Kolejny raz Kórnik był organizatorem 

Mistrzostw powiatu poznańskiego w 
Sztafetowych biegach przełajowych. 
Na terenach Ośrodku Sportu i Rekreacji 
biegały 10-osobowe sztafety szkół pod-
stawowych, gimnazjów, szkół ponad-
gimnazjalnych ze wszystkich 17 gmin 
powiatu poznańskiego.

Dobrze spisali się reprezentanci na-
szej gminy , którzy na 5 rodzajów sztafet  
4-krotnie stawali na podium mistrzostw. 
Jako pierwsi startowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku pokonali 
wszystkie sztafety zdobywając mistrzo-
stwo powiatu. Statuetki za zwycięstwo 
i złote medale wywalczyli: Klara Grzą-
ślewicz, Magda Cyra, Maria Woźna, 
Dagmara Runowska, Paulina Arkit oraz 
Dominik Żebrowski, Adrian Małowski, 
Radosław Andrzejczak, Michał Suszka 
i Mateusz Lester – uczniowie pp.Ka-
tarzyny Pucek, Beaty Górnej i Adama 
Prokopczuka.

Również złote medale i statuetkę 
dla szkoły za mistrzostwo powiatu wy-
walczyli chłopcy Gimnazjum w Kórniku. 
Uczniowie p. Huberta Nowickiego bie-
gali w składzie: Marcin Sobieraj, Szy-
mon Krzyżański, Jakub Wojciechowski, 
Krzysztof Poprawski, Szymon Korcz, 
Szymon Rozmiarek, Patryk Szczepa-
niak Dawid Niemier, Filip Siejak i Rafał 
Grządzielewski.

Dziewczęta z Gimnazjum w Kórniku 
pod kierunkiem p. Doroty Frąckowiak 
zajęły trzecie miejsce .Brązowe medale 
wybiegały: Nikol Płosaj, Joanna Mar-
cinkowska, Jagoda Juda, Kinga Frąc-
kowiak, Roksana Rumińska, Agnieszka 
Błaszkowiak, Kinga Kondracka, Alek-
sandra Makałowska, Marianna Frącko-
wiak oraz Agnieszka Smolińska.

Również trzecie miejsce i brązowe 
medale  wywalczyły dziewczęta p. Iwony 
Rauk z Liceum Ogólnokształcącego w 
Kórniku. Skład sztafety: Anna Ratajczak, 
Daria Kędziora, Adrianna Kędziora, 
Sandra Szczepaniak, Agnieszka Wa-
szak, Anna Zwierzyńska, Katarzyna 
Konatkowska, Karolina Szał, Martyna 
Sułek i Klaudia Jaskuła. Wszystkie szta-
fety, które zajęły miejsca od 1-3 zakwali-
fikowały się do zawodów wojewódzkich. 
Biegali także chłopcy kórnickiego liceum 
i zajęli piąte miejsce.

ARA

SKUP ZŁOMU 
I METALI

KOLOROWYCH
CZYNNE:

od poniedziałku do piątku w 
godz. 6.00-20.00

w soboty w godz. 6.00-12.00

WYSOKIE CENY !

Firma „KARMIL”
Runowo 2a

teren Odlewni Aluminium

ZAPRASZAMY

nordic walKing 
- MarsZ Po Zdrowie
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Z początkiem roku szkolnego rozpoczyna 
się sezon sportowy w taekwondo olimpijskim.

Tradycyjne wrzesień to okres wytężonej 
akcji promocyjnej, która ma na celu poinfor-
mowanie społeczność lokalną o prowadzonym 
szkoleniu i zainteresowanie treningiem jak 
największą ilość nowych adeptów koreańskiej 
sztuki walki. Dla trenerów Piotra Wesołka V 
Dan i Krzysztofa Łabutki III Dan to już dwunasty 
rok prowadzonej działalności szkoleniowej w 
Kórniku. 

Wiele osób oglądając w TV sztuki walki 
czy rywalizację sportową stwierdza „to nie dla 
mnie, na pewno nie nadaję się”. Nic Bardziej 
mylnego. Dla tego rozpoczynamy cykl trenin-
gów pokazowych we wszystkich szkołach na 
terenie Bnina i Kórnika. 

Pierwszą placówką która nas ciepło przyjęła 
była Szkoła Podstawowa nr. 1 w Kórniku

Młodzież podczas lekcji WF miała niepo-
wtarzalną okazję trenowania taekwondo. W 
pięciu  kolejnych godzinach w zajęciach wzięło 
udział blisko 200 uczniów. Ciekawy i urozma-
icony program zajęć obejmował rozgrzewkę, 
część specjalistyczną i samoobronę. Jak się 
okazało już rozgrzewka z nowymi dla uczniów 
elementami ćwiczeń sprawnościowych, dyna-
micznych i siłowych sprawiła sporo kłopotów. Z 
zaangażowaniem młodzież realizowała część 
specjalistyczną. Tu z wigorem wykonywano 
wiele różnych kopnięć z taekwondo na sprzęt 
przywieziony przez trenerów. Na końcu lekcji 
pokazowej odbył się krótki kurs samoobrony 
dostosowany dla chłopców i dziewcząt. 

Głównym przesłaniem jakie kierowało 
trenerów Piotra Wesołka V Dan i Krzysztofa 
Łabutki 3 Dan było zainteresowanie uprawia-
niem taekwondo. Jednak zawsze podkreślano, 
że nie wszyscy muszą trenować ten sport. 
Ważne by młodzież z tego spotkania wyniosła 
chęć uprawiania jakiegokolwiek sportu jeśli nie 
nasz sport to inny i to nie pod blokiem, ale w 

profesjonalnych klubach sportowych pod okiem 
wykwalifikowanych trenerów.

Z całą pewnością w najbliższym czasie 
odwiedzimy wszystkie szkoły w Gminie Kórnik. 
Jeśli jednak ktoś chce już dziś odbyć pierwszy 
niezobowiązujący trening to zapraszamy do 
sali sportowej Szkoły Podstawowej nr. 1 przy ul. 
Dworcowej  w każdy czwartek od godz. 18.00 
i sobotę od godz. 11.00. Jedynym warunkiem 
rozpoczęcia treningu jest dobry stan zdrowia i 
wiek min. sześć lat choć czasem i pięciolatki z 
powodzeniem rozpoczynają treningi taekwondo  
Informację na stronie www.taekwondo-wesolek.
pl lub602185526. 

Wypowiedź nauczycielki Katarzyny Pucek 
o pokazowym treningu.

 W Szkole Podstawowej Nr1 w Kórniku od-
były się lekcje pokazowe z Taekwondo. Zajęcia 
prowadził p. Piotr Wesołek z klubu KS RAPID   
„Kórnickie Taekwondo”. W zajęciach brały 
udział dzieci klas 4-6 dziewcząt i chłopców. Dla 
uczniów był to” mały trening” i przedsmak zajęć 
jakie odbywają się w klubie.Bardzo dziękujemy 
w imieniu własnym i dzieci za ciekawe zajęcia 
sportowe i mile spędzony czas.

Wypowiedź uczestniczek treningu Magda-
leny Cyry i Czerniak Aniki:

Magdalena: niektóre elementy rozgrzewki 
były podobne jak w szkole, wrażenie na mnie 
zrobiły wydawane okrzyki podczas technik ale 
z czasem przyzwyczaiłam się i okazało się, że 
lepiej się ćwiczy z okrzykiem. Sporo kłopotu 
sprawiły mi wysokie kopnięcia. Ale trening był 
bardzo ciekawy i pewnie wiele osób zapisze 
się na taekwondo.

Anika: z takim sportem nigdy się nie 
spotkałam. Trening był bardzo ciekawy i po 
chwili wytworzyła się fajna atmosfera. Chyba 
najbardziej podobała mi się samoobrona. W 
chwili zagrożenia pewnie umiałabym się obronić 
przed napastnikiem. 

Piotr Wesołek

Kolarstwo
NATAlIA RAdZICKA 

I pATRyK RAjKOwSKI
 ZE ZŁOTyMI MEdAlAMI w MTb 

        Rewelacyjnie spisała się dwójka 
młodzików Limaro Natalia Radzicka i Patryk 
Rajkowski, podczas rozegranych w Szcze-
cinie między-
wojewódzkich 
mistrzostw w 
kolarstwie gór-
skim. Wspo-
mniana dwójka 
w pięknym stylu 
wygrała swoje 
wyścigi poko-
nując wszyst-
k i ch  r ywa l i , 
wśród których 
do faworytów 
należel i  min 
specjaliści w tej 
odmianie ko-
larstwa, którzy 
startują na co 
dzień właśnie 
na rowerach 
górskich, min w Grand Prix MTB organi-
zowanych kilka razy w roku przez Czesła-
wa Langa. Dla kategorii młodzik nie ma 
rozgrywanych mistrzostw Polski, dlatego 
najważniejszą imprezą dla 13 i 14-latków 
są mistrzostwa międzywojewódzkie. Kór-
niczanie nie dali żadnych szans rywalom, 
a jako ciekawostkę warto dodać, że po 
raz pierwszy w kilkunastoletniej historii 
mistrzostw MTB, zarówno wśród dziewcząt 
jak i chłopców, wygrali przedstawiciele 
jednego klubu. W wyścigu dziewcząt starto-
wała jeszcze jedna nasza zawodniczka Ja-
goda Garczarek, która zajęła w Szczecinie 
wysokie, punktowane 9 miejsce. Pierwsze 
mistrzostwa młodzików w tym roku odbyły 
się na szosie w Koninie, gdzie Natalia 
Radzicka zdobyła 3 brązowe krążki (w wy-
ścigach na czas i ze startu wspólnego oraz 
w wyścigu dwójkami na czas wraz z Jagodą 
Garczarek). W mistrzostwach młodzików na 
torze. Które odbyły się w Kaliszu bezapela-
cyjnie najlepszym zawodnikiem okazał się 
Patryk Rajkowski, który w czterech startach 

zdobył trzy złote krążki (w wyścigach na 
2km na dochodzenie, na 500m, i w wy-
ścigu Australijskim), oraz jeden brązowy 
(wyścig punktowy). Trzy brązowe medale 
na torze dla Limaro zdobyły dziewczęta. 
Dwa Jagoda Garczarek (wyścig na 200m 
oraz w sprincie) a jeden Natalia Radzicka 
w wyścigu na 1km na dochodzenie. Wspo-
mniana trójka powinna mieć już koniec se-
zonu, ale do rozegrania pozostały jeszcze 
trzy serie pucharu Nadziei Olimpijskich 

na torze, które 
odbędą się w 
Pruszkowie. 
Po dwóch se-
riach rozegra-
nych w Kali-
szu, na prowa-
dzeniu wśród 
na j lepszych 
ch łopców z 

całej Polski jest 
Patryk Rajkow-
ski, natomiast 
wśród dziew-
cząt  Jagoda 
G a r c z a r e k  i 
N a t a l i a  R a -
dzicka zajmują 
kolejno drugie i 
trzecie miejsce. 
Ogólnie trójka 
młodzików Limaro w tym sezonie pobiła 
kolejny rekord w historii klubu w ilości zdo-
bytych medali podczas jednego sezonu. W 
tym roku padło ich łupem aż 12 (5 złotych i 
7 brązowych). Dodając do tego 31 medali 
mistrzostw Polski ich starszych kolegów i 
koleżanek (junior, junior młodszy, do 23 lat 
i senior), oraz srebrny medal mistrzostw 
Europy Katarzyny Pawłowskiej, to tego-
roczna zdobycz jest wprost niewiarygodna. 
Dla innych dużo większych klubów wręcz 
nieosiągalna, nawet przez kilkanaście lat.

pIĘĆ MEdAlI 
KATARZyNy pAwŁOwSKIEj

pOdCZAS MISTRZOSTw pOlSKI ElI-
Ty w pRUSZKOwIE

      Jeden złoty, dwa srebrne i dwa 
brązowe medale, to wspaniały dorobek 
Kasi Pawłowskiej podczas rozegranych w 
środku tygodnia Mistrzostw Polski Elity (se-
niorów) w kolarstwie torowym na Pruszkow-
skim welodromie. Ten z najcenniejszego 
kruszcu  zdobyła w najbardziej prestiżowym 
wyścigu punktowym, potwierdzając swój 
bezwzględny kobiecy prymat w tej konku-
rencji. Dla przypomnienia w rozegranych w 
lipcu mistrzostwach Polski do lat 23, Kasia 
również zdobyła tytuł Mistrza Polski w wy-
ścigu punktowym. Srebrne medale zdobyła 
w Omnium Olimpijskim (wielobój składający 
się z sześciu konkurencji – w. punktowy, 
500m, 3km, scretch, w. Australijski i 1 okr. 

ze startu lot-
nego) i w wy-
ścigu na 3km 
na dochodze-
nie. Brązowe 
krążki to wy-
ścigi scretch i 
500m. W chwili 
obecnej nasza 
zawodniczka 
wyjechała na 
zgrupowanie 
szkoleniowe 
K a d r y  P o l -
ski do Grecji, 
gdzie nasza 
ekipa będzie 
s ię  przygo -
towywać do 
M i s t r z o s t w 

Europy seniorów, które się odbędą w Prusz-
kowie 4-7 listopada Br. Na mistrzostwach 
Polski Elity startowała również Paula 
Fronczak, która jest jeszcze juniorką, ale z 
powodzeniem rywalizowała z najlepszymi 
seniorkami w kraju. W wyścigu sprintu 
Olimpijskiego wraz z Kasią Pawłowską 
zajęły czwarte miejsce tracąc do brązowych 
medalistek zaledwie 0,03sek. W wyścigu 
na 500m Paula zajęła 9 miejsce, w wyści-
gu Keirin 5m, w sprincie 7m a w scretchu 
minęła linię mety jako 10.

 Paweł Marciniak

Patryk Rajkowski

Natalia Radzicka

Piłkarski sezon ligowy trwa.
Niektóre zespoły po zaciętej walce 

zdobywają punkty, inne wciąż na nie 
czekają.

Nasze najmłodsze Orl iki rocznik 
2000 miały rozegrać mecz  w sobotę 
i choć wszyscy byli zwarci i gotowi, 
w tajemniczy sposób zniknęły karty 
zdrowia zawodników, a bez nich sę-
dzia nie wyraził zgody na rozpoczę-
cie zawodów. Mecz musiel i  oddać 
walkowerem, ale odbył się sparing, 
który wygrała drużyna z Polonii Środa 
wynikiem 11-0. Orliki wciąż walczą o 
punkty w lidze.

Rocznik 1998  rozegrał mecz  w 
niedzielę 26.09 z ruwieśnikami repre-
zentującymi  Kleszczewo.

Mecz był pełen emocj i ,  zaciętej 
walki .

Zawodnikiem meczu jest  z pew-
nością Karol Klupa strzelec dwóch 
bramek. Mateusz Kruk w ostatniej 
chwili przypieczętował wynik trzecią 
bramką. Najlepiej w tym tygodniu ligi 
wypadli Trampkarze  wygrywając mecz 
z Kłosem Zaniemyśl   7-0.

Wszystkim drużynom życzymy  w 
kolejnym tygodniu siły do walki i sa-
mych zwycięstw.

Jeszcze ty lko ki lka tygodni t re-
ningi naszych sportowców będą się 
odbywać na boisku „Orlik”, a później 
przeniesione zostaną na halę. Życzy-
my więc wytrwałości w treningach, tym 
bardziej, że coraz częściej odbywają 
się one w deszczu ,co nie zraża tylko 
najwytrwalszych sportowców.

Kierownik Drużyny Orliki 2000 
Bartosz Boguszyński.

PiłKarsKie ZMagania trwają

MistrZ PolsKi 
Z KórniKa

W dniach 2-3 października br. w Łowiczu 
odbyły się II Mistrzostwa Polski Poomsae w Ta-
ekwondo Olimpijskim. Z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „TKD-Kórnik” wystartowało dwoje 
zawodników: Dąbrówka Graczyk (kategoria: 
juniorka młodsza) oraz Jakub Posadzy (kate-
goria: młodzik). Zawodnicy zostali zgłoszeni w 
konkurencjach indywidualnych, oraz w kategorii 
MIX czyli wykonanie w parach. Konkurencja par 
rozegrana została w tym roku po raz pierwszy. 
Całodzienna rywalizacja zakończyła się dla na-
szych zawodników niesamowitym sukcesem. 
Jakub, po pokonaniu 21 rywali został w swojej 
kategorii Mistrzem Polski! Mniej szczęścia miała 
Dąbrówka, która w półfinałach odpadła z rywa-
lizacji. Natomiast nie był to jeszcze koniec. Po 
zakończeniu występów indywidualnych przy-
szedł czas na pary. Kuba z Dąbrówką dopiero 
w piątek przed zawodami zdecydowali się, że 
wezmą w tej konkurencji udział. Do rywalizacji 
w ich kategorii stanęło 9 par. Po pierwszym 
występie Naszych zawodników, oprotestowano 
ich wykonanie – nie wykonali obowiązkowego 
układu obowiązującego w konkurencji par 
(wykonali układy takie jak w konkurencjach 
indywidualnych). Groziła im dyskwalifikacja. Po 
naradzie sędziów z Dyrektorem Technicznym 
zawodów Mariuszem Sulmą, zdecydowano, 
że muszą powtórzyć swój występ z właściwy-
mi układami. Dzieciaki stanęły na wysokości 
zadania. Piękne wykonanie i… konieczność 
dogrywki o trzecie miejsce! Decyzją Sędziego 
Głównego zawodów, Mistrza Cheol In Kanga, 
obie pary miały wykonać jeszcze jeden układ. 
Najpierw rywale, potem Kórniczanie. Ostatnie 
podliczenie wyników i III miejsce. O 0.1 punktu 
wygrali z drużyną z Gdańska. Warto było 
ćwiczyć.

Nie byłoby jednak takiego wielkiego sukcesu 
gdyby nie udział Klubu w seminarium z Mistrzem 
Pyo Rak Sun (VIII DAN taekwondo i V DAN 
hapkido), zorganizowanego przez klub Instytut 
Masters z Poznania tydzień wcześniej. Pod 
opieką trenerki Angeliki Rydlewskiej zawodnicy 
UKS TKD Kórnik, doskonalili swoje umiejętności 
z zakresu technik podstawowych, walki sporto-
wej, poomsae (układy formalne) i samoobrony. 
Mistrz i jego pomocnicy przekazali też najnowsze 
trendy w taekwondo. Na szczególną uwagę 
zasługiwał właśnie trening z poomsae, gdzie 
przedstawiono zmiany w poszczególnych ukła-
dach formalnych. Dzięki tej nabytej wówczas 
wiedzy Nasi zawodnicy sięgnęli po tak wysokie 
trofea na Mistrzostwach Polski

Udział w seminarium z Mistrzem Pyo Rak 
Sun został dofinansowany ze środków Gminy 
Kórnik, a wyjazd na zawody ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu, przekazanych  
za pośrednictwem Wielkopolskiego Stowarzy-
szenia Sportowego w Poznaniu.

Przypominamy, że od września zajęcia 
w UKS TKD Kórnik odbywają się we wtorki i 
piątki od godziny 17 do 20 w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 1, a prowadzi je Andrzej 
Bartosiewicz i Angelika Rydlewska. Szczegóły 
na stronie internetowej Klubu: 

www.tkdkornik.prv.pl                                                                   
pp

nowy roK sZKolny
- nowy seZon taeKwondo
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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
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62035 Kórnik
tel./fax (061) 8170891 
email: 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
email: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 8 413 030 (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)
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach 
tel. 061 8 971357 lub 0503067690
Przychodnia lekarzy rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
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
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608244949 
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
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
email: rzecznik.on@kornik.pl

Następny numer Kórniczanina ukaże się
22-go października  2010r.

Materiały prosimy dostarczać do 15-go października 2010 r.

Firma Andrzej Kaczmarek (firma pro-
dukcyjna) z siedzibą w Komornikach/k. Poznania 
posiadająca ugruntowaną pozycję na rynku i będąca 
wieloletnim czołowym dostawcą dla branży AGD, Au-
tomotiv oraz Elektrotechnicznej w związku ze swoim 
rozwojem i realizacją nowej koncepcji działania 

poszukuje do swojego zespołu:
bRyGAdZISTAy

                              Opis stanowiska
- nadzór nad zespołem 10-15 pracowników produkcyjnych
- nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych, ustawianie 
procesu wtrysku
- kontrola i motywowanie pracowników
- organizacja czasu pracy pracowników
- prowadzenie dokumentacji produkcyjnej
- praca w trybie 3 zmianowym 4 brygadowym – zgodnie z harmono-
gramem obejmującym również weekend
Wymagania:
- doświadczenie w ustawianiu produkcji na wtryskarkach – warunek 
bezwzględny
- doświadczenie w kierowaniu pracą podległego zespołu 
- znajomoś oprogramowania: Microsoft Office – będzie dodatkowym atutem
- uprawnienia do obsługi wózków widłowych.
Oferujemy:
- pracę w firmie, będącej jednym z liderów produkcji wtryskowej
- stabilną pracę i atrakcyjne wynagrodzenie
- możliwość rozwoju zawodowego – poprzez system szkoleń oraz 
pracę na najnowocześniejszym sprzęcie. 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji (CV ze 
zdjęciem + list motywacyjny) w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogło-
szenia na adres: e-mailowy: rekrutacja@kaczmarek.com.pl z dopiskiem 
w tytule wiadomości: brygadzista lub adres pocztowy: FIRMA Andrzej 
Kaczmarek  62-052 Komorniki, ul. Kolejowa 179/181, pod adresem 
proszę podać  nazwę stanowiska, którego aplikacja dotyczy.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy również o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie 
Danych Osobowych z dnia 29,08,1997r. (Dz. U. NR 133 poz. 883)”.

Firma Andrzej Kaczmarek (firma produkcyjna) z siedzib  w Komornikach/k. Poznania 
posiadaj ca ugruntowan  pozycj  na rynku i b d ca wieloletnim czo owym dostawc  dla bran y 
AGD, Automotiv oraz Elektrotechnicznej w zwi zku ze swoim rozwojem i realizacj  nowej 
koncepcji dzia ania poszukuje do swojego zespo u: 

 
 

 
 

PRACOWNIK PRODUKCYJNY 
                                

 
WYMAGANIA: 

 dyspozycyjno  - gotowo  do pracy 3 zmianowej  w trybie 4-brygadowym, zgodnie z 
harmonogramem obejmuj cym równie  weekend. 

 dobra kondycja fizyczna – praca stoj ca, 
 zdolno ci manualne, 
 umiej tno  pracy w zespole, 
 dok adno , odpowiedzialno , rzetelno ,  
 mile widziane osoby posiadaj ce orzeczenie o niepe nosprawno ci w stopniu lekkim 

 
 
 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przes anie ofert na adres: 
e-mailowy: rekrutacja@kaczmarek.com.pl z dopiskiem pracownik produkcyjny 

lub poczt : „FIRMA ANDRZEJ KACZMAREK” 62-052 Komorniki, ul. Kolejowa 179/181 
 

Informujemy, e skontaktujemy si  tylko z wybranymi kandydatami. 
 
Prosimy równie  o dopisanie klauzuli: „Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
ofercie pracy dla potrzeb niezb dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw  o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 29,08,1997r. (Dz. U. NR 133 poz. 883)”. 
 

 

„Trwajcie mocno w Chrystusie, aby On trwał w Was!  
Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w sercach  
ojców i matek, synów i córek zagasło wiatło Jego witoci.  
Niech blask tego wiatła kształtuje przyszłe pokolenia 
 witych, na chwał imienia Boego” . 
 

                               Jan Paweł II  
 

    
    
    

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II     
w Szczodrzykowiew Szczodrzykowiew Szczodrzykowiew Szczodrzykowie    

 

zaprasza na 
 

X  DzieX  DzieX  DzieX  Dzie Papieski Papieski Papieski Papieski    
„Jan Paweł II „Jan Paweł II „Jan Paweł II „Jan Paweł II –––– odwaga  odwaga  odwaga  odwaga wiwiwiwitotototoci”ci”ci”ci”    

 

Kolegiata Kórnicka 10 padziernika 2010 r.  
    
    

Program:Program:Program:Program:    
 

18:00 Msza wita z okazji X – lecia  

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła  II  

w Szczodrzykowie 
 

19:00 Uroczysto Dnia Papieskiego  

 
 

 
Wykonawcy:Wykonawcy:Wykonawcy:Wykonawcy:    
 

Uczniowie Szkoły  Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie 

Chór „Tutti Santi”  

Chór  Zamku Kórnickiego „Castellum 
Cantans”  

 

 
 



Bank Spó dzielczy w Kórniku  
 

                  Szanowny Kliencie!  
 

             Nie zwlekaj!!! 
 

Za ó  RACHUNEK OSZCZ DNO CIOWO – ROZLICZENIOWY w Banku Spó dzielczym 
w Kórniku i przez 12 miesi cy korzystaj z promocyjnej „Taryfy op at i prowizji za 

czynno ci i us ugi bankowe” dla rachunków oszcz dno ciowo – rozliczeniowych dla osób 
fizycznych za o onych w okresie od 01.07.2010 do 31.12.2010. 

 

              1,00 z  
 

zap acisz za: 
 

 przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku  
(rozliczany w systemie ELIXIR) 

 realizacj  sta ego zlecenia 
 realizacj  polecenia zap aty 

 

BEZ OP AT 

                       za: 
 

 prowadzenie rachunku 
 za przyj cie i modyfikacj  sta ego zlecenia 
 

Szczegó owych informacji udzielaj  pracownicy Banku!!! 
 

 
 

Oddzia  w Zaniemy lu 
63-020 Zaniemy l, ul. Raczy skiego 22 
tel./fax (61) 285 70 14 

Filia w Borówcu 
62-023 G dki, ul. Pozna ska 38  
tel. (61) 819 90 33 

Filia w Bninie 
62-035 Kórnik, Bnin, Rynek 2 
tel. (61) 898 01 60 

Centrala: Kórnik, Plac Niepodleg o ci 31, tel./fax (61) 817 04 01     
Strona internetowa: www.bs.kornik.sgb.pl 
e-mail: bs.kornik@alfa.cop.pl  
e-mail: biuro@bs.kornik.sgb.pl   e-mail: sekretariat.bs@neostrada.pl        e-mail: marketing.kornik@bs.horyzont.net  
 


