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W numerze także:
- Podsumowanie kadencji samorządu V kadencji
- Kandydaci do Sejmiku Wojewódzkiego
- Podwyżki Aquanetu
- Kolarze Jedynki Limaro wśród Nadziei Olimpijskich 

O A Z A  O T W A R T A 

Wodowanie burmistr za

Kijewski  rozpoczyna mecz

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

oraz tralki gięte

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

Miejsce
na Twoją reklamę

L O G O P E D A

Dominika Pi tek
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HUbeRTUS

7 listopada burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski oraz wiceburmistrz Hieronim Urbanek 
wzięli udział we mszy św. zorganizowanej 
w parafii pw. Matki Boskiej Królowej Rodzin 
w Borówcu okazji Święta Huberta- patrona 
myśliwych. 

ZNóW WYSOKO W 
prEstiżowym rANkiNgu

8. listopada w Pałacu Staszica w War-
szawie odbyła się Konferencja pt.” Samo-
rząd Zrównoważonego Rozwoju”.

Konferencja ta była finałem Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Sa-
morządu Terytorialnego przeprowadzonego 
przez Wydział Nauk Społecznych i Admini-
stracji Politechniki Warszawskiej.

Organizatorami Konferencji były obok 
Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej, Instytut Nauk 
Ekonomicznych PAN, Fundacja Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz 
Fundacja Best Place – Europejski Instytut 
Marketingu Miejsc.

Podstawowym założeniem rankingu 
jest ocena wszystkich 2479 polskich sa-
morządów, w podziale na trzy grupy od-
zwierciedlające charakter administracyjny 
jednostek, tj.: gminy wiejskie, miejskie oraz 
miejsko-wiejskie. Drugą główną ideą zesta-
wienia jest ocena efektywności działania 
oraz stopnia rozwoju wszystkich polskich 
samorządów w oparciu o 16 wskaźników, 
obejmujących trzy zasadnicze obszary 
funkcjonowania: gospodarczy, społeczny 
oraz ochronę środowiska.

Kórnik znalazł się na bardzo wysokim 
3 miejscu w kategorii gmin miejsko-wiej-
skich (w której slasyfikowano 850 gmin). 
Statuetkę i gratulacje odebrał wiceburmistrz 
Hieronim Urbanek.

Nagrody za pierwsze trzy miejsca w po-
szczególnych kategoriach  otrzymali przed-
stawiciele Sopotu, Warszawy, Poznania 
– w kategorii gmin miejskich; Kleszczowa, 

Rewala, Kobierzyc – w kategorii gmin wiej-
skich; Polkowic, Międzyzdrojów, Kórnika – 
w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

Spośród innych przedstawicieli Wiel-
kopolski wysokie miejsca zajęły: 6te 
Swarzędz, 18ste Międzychód (gminy miej-
sko-wiejskie), 4te Tarnowo Podgórne, 10te 
Komorniki, 11 Suchy Las (gminy wiejskie), 
12te Czarnków, 16te Piła (miasta).

Wskaźniki Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju, które brano pod uwagę:
Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita 
(za 10 zł przyznano 1 punkt),
Wydatki na transport i łączność per capita 
(za 10 zł przyznano 1 punkt),
Procent wydatków majątkowych w wydat-
kach budżetu (za 1% przyznano 1 punkt),
Procent wydatków na transport i łączność 
w wydatkach budżetu 
(za 1% przyznano 1 punkt),
Liczba pracujących na 1000 mieszkańców 
(za 1 pracującego przyznano 1 punkt),
Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkań-
ców (za 1 pracującego przyznano minus 
1 punkt),
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 
mieszkańców (za 1 podmiot przyznano 1 
punkt),
Udział dochodów własnych w dochodach 
JST (za 1% przyznano 1 punkt),
Liczba osób, które przeprowadziły się do 
JST (napływ) na 1000 mieszkańców (za 1 
osobę przyznano 1 punkt),
Liczba osób, które wyprowadziły się z JST 
(odpływ) na 1000 mieszkańców(za 1 osobę 
przyznano minus 1 punkt),
Liczba absolwentów szkół ponadgim-

nazjalnych na 1000 mieszkańców (za 1 
absolwenta przyznano 1 punkt),
Liczba komputerów w szkołach z dostępem 
do Internetu na 1000 mieszkańców (za 1 
komputer przyznano 1 punkt),
Udział radnych z wyższy wykształceniem ( 
za 1% przyznano 1 punkt), 
Procent społeczeństwa objętego usługa-
mi wodociągowymi (za 1% przyznano 1 
punkt),

Procent społeczeństwa objętego usługa-
mi kanalizacyjnymi (za 1% przyznano 1 
punkt),
Procent społeczeństwa objętego usługami 
oczyszczalni ścieków (za 1% przyznano 
1 punkt).

OSTATNIA SeSjA

W wyremontowanych salach bnińskiego 
ratusza w dniu 9 listopada odbyła się ostat-
nia sesja Rady Miejskiej w Kórniku minionej 
kadencji. Podsumowano działalność rady, 
poszczególnych komisji a także podzięko-
wano radnym za 4 lata pracy.

kombus modErNiZujE

10 listopada oddano do użytku halę na 
terenach spółki Kombus. w Uroczystości 
wziął udział burmistrz Jerzy Lechnerowski 
i wiceburmistrz Hieronim Urbanek oraz 
radni z przewodniczącą rady na czele. W 
nowym obiekcie powstał między innymi 
punkt obsługi pojazdów z urządzeniami do 
wymiany i wyważania kół.

Szczegóły w tym numerze Kórnicza-
nina. 

Święto NiEpodlEgŁoŚCi

11 listopada władze samorządowe, w 
tym burmistrz Jerzy Lechnerowski i wice-
burmistrz Hieronim Urbanek wzięli udział w 
obchodach Święta Niepodległości.

W robakowskiej parafii pod wezwaniem 
Józefa Robotnika odbyła się uroczysta 
msza święta, po której na lokalnym cmen-

tarzu złożono wiązani pod pomnikiem 
obrońców ojczyzny. 

Nieco później delegacje wielu środowisk 
i instytucji złożyły wieńce pod pomnikiem ku 
czci Powstańców Wielkopolskich 1918-19 
w Kórniku. Ceremonii towarzyszyła Orkie-
stra Muzyków Bydgoskich Emband  przy I 
Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, 
której kapelmistrzem  jest Ewa Makula. 

(ciąg dalszy na str. 4)

Uroczystości pod pomnikiem  Powstańców Wielkopolskich 11. listopada
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(Ciąg dalszy ze str. 3)

W rytmie utworów orkiestry delegacje 
przemaszerowały pod tablicę pamiątkową 
na kórnickim rynku, gdzie także złożono 
wieńce. Oprawą uroczystości zajęło się 
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 7 Pułku 
Strzelców Konnych Wielkopolskich. Wie-
czór Święta Niepodległości upłynął pod 
egidą konkursu recytatorskiego Wpisani w 
Historię, którego finał tradycyjnie odbywa 
się 11 listopada w Zamku Kórnickim.

Podczas święta burmistrz z małżonką 
złożyli kwiaty we wszystkich miejscach 
pamięci na terenie naszej gminy.

rEAlokACjA

Komitet Monitorujący Wielkopolski Re-
gionalny Program Operacyjny zebrał się 16 
listopada w sprawie realokacji środków.

Prawie 2,5 miliona euro przeniesiono  z 
działania 1.7 (przygotowanie terenów inwe-
stycyjnych) na rzecz działania 1.1 (rozwój 
mikroprzedsiębiorstw).

Ponad 6,2 miliona euro trafiło z dzia-
łania 2.6 (rozwój regionalnej infrastruktury 

lotniczej) na rzecz działania 2.2 (poprawa 
dostępności do regionalnego i ponadregio-
nalnego układu drogowego)

mArsZAŁEk ZwiEdZiŁ oAZę

17 listopada marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak, w towa-
rzystwie burmistrza Jerzego Lechnerow-
skiego, wiceburmistrza Hieronima Urbanka, 
kierującego Wydziałem Inwestycji UM 
Bronisława Dominiaka i dyrektora placówki 
Wojciecha Kiełbasiewicza  zwiedził obiekty 
Kórnickiego Centrum Sportu i Rekreacji 
„Oaza”.

ZgromAdZENiE AquANEt

18 listopada podczas zgromadzenia 
akcjonariuszy spółki Aquanet zatwierdzono 
Plan Realizacji Inwestycji na 2011. Wyda-
rzenie to miało miejsce tuz po zamknięciu 
tego numeru Kórniczanina. Więcej Szcze-
gółów w następnym numerze.

Opr. ŁG

Z kalendarZa 
prZewodnicZącej rM

11 listopada
- z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim 

i radnymi Andrzejem Surdykiem, Bogdanem 
Wesołkiem, Sewerynem Waligórą, Przemysła-
wem Pacholskim uczestniczyliśmy we Mszy 
św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym 
w Robakowie, a następnie złożyliśmy wiązanki 
kwiatów przy pomniku Obrońców Ojczyzny na 
robakowskim cmentarzu.

- Z okazji Turnieju Niepodległościowego 
Kórnicko – Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
przekazałam puchar Przewodniczącej Rady 
Miejskiej zwycięzcy turnieju strzeleckiego.

- Z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim, 
wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem 
oraz radnymi Bogdanem Wesołkiem, Ma-
ciejem Marciniakiem, Andrzejem Regulskim 
brałam udział w składaniu wiązanek kwiatów 
pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i 
tablicy pamiątkowej na rynku w Kórniku 

- Na zaproszenie Komendy Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego z burmistrzem Jerzym 

Lechnerowskim i wiceburmistrzem Hieroni-
mem Urbankiem oraz radnymi Małgorzatą 
Walkowiak, Bogdanem Wesołkiem, Adamem 
Lewandowskim, Andrzejem Regulskim gości-
liśmy na Koncercie Finałowym X Konkursu 
Recytatorskiego „Wpisani w Historię”.

12 listopada z burmistrzem Jerzym Lech-
nerowskim, wiceburmistrzem Hieronimem 
Urbankiem oraz radnymi uczestniczyłam w 
uroczystości otwarcia Centrum Rekreacji 
i Sportu OAZA.  

Irena Kaczmarek
Przewodnicząca RM 

minionej kadencji

Ostatnia sesja V kadencji Rady Miejskiej 
w Kórniku odbyła się 9 listopada, po raz 
pierwszy w wyremontowanych wnętrzach 
ratusza w Bninie.

Sesja miała charakter uroczysty. Prze-
wodniczący komisji rady przedstawili spra-
wozdania z działalności. Podsumowania 
dokonali także: przewodnicząca Rady 
Miejskiej i Burmistrz Gminy Kórnik.

Zarówno Irena Kaczmarek, jak i Jerzy 
Lechnerowski dziękowali radnym za cztery 
lata pracy i wręczyli im upominki.

Podczas prezentacji multimedialnej 
dowiedzieliśmy się o tym, jak zmieniała się 
nasza gmina w ostatnim czasie. 

Dochody gminy zwiększyły się z                
50 milionów w roku 2007 do 75 milionów 
w 2010.  Udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych i prawnych wzrósł z 
12,3 miliona zł w roku 2007 do niemal 18 
milionów w roku bieżącym. 

W latach 2007-2010 zrealizowano 320 
inwestycji o łącznej wartości 105 milionów 
złotych.

Gmina złożyła 40 wniosków o dofinan-
sowanie zadań z funduszy zewnętrznych. 

otrzymano dofinansowanie na 20 
zadań. ogółem otrzymaliśmy z różnych 
źródeł 8.127.410zł (ze środków uE 
5.229.568 zł)

Uchwalono 58planów miejscowych oraz 
6zmian studium gminy.

W latach 2007 –2010 wydano 1417 
decyzji o warunkach zabudowy:
• 910 dotyczy zabudowy mieszkaniowej
• 209 dotyczy zabudowy innej (AG)
• 298 dotyczy celu publicznego

Bezrobotnych w Gminie Kórnik mamy  
obecnie 243 osoby, tj. 1,2%zameldowa-
nych. 

ŁG i Robert jankowski

podsuMowanie pracy saMorZądu V kadencji
jAK NAS DOceNIANO

W ostatnich latach Gmina Kórnik 
zdobyła wiel ewyróżnień, z których naj-
ważniejsze, to:
•2008r. -Certyfikat „ Gmina Fair Play”,
•2008 r. -V miejsce w Rankingu Samorzą-
dów „Rzeczpospolitej” w kategorii 
Najlepsza Gmina Miejska,
•2009 r. –X miejsce w Rankingu Samo-
rządów, „Rzeczpospolitej” w kategorii 
Najlepsza Gmina Miejska,
•2009 r. –IV miejsce w Polsce pod wzglę-
dem zrównoważonego rozwoju,
•2010 r. –Gmina Kórnik laureatem kon-
kursu Teraz Polska,
•2010 r. –Catalyst –Rynek Obligacji GPW 
–emisja obligacji komunalnych,
•2010 r. –I miejsce w Rankingu Samo-
rządów „Rzeczpospolitej” w kategorii 
Najlepsza Gmina Miejska,
•2010 r. –wyróżnienie „Sportowa Gmina”,
•2010 r. –Gmina Kórnik finalistą IV edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Grunt na 
medal 2010”,
•2010 r. –3 miejsce w Rankingu „Wspól-
noty” w kategorii małe miasta, sukces 
ekonomiczny oraz 13 miejsce w kategorii 
małe miasta, sukces finansowy w latach 
2006 –2010 (13 miejsce otrzymaliśmy, 
jako jedyni z województwa wielkopol-
skiego),
•2010 r. –3 miejsce w Polsce pod wzglę-
dem zrównoważonego rozwoju

doChody i ZAdŁużENiE gmiNy w lAtACh 2004-2010 i plAN do 2018r.

Drogi ogółem

10,3 
miliona 
złotych

-w Błażejewie 321 tys. zł

-Kórnik–Pierzchno 774 tys. zł

-Borówiec–Koninko 609 tys. zł

-Dachowa–Nowina 2.823 tys. zł

-Świerkowa w Czmoniu 252 tys. zł

-Mieczewska w 
Kamionkach 426 tys. zł

-Mostowaw Kamionkach 718 tys. zł

-Jeziorna w Szczytnikach 758 tys. zł

-Szeroka w Robakowie 373 tys. zł

-Dworcowa w Robakowie 323 tys. zł

-Os.przy ul.Witosa–Bnin 344 tys. zł

-Asnyka–Kórnik 1.005 tys. zł

-Wyspiańskiego–Kórnik 692 tys. zł

-Poznańska-Kórnik 877 tys. zł

NAjwAżNiEjsZE rEmoNty dróg

wydAtki NA oŚwiAtę

                                                2007 2008 2009 2010

Wydatki
(wtys.zł) 12.602 13.917 14.939 16.978

Subwencja
oświatowa
(wtys.zł)

6.974 7.541 8.162 8.638

Marszałek Marek Woźniak zwiedza OAZĘ.

Podczas ostatniej sesji V kadencji RM.
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Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY 
DEMOKRATYCZNEJ

Nr.
na 

liście
Nazwisko i Imię Wiek Miejsce 

zamieszkania

1 Niedbała Marek Leon 45 Suchy Las 
2 Janusz Waldemar Piotr 58 Gniezno 
3 Siczyński Eugeniusz Ludwik 56 Śrem 
4 Kubicka-Sztul Krystyna 57 Środa Wlkp. 
5 Aumiller Andrzej Kordian 63 Poznań 
6 Woźniak Anna 41 Sokołowo 
7 Skrzypczak Irena Maria 60 Luboń 

8 Pera Rafał 37 Grabowo 
Królewskie 

9 Borowicz Piotr Jerzy 59 Murowana 
Goślina 

10 Czyżak Danuta Anna 51 Dolsk 
11 Ikierska Renata 53 Gniezno 
12 Antkowiak Dawid 25 Kruchowo 
13 Szymański Adrian 19 Gniezno 
14 Budzińska Urszula Julia 22 Pecna 
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO 

LUDOWE
Nr.
na 

liście
Nazwisko i Imię Wiek Miejsce 

zamieszkania 

1 Jankowiak Wojciech 54 Skórzewo 
2 Błochowiak Arkadiusz Stanisław 59 Poznań 

3 Kaźmierczak Mirosława Katarzyna 55 Środa 
Wielkopolska 

4 Łykowski Piotr 47 Piekary 
5 Wachowiak Paweł Szczepan 58 Mosina 
6 Tomczak Przemysław Marek 31 Pawłowice 
7 Strużyński Krzysztof Zenon 58 Pyzdry 
8 Kaczmarek Marcin Piotr 28 Kłecko 
9 Barnaś Grażyna Maria 59 Grójec 
10 Lewandowski Ryszard Szczepan 53 Pecna 
11 Mikołajczak Jerzy 55 Gniezno 
12 Baumgart Marek Piotr 40 Kobylnica 
13 Pawłowski Robert Piotr 38 Gniezno 
14 Jackowski Jacek 39 Września 

Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY 
Nr.
na 

liście
Nazwisko i Imię Wiek Miejsce 

zamieszkania

1 Gabryelewicz Anna Marta 21 Skrzynki 
2 Piekuta Wojciech Piotr 24 Kórnik 
3 Konrad Agnieszka 35 Poznań 
4 Chelwing Zbigniew Czesław 45 Miniszew 
5 Malinowska Danuta 63 Rzymsko 
6 Marczewski Jacek Roman 44 Linne 
7 Kurzyński Wojciech 46 Kowale Pańskie 

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA 
RP 

Nr.
na 

liście
Nazwisko i Imię Wiek Miejsce 

zamieszkania

1 Woźniak Marek 50 Suchy Las 
2 Poślednia Krystyna 53 Września 
3 Urbanek Hieronim Michał 51 Śrem 
4 Trepiński Bogdan Kazimierz 67 Poznań 
5 Czerwiński Mateusz 24 Mosina 
6 Poklewska-Koziełł Anna Maria 53 Biskupice 
7 Kałwak Jerzy Władysław 54 Wełnica 
8 Jasińska Mariola 27 Pyzdry 
9 Jopek Radosław Piotr 37 Swarzędz 
10 Świdurska Maria Mirosława 46 Śrem 
11 Szarleja Radosław 43 Złotniki 

12 Kolas Wiesław 43 Kostrzyn 
Wielkopolski 

13 Filipiak Paweł 37 Popowo-
Ignacewo 

14 Grabkowska Maria Hanna 57 Koziegłowy 

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr.
na 

liście
Nazwisko i Imię Wiek Miejsce 

zamieszkania

1 Czerwiński Zbigniew 49 Poznań 
2 Rdesiński Filip Michał 29 Zakrzewo 

3 Szymczak Dariusz Błażej 48 Nowe Miasto 
nad Wartą 

4 Świerczyński Sławomir Szczepan 51 Gniezno 
5 Mizia Cezary Andrzej 47 Śrem 
6 Cichońska Alicja Maria 52 Września 

7 Piasta Dawid 26 Bolechowo 
Osiedle 

8 Foltyn Małgorzata Maria 54 Kubalin 
9 Lewandowicz Artur Grzegorz 40 Poznań 
10 Dębicki Tadeusz 65 Markowice 
11 Marciniak Sławomir Józef 44 Lusowo 
12 Pędzińska Maria Kasylda 55 Poznań 
13 Harężlak-Grześ Anna Justyna 47 Poznań 
14 Klinger Tadeusz Jacek 44 Poznań 
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA 

PLATFORMA INICJATYW SPOŁECZNYCH-TERAZ 
WIELKOPOLSKA

Nr.
na 

liście
Nazwisko i Imię Wiek Miejsce 

zamieszkania

1 Michalczak Przemysław 37 Luboń 
2 Czawiak Dawid Sławomir 24 Luboń 
3 Popko Edyta 24 Luboń 
4 Dobraszak Wojciech 23 Luboń 
5 Maziarka Kamil Łukasz 22 Luboń 

Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA 
EMERYTÓW I RENCISTÓW

Nr.
na 

liście
Nazwisko i Imię Wiek Miejsce 

zamieszkania

1 Antoszkiewicz Wiesław Józef 46 Chwałkowo 
Kościelne 

2 Muszyński Karol Stanisław 42 Grabianowo 
3 Ścibisz Sebastian Piotr 24 Poznań 
4 Rewkowski Kazimierz 83 Suchy Las 
5 Ścibisz Mikołaj Paweł 23 Poznań 
6 Machura-Rewkowska Janina 63 Suchy Las 

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY UNIA POLITYKI REALNEJ
Nr.
na 

liście
Nazwisko i Imię Wiek Miejsce 

zamieszkania 

1 Długosz Rafał Tomasz 39 Poznań 
2 Józwiak Karol 30 Września 
3 Grużewski Radosław 21 Skoki 
4 Groblewski Miłosz 22 Niechanowo 
5 Rzepecka Angelika Anna 24 Osiniec 

Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO „PIAST” 
Nr.
na 

liście
Nazwisko i Imię Wiek Miejsce 

zamieszkania

1 Bera Bogdan Grzegorz 64 Poznań 
2 Bukowski Józef 54 Poznań 
3 Gola Czesław 78 Poznań 
4 Idziak Józef 69 Poznań 
5 Krzyżostaniak Aleksander 63 Poznań 
6 Wanisławczyk Janusz 61 Sierosław 

Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN
Nr.
na 

liście
Nazwisko i Imię Wiek Miejsce 

zamieszkania

1 Witasik Stefan Marian 71 Września 
2 Szklarska Anna Maria 28 Zalasewo 
3 Maciejewski Marek Sławoj 28 Śrem 
4 Gorczyńska Violetta Maria 47 Gniezno 
5 Hernacki Błażej 27 Turostówko 
6 Nowik Janina Kazimiera 66 Poznań 
7 Wójciak Jerzy 64 Poznań

sprzedam nowe drzwi modrzewiowe, 
wewnętrzne, ozdobne,  

wysokiej jakości, 
malowane natryskowo, 
30 szt., różne wymiary, 

cena 990zł/szt. 
tel. 618 171-977

sprzedam działkę przemysłową 
o pow. 1ha,

między szosą serwisową a trasą katowicką,
środkowa działka pomiędzy dwiema

budującymi się firmami
(może być do podziału po 2500m²)

tel. 618 171-977

sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną 
w Kórniku 

o pow. 1000m², 
na przeciwko przedszkola.

Nadaje się na bliźniak.
Cena 385zł/m² lub do uzgodnienia

tel. 618 171-977

kANdydACi w wyborACh do sEjmiku wojEwódZkiEgo

Pamiętaj! Żeby twój głos był ważny, w 
kratce na karcie do głosowania musisz po-
stawić znak „x”, a nie jakikolwiek inny – np. 
„v” czy „-„. Punkt przecięcia kresek tworzą-
cych znak „x” musi się znaleźć w obrębie 
kratki. Dopiski poza kratkami nie mają żad-
nego znaczenia. Jeśli więc przy nazwisku 

wybranego kandydata (lub kandydatów) 
postawiłeś właściwie „x”, pozostałe kratki 
są czyste i masz taką potrzebę – możesz 
pisać na karcie co chcesz. 

Jeśli zdarzy ci się pomylić i postawić 
znak „x” nie tam, gdzie chciałeś, lub w 
sposób niewłaściwy – nie dostaniesz nowej 

karty do głosowania.
Informacja o tym, jak oddać głos żeby 

był ważny, jest umieszczona na każdej kar-
cie i na plakatach w lokalach wyborczych. 
Powinni nią służyć też członkowie komisji, 
oczywiście nie sugerując na kogo należy 
zagłosować.

jak głosować w wyborach burmistrza?

Sposób głosowania jest bardzo prosty 
– można oddać głos tylko na jednego kan-
dydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej 
strony obok jego nazwiska. Jeżeli postawisz 
go przy dwóch nazwiskach albo nie posta-
wisz w ogóle - głos jest nieważny.

jak głosować w wyborach 
do rady miejskiej?

Ponieważ liczbę 20 tys. zameldowanych 
mieszkańców przekroczyliśmy po 31 grud-
nia ubiegłego roku (dokładnie we wrześniu 
2010) nadal głosujemy na osoby, a nie na 
osoby i listy wyborcze kandydatów.

Wybory gminach takich jak nasza od-

bywają się na zasadzie większościowej 
– radnymi zostają ci kandydaci, na których 
głosowało najwięcej osób. 

Głosuje się stawiając znak „x” w kratce 
z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu 
kandydatów (ze wszystkich list), ilu radnych 
jest wybieranych w danym okręgu. Można 
też głosować na mniejszą liczbę kandyda-
tów. Przypomnijmy, że w każdym okręgu 
wybieramy dwóch kandydatów do rady, z 
jednym wyjątkiem: w okręgu nr 7 wybieramy 
ich aż trzech .

jak głosować w wyborach do rady 
powiatu i sejmiku wojewódzkiego?

W wyborach do rady powiatu wyborca 
głosuje tylko na określoną listę, stawiając 
znak „x” obok nazwiska jednego z kandy-

datów i wskazując tym jego pierwszeństwo 
do mandatu. 

Jeżeli znak „x” został postawiony przy 
nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów 
z różnych list albo niepostawiony w ogóle 
– głos jest nieważny. ALE: jeżeli znak „x 
został postawiony obok nazwisk dwóch lub 
więcej kandydatów z tej samej listy, głos jest 
ważny. Uznaje się wtedy, że został oddany 
na daną listę, a pierwszeństwo przysługuje 
temu z oznaczonych kandydatów, który 
znajduje się najwyżej na liście.

Dokładnie taka sama procedura obo-
wiązuje w wyborach do sejmiku woje-
wódzkiego.

Na podstawie informacji ze str. 
www.maszglos.pl

Opr ŁG

wybory 21 listopada- jak głosować ?

KANDYDAcI W WYbORAcH 
do sEjmiku wojEwódZkiEgo Cd. Firma meblarska 

z siedzibą w Borówcu zatrudni:
krawcowe

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
tel. 695-933-604
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sołeckie

kronika 
kryMinalna

Nietrzeźwy kierowca samochodu 
5 listopada, funkcjonariusze Wydziału 

Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu dokonali zatrzymania 
w Kórniku mężczyzny, który kierował 
samochodem,  znajdując się w stanie 
nietrzeźwości. Miał 0,52‰ alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Zatrzymali złodzieja
7 listopada w Gądkach, kórniccy 

funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, 
który dokonał kradzieży odzieży o war-
tości 1480 zł. 

Nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 
8 listopada w Borówcu, kierujący for-

dem nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 
i doprowadził do zderzenia z autobusem 
mercedes.

pijany rowerzysta 
14 listopada w Kórniku, zatrzymano 

mężczyznę, który kierował rowerem, 
będąc nietrzeźwym. Badanie alkomatem 
wykazało, że rowerzysta miał 1,8‰ alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

kradzieże, włamania
• 4 listopada w Kórniku, skradziono 

laptopa o wartości 1500 zł,
• 8 listopada w Kórniku, doszło do 

kradzieży przedmiotów stanowiących 
wyposażenie lokalu gastronomicznego 
o ogólnej wartości 23 286 zł, 

• 9 listopada w Kórniku, skradziono z 
pojazdu dekoder telewizyjny oraz odtwa-
rzacz DVD o ogólnej wartości 400 zł, 

• 10 listopada w Dziećmierowie na-
stąpiła kradzież pojazdu seat o wartości 
42 500 zł,

• 12 listopada w Radzewie, doszło do 
kradzieży waty szklanej, przewodu elek-
trycznego o ogólnej wartości 1500 zł,

• 13 listopada w Gądkach, skradziono 
łyżkę od koparko-ładowarki o wartości 8 
000 zł,

• 13 listopada doszło do włamania do 
sklepu w miejscowości Czmoń i kradzieży 
z niego art. spożywczych, alkoholu i pa-
pierosów o ogólnej wartości 9 868 zł. 

Opr. BMZ

bIeRNATKI 

W trakcie budowy jest ścieżka dla pie-
szyh wzdłuż ulicy Głównej – od lasku do 
ulicy Jarzębinowej. Jej wykonanie fianan-
sują władze gminy. Zakończenie inwestycji 
przewidziano na 30 listopada. Sołtys Anna 
Plucińska podkreśla, że mieszkańcy Bier-
natek na to przedsięwzięcie czekali 8 lat.

Sołtys Annna Plucińska porusza też 
problem wody, która zalewa Biernatki. Po-
wodem tego są dwa rowy. Jeden mający 
odprowadzać wodę do jeziora jest nie-
drożny. Drugi, przeznaczony do ściągania 
jej z pól, nie może spełniać swojej funkcji, 
gdyż uszkodzony jest przepust pod ulicą 
Rekreacyjną.

CZoŁowo

Sołtys Dorota Dłubała informuje, że pod-
czas zebrania wiejskiego zorganizowanego 
w czwartek, 23 września ustalono podział 
fundszu sołeckiego na 2011 rok. 

Część środków zostanie przeznaczona 
na integrację mieszkańców, kolejna – na 
utrzmanie małej świetlicy wiejskiej i boiska, 
natomisat pozostałe pieniądze zaplanowa-
no wydać na dokupienie sprzętu na plac 
zabaw.

W piątek, 12 listopada została usta-
wiona nowa tablica ogłoszeń na os. Mię-
dzylesie. 

Sołtys Dorota Dłubała dodaje, iż w naj-
bliższym czasie będą postawione cztery 
tablice przy parkingu leśnym ostrzegające 
przed karami za zaśmiecanie.

dZiEĆmiErowo 

Sołtys Henryk Hypsior z zadowoleniem 
mówi o tym, że w październiku rozpoczęły 
się prace związane z układaniem chodnika 
wzdłuż ulicy Dworcowej. Chodnik będzie 
po jednej stronie – lewej od strony Kórni-
ka. Mieszkańcy niecierpliwie  czekali na to 
przedsięwzięcie. Do tej pory niebezpiccznie 
chodziło się tą drogą. Inwestycja ma być 
zakończona do 30 listopada.

Robert Wrzesiński

Kórniccy strażacy uczestniczyli w kilku kolejnych akcjach:

• 1 listopada zabezpieczali miejsce wypadku na ulicy Woźniaka w Kórniku, 

• 7 listopada zabezpieczali miejsce kolizji samochodowej w Szczodrzykowie, 

• 13 listopada zabezpieczali miejsce kolizji samochodowej w Kórniku na trasie S 11, 

• 14 listopada zabezpieczali miejsce kolizji w Kórniku na rondzie na ulicy Woźniaka.

Opr. Robert Wrzesiński

Zakończył się remont ratusza w bni-
nie. trudności projektowe i wykonawcze 
odwlekły dawno zapowiadany finisz, 
jednak udało się w nowych pomieszcze-
niach zorganizować ostatnią sesję rady 
miejskiej w kórniku kadencji 2007-10.

w stosunku do wstępnych założeń 
znacznie wzrósł także koszt remontu i 
modernizacji. początkowo nie przewidy-
wano na przykład wymiany wszystkich 
belek dachowych. poniżej publikujemy 
opis inwestycji przygotowany przez 
wydział inwestycji um w kórniku, który 
koordynował z ramienia inwestora prace 
przy ratuszu. 

ŁG

projektant: 
Architektoniczne Biuro Projektowe, 
Stefan Wojciechowski, 

wykonawca: 
P.P.H.U. „EURO-DACH”, 
Rafał Wichłacz, Śrem
 
termin rozpoczęcia: 
Podpisanie umowy w dniu 30 marca 

2009r. z Rafałem Wichłaczem (firma „EU-
RO-DACH”) na wykonanie modernizacji 
budynku ratusza w Kórniku – Bninie.

przekazanie  placu budowy 
w dniu 30 marca 2009r. 

Zakres robót 
Ze względu na stan techniczny obiektu 

podjęto decyzję o pełnym remoncie, mo-
dernizacji, przystosowaniu dla niepełno-
sprawnych i przebudowie całego obiektu 
w celu nadania mu nowej funkcji, jaką jest 
siedziba samorządu miejskiego z biurami i 
salami posiedzeń, również jako obiektu o 
aspekcie kulturowym i turystycznym.
powierzchnia zabudowy: 249,2 m2
powierzchnia użytkowa ok. 356,6 m2 
( po zmianach ok. 526,0 m2) 

Zakres prac w budynku ratusza przewi-
dywał na poszczególnych kondygnacjach:

- parter: budowę szybu windowego 
z dźwigiem (do wysokości poddasza), 
zmiany w partii korytarza, wymianę klatki 
schodowej, zmianę funkcji pomieszczeń z 
renowacją kominka, 

- piętro: powiększenie sali posiedzeń z 
renowacją kominka i odkryciem belek stro-
powych, zmianę układu ścianek działowych 
i wykonanie łazienki, 

- poddasze: adaptację pomieszczeń 
strychowych na biura, galerie, pomieszcze-
nia gospodarcze (WC, kotłownia, serwe-
rownia ), wykonanie przeszklenia korytarza 
z możliwością podglądania konstrukcji 
wieży i wykonaniu schodów stalowych na 
wieżę. 

Dokonano również w całym budynku 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

renowację drzwi zewnętrznych, wykonano 
podsadzki i podłogi oraz wykończenia 
sufitów.

Projekt zakładał remont konstrukcji 
dachu i wymianę dachówki, ale ze względu 
na zły stan techniczny podjęto decyzję o 
wymianie prawie całej więźby dachowej. 
Nastąpił demontaż kopuły wieży, jej na-
prawa i ponowny montaż. Wykonano całe 
nowe opierzenia i rynny z blachy miedzianej 
oraz zastosowano okna połaciowe doświe-
tlające pomieszczenia galerii. Wykonano 
również wymianę belek stropowych nad 
piętrem i parterem,

Wykonano wieńce żelbetowe w pozio-
mie stropu nad  piętrem i nad parterem, 
rozebrano posadzki, podbeton i wykonano 
wykopy w piwnicy i na parterze, rozebrano 
i wybudowano trzy kominy.

Zakres prac obejmował również wy-
konanie nowych instalacji elektrycznej, 
komputerowej i alarmowej, wodno – ka-
nalizacyjnej, centralnego ogrzewania,  
klimatyzacyjnej.

W zakresie prac zewnętrznych na 
elewacji budynku wykonano w ścianach 
wzmocnienia w postaci ściągów stalowych 
oraz zastosowano opaskę żelbetową 
wzmacniającą fundament budynku. Wy-
konano nowe tynki elewacyjne, w dolnej 
partii renowacyjne i ustalono nowy kolor 
elewacji. 

Prace  zewnętrzne przewidywały rów-
nież budowę komory pod klimatyzator 
zewnętrzny, wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej, kanalizacji deszczowej i drenażu 
opaskowego, wykonanie nawierzchni wokół 
budynku z kostki granitowej.

Ponadto w budynku zastosowana zosta-
ła elektroniczna blokada przeciwwilgociowa 
Aquastop.

przewidywany koszt 
– około 2 600 000zł
termin zakończenia prac:  
05 listopada 2010r

reMont  ratusZa  w  bninie ZakońcZony

Na posiedzeniu 27 października Rada 
Miejska w Kórniku postanowiła przeprowa-
dzenie w terminie wyborów samorządowych, 
tj. w dniu 21 listopada 2010 r. w lokalu konsul-
tacyjnym z siedzibą w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Kórniku przy ul. Armii Krajowej 11,  
w godzinach od 8.00 do 22.00 konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Bnina (okręg 
wyborczy nr 3) w sprawie przywrócenia 
bninowi praw miejskich.

W ramach konsultacji mieszkańcom po-
stawione będzie pytanie:

„Czy jest pani / pan za przywróceniem 
bninowi praw miejskich ?”.

Osoby uprawnione do udziału w konsulta-
cjach wyrażą swoją opinię w jawnym głosowa-
niu poprzez oddanie głosu do urny, na karcie 
do głosowania o ustalonym wzorze.

Początkowo planowano przeprowadzenie 
konsultacji z mieszkańcami całej gminy, gdyż 
tylko takie pełne konsultacje są niezbędne w 
procesie starania się o przywrócenie praw 
miejskich.

Zadecydowano jednak, że najistotniejsze 
jest sprawdzenie jak bardzo na prawach 
miejskich zależy najbardziej zainteresowanym 
mieszkańcom, tym którzy poniosą ewentualne 
koszty zmian, o których pisaliśmy w jednym z 
poprzednich numerów.

Gdy mieszkańcy Bnina wyraźnie i licznie 
opowiedzą się za przywróceniem praw miej-
skich, konsultacje w całej gminie zostaną prze-
prowadzone najprawdopodobniej przy okazji 
zbliżających się wyborów do parlamentu.

Wtedy także najprawdopodobniej odbędą 
się konsultacje na temat zorganizowania na 
terenie Kórnika i Bnina samorządu  pomocni-
czego (lub kilku takich samorządów) na kształt  
rady sołeckiej lub rady osiedla.

Zapraszamy wszystkich uprawnionych do 
głosowania w okręgu nr 3 do wyrażenia swojej 
opinii na temat przywrócenia praw miejskich.

spotkajmy się 
przy urnie konsultacyjnej 

21 listopada.

Łukasz Grzegorowski
Przewodniczący 

Komisji Konsultacyjnej

bnińskie 
konsultacje

strAżACy w AkCji

Kilka dni przed zakończeniem remontu - sala sesyjna

Poddasze.
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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
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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

Sprzedam działkę budowlaną 
o powierzchni 1000m² 

w Skrzynkach przy ul.  Leśnej
tel.  509-710-400

USŁUGI 

BLACHARSKO
-DEKARSKIE

- papa termozgrzewalna,
- konserwacja dachów,

- położenie więźby dachowej,
- położenie blacho-dachówki,

dachówki i gontów,
- ocieplanie poddaszy,

- nida - gips 
- prace wykończeniowe,

- rynny i opierzenia

KONKURENCYJNE 
CENY 
DOBRE 
WYKONANIE

tel. 516-049-006

Sprzedam 
bezpośrednio 

mieszkanie 
o pow. 53m², 

dwupokojowe
Kórnik, ul. Staszica

tel .  507-050-886

układanie płytek
szpachlowanie

malowanie
Tapetowanie

Tel. 602-769-161

Od stycznia 2011 roku Aquanet „fundu-
je” nam kolejne od kilku już lat, podwyżki 
cen wody oraz ścieków. Wzrost cen tłuma-
czy rosnącymi kosztami utrzymania sieci 
wodno-kanalizacyjnej i inwestycjami.  

Rada Miasta Poznania 
przyjęła wniosek taryfowy 
Aquanet na rok 2011. Nowe 
ceny za zimną wodę i ście-
ki będą obowiązywać od 1 
stycznia 2011 roku wszędzie 
tam, gdzie wodę dostarcza 
spółka Aquanet, czyli również 
na terenie gminy Kórnik. 

Jak poinformowała nas 
Dorota Wiśniewska, rzecz-
nik prasowy poznańskiego 
Aquanetu, ceny wzrosną o 
4,0%, a to oznacza, że za 
1 metr sześcienny zimnej 
wody zapłacimy 3,57 zł brutto, a za 1 metr 
sześcienny ścieków 4,86 zł brutto. 

Co to oznacza dla przeciętnego miesz-
kańca? Według szczegółowych wyliczeń 
Aquanetu dla 3-osobowej rodziny i średnim 
zużyciu zimnej wody oraz ścieków - 3,2m³ 
na 1 osobę w ciągu miesiąca, realnie rachu-
nek dla jednej rodziny wzrośnie miesięcznie 
3,07 zł brutto, co na jedną osobę daje 1,02 
zł brutto więcej niż w 2010 roku. 

Dlaczego Aquanet 
co roku podnosi ceny?  

Dorota Wiśniewska z Aquanetu, po-
informowała, że coroczna podwyżka cen 
uzdatniania i dostarczania zimnej wody 

oraz odbioru i oczyszczania ścieków jest 
spowodowana rosnącymi wydatkami na za-
pewnienie najwyższej jakości oferowanych 
usług oraz bezpieczeństwa sanitarnego. 
- Wpływ na nie mają rosnące koszty eksplo-

atacji, a w tym 
media, z których 
korzystamy jako 
firma produkcyj-
na, takie jak prąd 
czy gaz – mówi. 

Co roku pła-
cimy więcej za 
wodę i ścieki, bo 
Aquanet musi 

inwestować. 
-  Rosnące 
wymogi co do 
jakości wody 
oraz stopnia 
oczyszczenia 
ścieków wy-
muszają na 
naszej firmie 
poszukiwanie i wprowadzanie coraz to 
nowszych technologii. Jesteśmy także 
spółką, która nie zaprzestaje inwestycji w 
nowe technologie, modernizację, czy też 
zaspokojenie potrzeb coraz większej liczby 
odbiorców – informuje rzecznik prasowy 
Aquanetu. 

Poznańska spółka wymienia szereg 
najważniejszych inwestycji, wśród których 
jest kilka na terenie gminy Kórnik. Są to 
(na podstawie informacji przesłanych przez 
Aquanet): modernizacja Oczyszczalni Ście-
ków w Borówcu (koszt 29 888 000,00zł) 
- rozpoczęcie 2010 roku, zakończenie w 
2012 roku, budowa kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami w Borówcu w ul. Szkolnej 
i Poznańskiej (koszt 27 000 000,00 zł) - 
rozpoczęcie w 2010 roku, zakończenie w 
2012 roku, budowa kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami w Borówcu w ul. Głównej 
(koszt 24 000 000,00 zł) - rozpoczęcie w 
2011 roku, zakończenie w 2014 roku. 

Tych kilka inwestycji wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych na 
terenie naszej gminy to dla 
jednych  całkiem sporo, dla 
innych niezbyt wiele. Gmina 
Kórnik jest jednym z kilkunastu 
udziałowców spółki Aquanet. 
Każda z gmin, która należy do 
spółki chce, aby jak najwięcej 
inwestycji było realizowanych 
na jej terenie. Nie zawsze jest 
to możliwe. 

Bez względu na to czy Aqu-
anet buduje nowe wodociągi i 

kanalizację na naszym terenie czy też w 
sąsiednich gminach i tak koszty tych inwe-
stycji ponosimy wszyscy, płacąc wyższe 
rachunki. Dlatego czy tego chcemy czy nie, 
podwyżki cen usług są nieuniknione. 

Barbara Morasz-Zawitaj

kórnickie przedsiębiorstwo Autobu-
sowe „kombus”, od połowy listopada 
może korzystać z nowo wybudowanej 
hali napraw.  

W otwarciu hali, które nastąpiło 10 
listopada, oprócz władz spółki i jej pracow-
ników uczestniczyli przedstawiciele samo-
rządu kórnickiego. Tradycyjne przecięcie 
wstęgi było sygnałem, że hala zostaje 
uruchomiona. Miejsce pracy mechaników 
poświęcił ks. Bolesław Dolata, proboszcz 
parafii bnińskiej. Beata Urbaniak, prezes 
KOMBUSU poinformowała, że budowę 
obiektu rozpoczęto w kwietniu tego roku 
a zakończono w październiku. Niestety 
warunki atmosferyczne uniemożliwiły od-
biór techniczny i uruchomienie hali napraw 
tuż po zakończeniu prac budowlanych. 
Nowoczesna hala napraw o powierzchni 
157m², w niebiesko-białych barwach spółki 
posiada pełne zaplecze socjalne dla me-
chaników. Obok nowej hali znajduje się 
dotychczasowa, do której można przejść 
przez łącznik. Na nowej hali odbywać się 
będą wymiany i naprawy ogumienia na 
potrzeby przedsiębiorstwa i dla klientów 
indywidualnych, łącznie z przechowalnią 
ogumienia, jak i sprzedażą nowego do 

samochodów 
osobowych i ciężarowych. 
Pani prezes podkreśla, że hala na-

praw powstała ze środków własnych 

spółki. W planach przedsiębiorstwa jest 
również budowa profesjonalnej myjni dla 
autobusów. 

Barbara Morasz-Zawitaj 

koMbus Ma nową halę napraw

aquanet „funduje” kolejne podwyżki
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 w dniach 27-28 października w 
poradni psychologiczno – pedago-
gicznej w kórniku odbyły się Vii dni 
dysleksji – „dni otwarte”. oferta 
skierowana była dla rodziców i na-
uczycieli. 

Dysleksja rozwojowa to termin czę-
sto używany zarówno w środowisku 
szkolnym, jak w prasie oraz telewizji. 
Dlatego, gdy kogoś pytamy, czy ten ter-
min jest znany, większość odpowiada 
twierdząco. Jednak próba wyjaśnienia 
tego zjawiska sprawia trudności. Po-
staram się przedstawić w tym artykule 
podstawowe pojęcia i wiadomości o 
dysleksji rozwojowej.

Co to jest dysleksja i
 jakie są jej przyczyny?

Dysleksją rozwojową nazywamy 
zespół  specyf icznych t rudnośc i  w 
nauce czytania i pisania. Określenie 
„rozwojowa” oznacza, że jej symptomy 
występują na każdym etapie rozwoju 
dziecka, a trudności nie pojawiają 
się nagle, widoczne są od początku 
nauki szkolnej. Można je dostrzec już 
w wieku przedszkolnym i w pierwszej 
klasie, choć wówczas mówimy o ryzy-
ku dysleksji. Gdy używamy określenia 
specyf iczne trudności w czytaniu i 
pisaniu, podkreślamy, że występują 
one u dzieci o prawidłowej inteligencji. 
Przyczyną trudności w nauce o charak-
terze dyslektycznym jest nieharmonijny 
rozwój psychomotoryczny dziecka, co 
oznacza, że niektóre funkcje rozwijają 
się prawidłowo lub ponadprzeciętnie, 
inne zaś z opóźnieniem. Funkcje po-
znawcze, których nieprawidłowy rozwój 
może utrudniać czytanie i pisanie to: 
uwaga, spostrzeganie i pamięć  wzro-
kowa, spostrzeganie i różnicowanie 
dźwięków mowy (głosek), uwaga słu-
chowa, umiejętność zapamiętywania 
dźwięków mowy i dokonywania operacji 
na głoskach i sylabach, sprawność 
rąk, pamięć ruchowa i automatyzacja 
ruchów podczas pisania. 

Na co należy zwrócić uwagę, 
aby nie przeoczyć 

pierwszych symptomów dysleksji?
   
Pewne sygnały przyszłych szkol-

nych kłopotów mają szansę dostrzec 
rodzice, obserwując małe dziecko w 
życiu codziennym i zabawie. Ich uwa-
gę powinien zwrócić fakt, że dziecko 
późn ie j  zaczyna  mówić ,  chodz ić , 
biegać, jest mało zręczne manualnie, 
nieporadne w samoobsłudze. Dzieci 
ryzyka dysleksji mogą mieć trudności z 
samodzielnym wiązaniem sznurowadeł, 
nawlekaniem koralików na nitkę, wyci-

naniem, układaniem puzzli, budowa-
niem wieży z klocków. Często nie lubią 
rysować, gdyż ta czynność sprawia im 
kłopoty. W przypadku niektórych dzie-
ci obserwuje się również trudności w 
sprawności ruchowej. Nie jest dla nich 
łatwą czynnością utrzymać równowagę, 
np. stojąc na jednej nodze. Dłużej niż 
rówieśnicy uczą się jazdy na rowerze, 
kroków tańca, wyzwaniem może być 
skakanie przez skakankę.

    Inne symptomy można zaobser-
wować w edukacji wczesnoszkolnej. Z 
pewnością nauczycielki wychowania 
przedszkolnego i nauczania początko-
wego są osobami, które jako pierwsze 
mogą sygnalizować rodzicom zwia-
stuny przyszłych trudności .  Nasza 
poradnia od kilku lat współpracuje z 
przedszkolami i szkołami, realizując 
program wczesnego rozpoznawania 
dzieci ryzyka dysleksji. Sześciolatki 
objęte są badaniami przesiewowymi 
wykonywanymi przez nauczycielki . 
Dzięki temu do poradni wcześnie tra-
fiają dzieci wymagające pogłębionej 
diagnozy oraz pomocy we wspieraniu 
rozwoju i edukacji.

jak sobie radzić z dysleksją?

Dysleksja trwa całe życie, przycho-
dzimy z nią na świat. Nie ma tabletki, 
czy terapii, które „wyleczyłyby” raz na 
zawsze z dysleksji. Jednak po usły-
szeniu takiej diagnozy trzeba sobie 
uświadomić, że dziecko nie jest ska-
zane na gorszy los w karierze szkolnej 
i zawodowej. Jeżeli chcemy, by osią-
gało rezultaty adekwatne do swoich 
możliwości, konieczne jest podjęcie 
systematycznej, ukierunkowanej pra-
cy. Pomoc terapeutyczna w postaci 
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
jest dostępna obecnie w większości 
szkół. Terapia ta jest prowadzona przez 
nauczycieli terapii pedagogicznej, spe-
cjalistów przygotowanych do pracy z 
dziećmi z trudnościami w uczeniu się. 
Równie istotna jest równoległa praca 
rodziców z dzieckiem w domu. Zajęcia 
terapeutyczne odbywają się najczęściej 
tylko raz w tygodniu, a najważniejsze 
dla rozwoju dziecka są systematycz-
ne ćwiczenia, które zapewnić mogą 
właśnie rodzice, ukierunkowani przez 
nauczyciela. Dzieciom o stosunkowo 
niewielkich trudnościach wystarcza 
często pomoc rodzica i współpracują-
cego z nim nauczyciela czy pedagoga. 
Na rynku wydawniczym jest dostępnych 
wiele gotowych pomocy, które mogą 
stanowić dla rodziców podstawę co-
dziennej pracy z dzieckiem.

Dzieci z dysleksją często muszą się 
inaczej i więcej uczyć, aby osiągnąć 
wyniki zbliżone do osiągnięć rówieśni-
ków. Systematyczna terapia, pomoc 
szkoły i wsparcie rodziców mogą jednak 
sprawić, że zaczną osiągać bardzo 
dobre wyniki w nauce i prawidłowo się 
rozwijać. Co więcej są to dzieci zdolne, 
bystre, zazwyczaj mające dobry poziom 
wiedzy ogólnej, a w wielu umiejętno-
ściach wybiegają poza średnią. Mimo 
trudności w nauce czytania i pisania 
mają wiele zainteresowań i uzdolnień, 
mogą osiągać sukcesy w wielu dzie-
dzinach. Lista sławnych dyslektyków 
jest imponująca i dowodzi, że dysleksja 
nie wyklucza sukcesów życiowych. Na 
jej czele znajduje się genialny: Albert 
Einstein i Thomas Edison, wyjątkowo 
utalentowani: Pablo Picasso, Auguste 
Rodin, wybitni politycy: George Wa-
shington, Winston Churchil l ,  pisarz 
Hans Christian Andersen. W Polsce 
trudności dyslektyczne ujawniło wiele 
osób, wśród nich: polityk i publicysta 
Jacek Kuroń, znawca kuchni Maciej 
Kuroń, muzyk jazzowy Mikołaj Trzaska, 
dziennikarze Jacek Żakowski i Adam 
Wajrak.

Na zakończenie proponuję warto-
ściowe publikacje i strony internetowe, 
które pomogą wzbogacić wiedzę o dys-
leksji i sposobach pracy z dzieckiem:

M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, 
M. Rożyńska 

Uczeń z dysleksją w domu, 
Wyd. Operon

M. Bogdanowicz, A. Adryjanek 
Uczeń z dysleksją w szkole, 

Wyd. Operom

www.ptd.edu.pl,www.ortograffiti.

pl,www.harmonia.gda.pl.

Zapraszamy na konsul tac je  i 
porady  podczas  dn i  dys leks j i . 
pracownicy poradni  (psycholog, 
pedagog)  będą  mogl i  odpowie -
dzieć na państwa pytania,  ocenić 
wstępnie ryzyko wystąpienia spe-
cy f icznych  t rudnośc i  w  nauce , 
zaprezentują l i teraturę i  pomoce 
do ćwiczeń. 

                                                                     

Ewa Głąbała, 
pedagog w Poradni 

    Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Mosinie, Filia w Kórniku

co warto wiedZieć
 o dysleksji
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Do Kamionek przybyła po raz kolejny II 
grupa Wspólnoty Burego Misia z Poznania, 
by tym razem w świetlicy OSP wziąć udział 
w „Balu jesiennym”. Odbył się on w piątek 
5 listopada. 

Imprezę przygotowały Bure Niedźwie-
dzie opiekujące się burymi misiami oraz 
Rada Sołecka Kamionek i OSP. Na imprezę 
przybyło ok. 40 burych misiów i opiekunów. 
Było 15 burych niedźwiedzi, w tym grono 
nowych. Początkujące bure niedźwiedzie 
miały okazję poznać swoich podopieczych, 

zaprzyjaźnić się z nimi.
Wszystkich uczestników zabawy po-

witała liderka II grupy Wspólnoty Burego 
Misia – Natalia Siwek. Po smacznym 
poczęstunku wszyscy mogli zacząć się 
bawić. Zostali powitani przez Marcina 
Błaszkowiaka, który śpiewał i zapewnił im 
oprawę muzyczną grając na keyboardzie. 
Tańce były różne, wśród nich nie zabrakło 
kankana, tańczący zrobili też „pociąg”. 
Pośród bawiącyh się byli: sołtys Kamionek 
i radna - Małgorzata Walkowiak, Justyna 

Walkowiak, która zainicjowała przed laty 
przyjazdy Wspólnoty Burego Misia do 
Kamionek. Nie zabrakło również zaprzyjaź-
nionego z burymi misiami i niedźwiedziami 
pana Henryka Piaseckiego.

Niewątpliwie ten „Bal jesienny” był 
bardzo udany. Wszyscy na nim bawili się 
wspaniale.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

„bal jesienny” w kaMionkach

Miejsce
na Twoją reklamę

odwiedZiny w 
prZedsZkolu
 
W piątek 29 października nasze przedszkole w 

Szczodrzykowie odwiedził niezwykły gość pan Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski. Wraz z dziećmi wysłuchał koncertu 
pt. ,,Ministerstwo ślicznot i pięknoduchów” oraz kilku 
piosenek w wykonaniu dzieci 6 letnich. Pan Burmistrz 
zaprosił przedszkolaków do ratusza przy okazji wyciecz-
ki do Kórnika.

Na zakończenie,  przekazał na ręce pani dyrektor 
Magdaleny Jankowiak dar zebrany podczas wizyty 
w partnerskim mieście Königstein w Niemczech. Za 
zebrane pieniądze zakupimy sprzęt RTV dla naszego 
przedszkola. Dziękujemy mieszkańcom Königstein!

Anita Zapolna
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OGŁOSZENIE KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO

po 5 latach przygotowań, dyskusji, 
starań i działania oddano do użytku no-
woczesne obiekty sportowo-rekreacyjne 
– hale i basen z infrastrukturą towarzy-
szącą w kórniku.

uroczysta inauguracja działalności 
placówki, którą nazwano „oazą” odbyła 
się 12 listopada. kilkuset 
gości, osób odpowiedzial-
nych za inwestycje, sa-
morządowców obejrzało 
pierwsze sportowe zma-
gania, zwiedziło obiekt i 
gratulowało inwestorom.

Tema t  wybudowa -
nia obiektu sportowego 
w Kórniku przewijał się 
w dyskusjach aktywnych 
mieszkańców od lat. Sport 
i aktywny styl życia były u 
nas zawsze bardzo popu-
larne. Dotychczas jednak 
poza szkolnymi salami 
gimnastycznymi brak było 
niezbędnych do uprawiania 
niektórych dyscyplin obiek-
tów. Na basen trzeba było 
jeździć do Śremu, Środy, 
Poznania lub dalej. Do tego 
dobitnym argumentem „za” 
budową nowego obiektu 
były problemy lokalowe 
szkół. Dzieci i młodzież z 
kórnickiej podstawówki i 
gimnazjum (nie wspomi-
nając o LO, gdzie sytuacja 
jest jeszcze gorsza) zajęcia 
miały nie tylko na starej, 
niewielkiej sali gimnastycz-
nej, ale także w klasach 
i na korytarzu). Sala „na-
miotowa” przy gimnazjum 
była tylko chwilowym roz-
wiązaniem. 

Po wielu przymiarkach 
ostatecznie w roku 2006 ru-
szyły poważne działania.

Wytyczne do ogłoszo-
nego wtedy konkursu były 
imponujące. Obok wielkiej 
hali zaproponowano basen. 
Powstać miał też budynek 
trzeci - centrum kultury.

Olbrzymia skala inwe-
stycji sprowokowana była 
informacjami, z których 
wynikało, że właśnie takie 
duże kompleksy obiektów 
będą dofinansowane z fun-
duszy unijnych.

Niestety już po rozstrzy-
gnięciach konkursowych, 
po wykonaniu projektu i 
otrzymaniu pozwoleń na 
budowę okazało się, że podział środków 
będzie zupełnie inny, a priorytetem będą 
obiekty mniejsze.

Ostatecznie, samorząd zadecydował 
podjęcie wyzwania i realizacje dwóch obiek-

tów (hali i basenu) z własnych środków. Nie 
znaczy to, że zaniechano starań o środki. 
Inwestycja kosztowała 46 mln 557 tys. zł 
netto. Co istotne ta cena jest dla budżetu 
realnym wydatkiem, gdyż udało się tak 
zorganizować zarządzanie nową placówką, 
by otrzymać zwrot podatku WAT. 

Niemniej niemal cała kwota przezna-
czona na budowę wyasygnowana została 
z budżetu gminy. „Tylko” półtora miliona 
dołożył Urząd Marszałkowski z funduszu 
kultury fizycznej, który w podobny sposób 

dofinansował 190 innych obiektów sporto-
wych w województwie.

27 maja 2009 roku, kilka tygodni po 
rozpoczęciu prac, uroczyście wmurowano 
kamień węgielny pod powstający obiekt. 
Do realizacji stanu surowego zużyto 4000 
m. sześciennych betonu. Dach posiada 

konstrukcję drewnianą z 
dźwigarami z drewna kle-
jonego. Zamontowano 13 
dźwigarów o rozpiętości 35 
m (8 na hali sportowej i 5 na 
pływalni). Całość pokrywa 
powlekana blacha trapezo-
wa. Na dachu pływalni za-
montowane zostały kolek-
tory słoneczne służące do 
ogrzewania wody użytkowej 
w całym obiekcie. Zamonto-
wano łącznie 5000m² fasad 
aluminiowych a duża część 
fasady jest przeszklona.

Prace trwały niemal do 
chwili otwarcia. Niemniej 
terminu dotrzymano i 12 
listopada przedstawiciel 
wykonawcy, dyrektor po-
znańskiego oddziału firmy 
Skansa SA  Rafał Jaworo-
wicz, przekazał uroczyście 
burmistrzowi Lechnerow-
skiemu pozwolenia na użyt-
kowanie obiektów. 

Wśród licznie zgroma-
dzonych gości znaleźli się 
Starosta Powiatu Poznań-
skiego Jan Grabkowski, 
Poseł na Sejm RP Stani-
sław Stec oraz w imieniu 
Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego dyrektor 
Departamentu Sportu i Tu-
rystyki Tomasz Wiktor a 
także wójtowie i burmi-
strzowie wielu sąsiednich 
gmin. Poświęcenia obiektu 
dokonał kórnicki proboszcz 
ks. Eugeniusz Leosz.

Specjalnymi gośćmi byli 
sportowcy. Mistrz Świata w 
pływaniu Paweł Korzeniow-
ski, (który przybył do Kórni-
ka dzięki firmom Aquasport i 
Zakład Złotniczy i  Jubilerski 
Buszkiewicz), wziął udział 
w pierwszym wyścigu na 
nowym basenie. W szranki 
z nim stanęli lokalni amato-
rzy aktywnego trybu życia, 
sztafeta gimnazjalistów i 
radni. Mistrz płynąc w re-
kreacyjnym tempie oddał 
zwycięstwo młodzieży z 
gimnazjum.

Pierwszych emocji na 
hali sportowej dostarczył mecz koszykówki. 
Zawodniczki AZS Poznań trenowane przez  
(ekstraklasa) oraz MUKS Poznań (pierwsza 
liga) pod wodzą byłej zawodniczki Olimpii 
Poznań i trenerki Reprezentacji Polski do lat 

wielkie otwarcie wielkiej inwestycji

20 Iwony Jabłońskiej rozegrały pokazowe 
spotkanie, a pierwszy podrzut piłki wykonał 
Eugeniusz Kijewski – legenda wielkopol-
skiej i polskiej koszykówki, jeden z najwy-
bitniejszych zawodników tej dyscypliny, 
trener drużyn ekstraklasy i Reprezentacji 
Polski, olimpijczyk.

Zmaganiom przyglądali się prezes Wiel-
kopolskiego Związku Koszykówki i wice-
prezes   PZKOSZ Wojciech Chomicz, oraz 
dawny trener koszykarzy Lecha Krajewski a 
także prezes MUKS Andrzej Jabłoński.

Ozdobą inauguracji hali był także pokaz 
tańca towarzyskiego w wykonaniu młodych 
tancerzy z Klubu Tańca Towarzyskiego 
FINEZJA w Poznania pod kierunkiem Alek-
sandry Jelińskiej. Nie mniejszych wrażeń 
dostarczył pokaz pływania synchroniczne-
go w wykonaniu dziewcząt z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „SZÓSTKA” przy Szkole 
Podstawowej nr 6 w Poznaniu.

Niespodziewana atrakcją było ... pływa-
nie w galowym ubraniu do jakiego zmusił 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego 
dyrektor Wojciech Kiełbasiewicz z jednym 
z ratowników. Burmistrz nie bez trudu, te-
stując różne style sprawdził basen główny 
w ten nietypowy sposób. 

W sobotę o godzinie 6:30 obiekt przyjął 
pierwszych klientów, dementując w ten 
sposób plotki jakoby po oficjalnym otwarciu 
miał być ... zamknięty i wykańczany lub 
przebudowywany. 

Różnych „wieści gminnych” na temat 
obiektu krążyło zresztą więcej, większość 
z nich okazała się nieprawdą, wymysłem, 
lub efektem popularnej wśród dzieci za-
bawy w „głuchy telefon”. Obiekt cieszy już 
użytkowników. Pojawiają się oczywiście 
drobne niedociągnięcia, które otwarta na 
sugestie załoga stara się eliminować. W 
najbliższych dniach uruchomione mają być 
kawiarnia i restauracja. 

Zapraszamy wszystkich do korzystania 
basenu i propozycji sportowo-rekreacyj-
nych oferowanych przez Oazę.

Szczegóły na www.oaza.kornik.pl a 
niedługo także na Facebooku. 

Już w najbliższy weekend w Oazie 
odbędą się Mistrzostwa Polski - Puchar 
Polski Młodzików w Judo (20-21 listopad 
2010 w godzinach: sobota 10:00 do 17:00. 
niedziela 10:00 do 14:00).

ŁG

Uczestnicy pierwszego wyścigu.

Zawodniczki z „Szóstki”.

Trener Jabłońska podczas przerwy.

AZS Poznań - MUKS Poznań.

Gratulacje od Starosty

Pokaz tańca.

Przecięcie wstęgi.
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isZcZegóły inwestycji

Konkurs na opracowanie koncepcji urbani-
styczno - architektonicznej centrum rekreacyj-
no- sportowego i kulturalno oświatowego został 
ogłoszony na początku 2006r.   

Materiały konkursowe zostały pobrane 
przez 64 biura projektowe.

Do konkursu zgłosiło się 40 biur projekto-
wych z czego 20 dopuszczono do udziału w 
konkursie.

Prace konkursowe zostały złożone przez 
12 uczestników.

Sąd konkursowy przyznał: 
2 równorzędne wyróżnienia, 
2 równorzędne II miejsca 

i nagrodę  przyznano Konsorcjum: OVO 
Grąbczewscy  Architekci, Małgorzata i Adam 
Zgraja Architekci (Katowice-Gliwice)

Umowę na pace projektowe z laureatami 
konkursu - konsorcjum : biuro oVo grĄb-
cZeWScY ARcHITeKcI z Katowic (barbara 
grąbczewska, oskar grąbczewski), biuro 
mAŁgorZAtA i AdAm ZgrAjA ArChi-
tEkCi z gliwic (małgorzata balcer Zgraja, 
Adam Zgraja) podpisano 28 sierpnia 2006r.

Przetarg nieograniczony na budowę 
Centrum ogłoszony został w lipcu 2008 r. Do 
przetargu stanęło 9 firm z czego jedna została 
wykluczona z przetargu.

Najdroższa oferta wynosiła 64.356.338,13 
zł, a najtańsza 55.477.389,47 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zo-
stała  podpisana w dniu 12 grudnia 2008r. 
umowa z firmą skANskA s.A. z siedzibą w 
Warszawie. 

Kwota umowy 
– 55.477.389,47 zł (brutto).
Termin wykonania ustalono na 
12 listopada 2010r.

osoby bEZpoŚrEdNio 
ZAANgAżowANE w budowę:

Z estrony inwestora budowę prowadził 
wydział inwestycji urzędu miejskiego

przedstawiciele wykonawcy 
SKANSKA SA :

1. Rafał Jaworowicz – Dyrektor Oddziału Bu-
downictwa Ogólnego w Poznaniu 
2. Paweł Haberland – manager projektu 
3. Dariusz Niechciał – inżynier projektu
4. Przemysław Śliwiński 
– kierownik budowy
5. Sebastian Słowek 
– kierownik robót elektrycznych
6. Jakub Palacz 
– kierownik robót instalacji sanitarnych
7. Maciej Cholewa  – kierownik robót drogowych

Nadzór inwestorski :
Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej 

Sp. z o.o. Bydgoszcz – Roman Kruszyński 
Prezes Zarządu

Przedstawiciele Nadzoru :
1. Jarosław Słabuszewski – koordynator 
2. Monika Szałapska – koordynator
3. Janusz Nowak 
– inspektor nadzoru branża budowlana
4. Jan Będowski 
– inspektor nadzoru branża elektryczna
5. Jan Taczkowski – inspektor nadzoru branża 
sanitarna

6. Andrzej Szeszuła – inspektor nadzoru branża 
drogowa
7. Izabela Doroszewska - protokolant

OPIS INWeSTYcjI
Budowa obejmuje budynki Hali sportowej 

oraz Basenu połączone łącznikiem stanowią-
cym wejście główne wraz z infrastrukturą, zago-
spodarowaniem terenu, drogami i parkingiem.

Dane obiektów :
Budynek hali sportowej

Powierzchnia zabudowy – 3.432,60 m2
Powierzchnia całkowita – 5.279,31  m2
Powierzchnia użytkowa – 4.607,23 m2
Kubatura – 39.592,00 m3
Wysokość budynku - 12 m 

Budynek pływalni
Powierzchnia zabudowy – 1.737,3 m2
Powierzchnia całkowita – 4.396,39 m2
Powierzchnia użytkowa – 3.956,60 m2
Kubatura – 27.038,00 m3
Wysokość budynku – 12 m 

Budynki tworzą dwie prostopadłościenne 
bryły połączone ze sobą holem wielofunk-
cyjnym. Elewacje budynków wykonane są z 
cegły klinkierowej białej połączonej na trzech 
elewacjach ze szkłem, a na czwartej tylnej 
dodatkowo z dylami szklanymi. 

Do głównego wejścia od strony ul. Kra-
sickiego prowadzi plac wykonany z kostki 
bazaltowej. Na placu znajduje się wystająca 
z budynku basenu rura zjeżdżalni w kolorze 
czarnym długości 49 m.  Elewacja łącznika 
dwóch budynków jest oszklona.

Hala sportowa
Wnętrze holu głównego. Ściany wykonane 

w dolnej części z białego klinkieru, w górnej 
części przeszklone. Wchodząc do holu na 
pierwszym planie znajdują się schody wykona-
ne z czarnego granitu z przeszkloną balustradą 
prowadzące na piętro. Obok dźwig osobowy o 
ścianach przeszklonych. Idąc od wejścia po le-
wej stronie mijamy szatnie do odzieży wierzch-
niej, następnie pomieszczenia trenerów, sklep 
sportowy, mijamy schody i skręcamy w lewo w 
korytarz prowadzący do pomieszczeń hali spor-
towej na parterze. Po lewej stronie korytarza 
znajduje się wejście na hale sportową a dalej 
zespół szatniowy dla ćwiczących. Po prawej 
stronie dwie salki: do aerobiku ( powierzchnia 
103,23 m2) przeznaczona dla ok. 20 osób i do 
tenisa stołowego (powierzchnia 101,98 m2) 
przeznaczona dla ok. 20 osób. Ściany koryta-
rza wykonane częściowo z czarnego klinkieru 
a częściowo przeszklone i z dyli szklanych , 
posadzka z betonu ozdobnego. 

Sala hali sportowej dostosowana jest między 
innymi do gry w koszykówkę i siatkówkę, na 
ścianach drabinki do ćwiczeń. Równocześnie na 
sali może odbywać się wychowanie fizyczne dla 3 
grup niezależnie. Na sali przewidziano możliwość 
ćwiczeń równocześnie przez ok. 90 osób.

Sala posiada system nagłośnieniowy (urzą-
dzenie typu : cyfrowy mikser – urządzenie do 
eliminacji efektu sprzęgania akustycznego, ko-
rektor barwy dźwięku, automatyczne włączanie 
mikrofonów) 3 mikrofony (po jednym dla każdej 
ze stref wydzielonych z płyty hali) . Zestaw 
głośników zainstalowanych nad płytą boiska 
i na suficie nad widownią. Sala posiada ekran 
LED o wymiarach 3,5 x2,5 mogącą wyświetlać 
różnego rodzaju obrazy dynamiczne jak i wyniki 
prowadzonych zawodów sportowych lub infor-
macje wysyłane z komputera. 

Na piętro możemy dostać się z holu główne-
go schodami lub dźwigiem osobowym. Na pię-
trze po lewej stronie korytarz. Na jego początku 
po lewej stronie kawiarnia z salą konsumpcyjną 
o ścianach przeszklonych. Z jednej strony z 
widokiem na sale sportową z drugiej na holl 
wejściowy. Za salą konsumpcyjną znajduje się 
taras z widokiem na plac przedwejściowy. Za 
kawiarnią znajduje się kasa biletowa oraz  wej-
ście na widownię hali sportowej. Dalej po lewej 
stronie wejście na trybuny ( dla 248 osób w tym 
4 osób niepełnosprawnych). W dalszej części 
korytarza znajduje się część administracyjna 
. Na końcu korytarza znajduje się siłownia (o 
powierzchni 114,42 m2 -  przeznaczona na 20 
osób) z zapleczem szatniowym i pomieszcze-
niami dla trenerów.

Dodatkowo znalazła się tu klatka ewaku-
acyjna, którą możemy również dotrzeć na 2 
piętro, gdzie znajduje się kotłownia gazowa oraz 
wejście na taras technologiczny z centralami 
klimatyzacyjnymi. Na dachu budynku znajdują 
się kolektory słoneczne.

Wychodząc z windy lub ze schodów na 
pierwszym piętrze wchodzimy prosto do restau-
racji. Tu znajdziemy dwie sale konsumpcyjne: 
pierwsza z widokiem na budynek szkoły, druga 
z widokiem na sale basenową. Idąc w prawą 
stronę mijamy wejście na widownię pływalni 
(przeznaczona dla 154 osób w tym 2 osób 
niepełnosprawnych), dalej po lewej stronie 
korytarza znajdują się pomieszczenia które 
w przyszłości mają zostać przeznaczone na 
zajęcia rehabilitacyjne.

W dalszej części korytarza znajduje się 
klatka ewakuacyjna, którą udać się możemy 
w dół do piwnicy gdzie znajduje się kotłownia 
gazowa obsługująca basen oraz urządzenia 
technologii uzdatniania wody basenowej (stacje 
uzdatniania, filtry, pompy zbiorniki wody obie-
gowej, zbiorniki na chemikalia).

basen 
Z holu wejściowego po prawej stronie po-

mieszczenia trenerów i ratowników pływalni, 
dalej mijamy windę i trafiamy na kiosk kasowy, 
w którym można zakupić bilet na odnowę bio-
logiczną i basen. Przechodząc przez kołowroty 
przy kasie znajdziemy się w strefie gdzie umiej-
scowiono szafki na buty. Stąd możemy udać 
się do szatni odnowy biologicznej lub szatni 
basenowych. W szatniach odnowy i basenu 
znajduje się 118 szafek + 6 przeznaczonych 
dla niepełnosprawnych. Odnowa biologiczna 
składa się z sauny suchej i parowej, biczów 
wodnych, 2 solariów leżącego i stojącego oraz 
sali wypoczynkowej 

Na hali basenowej znajdują się: 
-basen sportowy 25 x 12,5 m i głębokości 
1,4-2,2 m 
-basen rekreacyjny 160 m2 i głębokości 0,6-
1,20 m (w basenie rekreacyjnym zainstalowane 
są atrakcje takie jak: zjeżdżalnia wodna, rzeka, 
wodospad wąski, wodospad szeroki, gejzer 
powietrza, dysze do masażu)
-  brodzik o średnicy 5 m i głębokości 0,3-0,8 m 
(w brodziku zainstalowano grzybek wodny) 
-Whirpoole 2 szt. o średnicy 2,95 m
-Zjeżdżalnia o długości 49 m

W pomieszczeniu hali basenowej za-
wieszono ekran LED o wymiarach 3,5 x 2,5 
mogącą wyświetlać różnego rodzaju obrazy 
dynamiczne jak i wyniki prowadzonych zawo-
dów sportowych lub inne informacje 

Raty 0%*

• kredyty
• ubezpieczenia
• turystyka

KóRNIK ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

Miejsce
na Twoją reklamę
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tRECENZJE KSIĄŻEK 

Pozycje książkowe dostępne są 
w Bibliotece Publicznej w Kórniku. 
. 

dlA dorosŁyCh 

DebRA GINSbeRG 
„ŚlEpE posŁusZEŃstwo”

Angel Robinson do-
staje wymarzoną pracę w 
słynnej agencji literackiej. 
Szybko staje się eksper-
tem w swojej pracy, świet-
nie radzi sobie z autorami, 
a nawet z ekscentryczną 
szefową z piekła rodem. 
Sprawy się komplikują, 
gdy anonimowy autor za-
czyna przysyłać do agencji 

fragmenty powieści, której bohaterką jest najwy-
raźniej sama Angel i jej życie, łącznie z intymnymi 
szczegółami... Przestraszona dziewczyna usiłuje 
odgadnąć tożsamość tajemniczego autora, 
który snuje coraz bardziej przerażające wizje. 
Błyskotliwie napisana, zabawna historia trzyma 
w napięciu do ostatniej strony. 

dlA dZiECi 

toVE jANssoN, sAmi mAlilA
 „mĄdroŚCi mumiNkA”

Ta pięknie ilustrowana 
rysunkami Tove Jansson 
książeczka przypomni 
wszystkim miłośnikom 
Muminków pamiętne po-
wiedzonka oraz mądre 
a czasami szalone myśli 

słynnego małego trolla, obchodzącego w tym 
roku 65 urodziny (pierwsze opowiadanie z jego 
udziałem autorka ukończyła 1945 roku). Mumi-
nek jest mały, biały, okrągły, uwielbia naleśniki 
z dżemem i często marszczy nosek. To jedno 
z najmilszych i najmądrzejszych stworzonek 
zamieszkujących wyobraźnię już kilku pokoleń 
czytelników. Nie trzeba być dzieckiem, żeby 
darzyć go sympatią

dlA wsZystkiCh 
NiEZAlEżNiE od wiEku 

ANDRZej G. KRUSZeWIcZ 
„gŁosy  ptAków 

– oglĄdAj i sŁuChAj” 

„Głosy ptaków” są 
niezwykłym połączeniem 
albumu i książki do słu-
chania. Masz okazję pod-
patrzeć przedstawicieli 50 
gatunków często w nie-
codziennych sytuacjach. 

Oglądając zdjęcia, możesz jednocześnie 
słuchać ptasich opowieści dr. Andrzeja G. Kru-
szewicza czytanych przez Krystynę Czubównę 
oraz nagrań odgłosów polskich ptaków. Włącz 
płytę, zasiądź w miękkim fotelu i rozkoszuj się 
urodą zdjęć oraz ptasich zaśpiewów.

Dziś każde dziecko wie, że w centrum 
naszego układu jest Słońce, a Ziemia i 
pozostałe planety krążą wokół niego po wła-
snych orbitach. Wiedzę tę zawdzięczamy 
Mikołajowi Kopernikowi, którego możemy 
uznać za prekursora polskiej astronomii. 
Współcześnie szczycimy się profesorem 
Aleksandrem Wolszczanem, który jest 
odkrywcą pierwszych planet spoza Układu 
Słonecznego, krążących wokół pulsara 
PSR 1257+12 w konstelacji Panny. Jednak 
pomimo tak doniosłych osiągnięć, poziom 
naszej astronomicznej wiedzy, jak podają 
wyniki sondaży, spada.

W tym roku szkolnym w Szkole Podsta-
wowej nr 2 realizowany jest projekt mający 
na celu rozwijanie zainteresowań astro-
nomicznych i upowszechnianie wiedzy o 
Wszechświecie, prawach nim rządzących, 
naszej galaktyce oraz planetach Układu 
Słonecznego. W związku z tym 26 paździer-
nika pod nadmuchiwaną, klimatyzowaną 
kopułą  o wymiarach 7m x 8m x 3,5m  

nasi uczniowie mieli możliwość przeżycia 
niesamowitych zajęć w Planetarium Nieba 
Północnego. Dzięki specjalnym projekto-
rom zobaczyli gwiazdy nocnego nieba, ko-
mety, fazy Księżyca, powierzchnie planet, 
protuberancje i plamy na Słońcu, pozorny 
ruch gwiazd i gwiazdozbiorów. Klasy I – 
IV poznawały te zagadnienia w prostszej 
wersji, uczestnicząc w programie „Statek 

kosmiczny planeta Ziemia”, a klasy V - VI w 
wersji rozbudowanej, biorąc udział w sean-
sie pt. „Od gwiezdnego pyłu do planet”. Po 
zakończeniu każdego z pokazów uczniowie 
mieli sposobność rozmowy z astronomem, 
panem Markiem Nikodemem, który udzielał 
odpowiedzi na liczne pytania dotyczące 
między innymi katastrof kosmicznych, ist-
nienia form życia we Wszechświecie oraz 
możliwości podróży na Marsa. (więcej in-
formacji znajduje się na stronie internetowej 
szkoły www.sp2.kornik.pl)          Następny 
etap projektu to zajęcia w Obserwatorium 
Astronomicznym UAM w Poznaniu, gdzie 
uczniowie klasy VI będą uczestniczyć w 
wykładzie multimedialnym pt:. „Imperium 
Słońca” oraz zapoznają się z różnorodnymi 
urządzeniami obserwacyjnymi i pomiarowy-
mi. Wiosną mamy nadzieję uczestniczyć w 
nocnych obserwacjach nieba w gimnazjal-
nym obserwatorium w Kórniku.

                                                                                                                          
AP

bliżej gwiaZd, cZyli spotkanie Z astronoMią 

Ten rok należy do Fryderyka Chopina. 
Jego mazurki, preludia i polonezy rozbrzmie-
wały nie tylko w Polsce i Europie, ale nawet 
w Chinach i pod piramidami. Stowarzyszenie 
„Życzliwi dwójce” działające w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Kórniku, chcąc uczcić pamięć  
kompozytora, wpisało się w nurt wydarzeń z 
Chopinem w roli głównej. 

Nadrzędnym celem podjętych działań 
było przybliżenie uczniom postaci 
Fryderyka Chopina i  zainspiro-
wanie ich do własnej działalności 
artystycznej. W związku z tymi za-
łożeniami Stowarzyszenie ogłosiło 
dwa konkursy, które swym zasię-
giem objęły całą gminę. Pierwszy 
z nich stawiał przed uczniami 
niełatwe zadanie przedstawienia 
w formie albumów -  w oryginalny, 
poprawny merytorycznie i funk-
cjonalny sposób -  wiadomości o 
życiu i twórczości kompozytora. 
Wyniki tego konkursu przedsta-
wiają się następująco: I miejsce 
zajęła Ewelina Toboła ze Szkoły Podstawowej 
w Radzewie, II miejsce – zajęły dwa zespoły ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku, pierwszy 
w składzie Magadalena Cyra i Michalina Kali-
nowska, a drugi – Ludwika Kowalska i Joanna 
Siwecka; III miejsce - zespół w składzie Kacper 
Leski, Adrian Przewoźny i Sebastian Szyma-
niak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku.

W drugim konkursie wzięli udział recyta-
torzy z kórnickich szkół, którzy prezentowali 
wiersze poświęcone muzyce. Poziom tego 
konkursu, jak stwierdziła przewodnicząca 
jury –  pani Anna Łazuka-Witek, był wysoki, 
a młodzi recytatorzy wykazali się niezwykłą 
wrażliwością i wyczuciem tekstów.

I miejsce zajął Kajetan Tomczak ze Szkoły 
Podstawowej nr 2, II miejsce przypadło w 
udziale Klaudii Sucharskiej, również z SP nr 
2, a III miejsce    zajęły Magda Zimniak z SP 
nr 1 i Michalina Kominek z SP nr 2.

Uwieńczeniem tych działań był zorgani-
zowany  w auli SP nr 2 Wieczór chopinowski. 
Podczas tego spotkania laureaci obydwu 
konkursów w obecności swoich rodziców i 
nauczycieli odebrali nagrody z rąk prezesa 
Stowarzyszenia,  dyrektor Zofii Talarczyk. A po-
tem rozpoczęła się prawdziwa uczta duchowa 
(ta dla ciała również była!) Na scenie zaprezen-
towali się laureaci konkursu recytatorskiego, 

którzy tego wieczoru wspięli się na szczyty 
swych możliwości. Występy recytatorów 
przeplatane były piosenkami wykonywanymi 
przez zespół wokalny prowadzony przez Lidię 
Pedę z SP nr 2. 

Wśród uczniów uczęszczających do kór-
nickich szkół są też i tacy, którzy obdarzeni 
są talentem poetyckim. Na scenie pojawiły 
się uczennice kórnickiej „jedynki” – Julia 
Kurczoba, Magdalena Cyra i Barbara Filipiak, 
które zaprezentowały swoje własne wiersze o 
tematyce związanej z muzyką.

Następnie obejrzeliśmy montaż słowno 
– muzyczny pt. „Fryderyk Chopin – oczami 
dzieci”  przygotowany przez  Jolantę Tarnaw-
ską i Grażynę Szklarek. Członkowie koła te-
atralnego działającego w SP nr 2 przedstawili 
koleje życia naszego wielkiego kompozytora, 
a znakomitym dopełnieniem słów była  jego 
wspaniała muzyka.

Niezwykłe okazało się zakończenie wie-
czoru, wysłuchaliśmy bowiem koncertu muzyki 
Fryderyka Chopina w wykonaniu licealistek 
Żaklin Grząślewicz, Beaty Zwierzyńskiej i Mar-
ty Lehmann. Była to prawdziwa muzyczna pe-
rełka! Usłyszeliśmy etiudę, walca, preludium… 
Tej muzyki nie da się opisać słowami, ona trwa 
w pamięci uczestników spotkania. 

Obraz tego wieczoru nie byłby pełny, gdy-
by nie wspomnieć o scenografii. 
Aula Szkoły Podstawowej nr 2 
została  zamieniona w jesienną 
kawiarenkę. Goście zmierzający w 
kierunku stolików musieli przejść 
po dywanie z kolorowych liści, a 
każdemu ich krokowi towarzyszył 
miły dla ucha szelest i niedający 
się z niczym porównać zapach. Ta 
piękna, jesienna aranżacja, którą 
wymyśliła  Maria Matysiak, była 
doskonałym tłem dla artystycz-
nych prezentacji. 

Myślę, że w godny sposób 
uczciliśmy pamięć Fryderyka Cho-

pina - kompozytora muzyki na wskroś polskiej, 
przepełnionej niewiarygodnymi emocjami.

Serdeczne podziękowania kierujemy do 
pani Anny Łazuki-Witek za przewodzenie pra-
com jury podczas konkursu recytatorskiego. 
Wdzięczni jesteśmy zarówno za profesjonalne 
uwagi,  jak i wyjątkową życzliwość. Dziękujemy 
także pani Teresie Rogozi-Olejnik za pomoc 
w zorganizowaniu koncertu i bardzo miłe 
słowa na temat występów naszych szkolnych 
artystów.

Muzyka łączy, oczyszcza, wzbogaca. 
„Dziękujmy Bogu za Chopina, bo bez niego 
świat byłby inny”! – słowa Teresy Rogozi-
Olejnik są najlepszym, najbardziej trafnym 
podsumowaniem naszego Wieczoru cho-
pinowskiego.

Ewa Nowaczyk

Z chopineM w roli głównej… Z kórnika do 
Maratonu

2500 rocznica biegu maratońskiego
490 p.n.e. – 2010 n.e.

„be part of history” - bądź częścią 
historii”– plakaty z takim napisem można 
było zobaczyć na każdej ulicy w Atenach w 
ostatnim czasie. taki też był cel ponad 13 
000 biegaczy z 88 krajów, którzy przybyli 
do Aten pod koniec października. i mój !

Dokładnie 2500 lat temu grecki żołnierz 
Eukles (a nie Filipides jak podaje większość 
źródeł) biegł z Maratonu do Aten aby obwie-
ścić zwycięstwo Greków nad Persami po 
czym padł nieżywy z wycieńczenia. Dystans 
jaki pokonał to ok. 35 km. Wyjątkowo długa 
historia biegu wydłużyła go do 40 km, lecz ak-
tualną długość trasy maratończycy zawdzię-
czają fanaberiom brytyjskiej pary królewskiej, 
która podczas igrzysk olimpijskich w Londynie 
1908 r. zażyczyła sobie aby meta znajdowała 
się na wprost ich loży, z której obserwowali 
olimpiadę. Wydłużono wtedy dystans o 1 milę 
i 385 jardów co daje dzisiejsze 42 kilometry 
i 195 metrów. 

Historia tej dyscypliny, której nie da się 
zawrzeć w kilku zdaniach sprawia, że jest 
to bieg który wykracza poza limity zwykłego 
wydarzenia sportowego.

Na 3 dni przed maratonem wylądowali-
śmy w Atenach – ja, mój Tata – historyk-pa-
sjonat i mój najwierniejszy kibic i pozostała 
część polskiej ekipy. Wyjazd był wyjątkowy od 
samego początku. Mimo że byliśmy wszyscy 
z różnych części Polski już po pierwszym 
dniu byliśmy zgraną grupą - jak to wśród 
biegaczy. Marek Jaroszewski (4RUN Team) 
– wicemistrz Polski w maratonie – idealnie 
sprawdził się jako organizator wyjazdu, a 
firma Brooks zadbała aby cała nasza ekipa 
dobrze się prezentowała fundując każdemu 
biegaczowi koszulkę i spodenki w narodo-
wych barwach.

Dzień maratonu: 4:30 – pobudka. 5:00 
- lekkie śniadanie, chip przypięty do buta, w 
plecaku żel energetyczny, napój izotoniczny 
i dwa banany na drogę – muszę skumulować 
jak najwięcej energii i się dobrze nawodnić. 
Ok. 6:00 jednym z 400 autokarów jedziemy 
do Maratonu. Wschodzące słońce dopiero 
zaczyna oświetlać stadion, z którego wy-
startujemy-potem przygrzeje do ponad 20 
st. Tłumy coraz większe, robimy wspólne 
zdjęcie, za chwilę każdy robi rozgrzewkę 
i kieruje się do wyznaczonego sektora na 
starcie. Ponad 13 000 biegaczy podzielonych 
na 8 sektorów, ja w czwartym. Na samym 
początku, który ledwo dostrzegam, tzw. elita, 
czyli profesjonaliści  - głownie Kenijczycy - dla 
których maratony to sposób na życie. Wśród 
nich także Polacy, m.in. Henryk Szost  - mistrz 
Polski w maratonie, który zajmie 4 miejsce.

Od 9:00 start, nad nami helikopter telewi-
zyjny – z takiej perspektywy to musi wyglądać 
imponująco. Po ponad 8 minutach staję się 
częścią historii, biegnę tą samą trasą którą, 
kiedyś.... Próbuję sobie wyobrazić jak mogła 
wyglądać 2500 lat temu. Chyba nie tylko ja, 
niektórzy wyjątkowo wczuli się w legendę  

- przebrani w imitację zbroi greckiego ho-
plity z mieczem i tarczą w ręce – wyglądają 
widowiskowo! Wokół wzgórza, drzewka 
oliwne i zachowane ruiny pamiętają jeszcze 
tego pierwszego maratończyka... Ale on nie 
miał takiego komfortu biegu jak ja. Woda, 
powerade, coca-cola, banany, batony i żele 
energetyczne – tym wszystkim można się 
było posilić na trasie mniej więcej co 5 km. 
Równie często co z punktów odżywczych ko-
rzystałam z pomocy ratowników medycznych, 
którzy spryskiwali moje prawe kolano lodem w 
spray’u. Od 23 km staw kolanowy nadwerężo-
ny 3 tygodnie temu na poznańskim maratonie 
przypominał mi do samej mety, że do takiego 
wysiłku powinno się częściej trenować. Po 
30 km różne myśli przychodzą do głowy, ale 
zejścia z trasy nie brałam pod uwagę ani 
przez moment. Jak się potem okazało ok. 3 
000 biegaczy przerósł wysiłek maratońskiego 
dystansu i nie ukończyło biegu.

Doping widzów na całej długości trasy, 
którzy machali gałązkami oliwnymi był 
fantastyczny, motywujący i dodający sił; 
szczególnie na 40 km kiedy jakaś Greczynka 
zaskoczyła mnie okrzykiem: Joanna, bravo! 
Welcome to Athens ! Dopiero po chwili dotarło 
do mnie że mam imię i nazwisko na numerze 
startowym.

Po 5 h 12m i 26 sek wbiegłam, a raczej 
dotruchtałam do mety. Łzy płynęły mi przez 
całą długość stadionu Panathinaikon, (na któ-
rym odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska 
olimpijskie) gdzie czekał wzruszony Tata z 
resztą ekipy. Te łzy absolutnie nie z bólu – 
satysfakcja z ukończenia tego dystansu jest 
niewyobrażalna a tym bardziej w miejscu 
gdzie narodziła się legenda. 

Każdy z 9 poprzednich maratonów był 
dla nie ważny ale ten pobił wszystkie pod 
względem emocji, wzruszenia, przeżyć i 
niezapomnianych wspomnień.

Medal w kształcie stadionu na który wbie-
galiśmy jest najcenniejszy w mojej kolekcji 
- chyba nie posiadam w domu nic bardziej 
wartościowego emocjonalnie.

A zaczęło się tak niewinnie  - na zawodach 
przełajowych w podstawówce i liceum. Ale 
z prawdziwych pasji na szczęście się nie 
wyrasta.

Joanna Olejnik
Członek 

Stowarzyszenia Biegowego 
Brylant Kórnik
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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
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* Kupię szafę trzydrzwiową, jasną tel. 783-502-269
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne – przyjadę tel. 601-308-880
* Chętnie posprzątam dom, mieszkanie, biuro (doświadczenie) dokładnie i solidnie tel. 509-789-590
* Sprzedam daewoo matiz, 2002r., przebieg 58 tys. km, stan bardzo dobry tel. 515-605-993
* Wynajmę lokal 35m² w Kórniku ul. Staszica tel. 885-539-962
* Sprzedam konstrukcję dachu metalową 10x13m lub 6,50x20m tel. 782-170-471
* Sprzedam bramę garażową uchylną („WIŚNIOWSKI”) 3,50H x 2,90SZ tel. 792-884-454
* Lokal do wynajęcia, Kórnik ul. Dworcowa, 27m². WC, klimatyzacja, CO, internet tel. 600-275-200
* Przyjmę osobę na stanowisko sprzedawcy w hurtowni elektryczno-budowlanej w Borówcu tel. 502-562-087
* Sprzedam bliźniak w Borówcu 110/200, gotowy do zamieszkania, 350 tys. zł. tel. 602-214-931
* Sprzedam okna plastikowe nowe i używane, różne rozmiary tel. 792-884-454
* Do wynajęcia 2 lokale handlowe w centrum Śremu o pow. 45 i 57m² tel. 604-399-668
* Sprzedam butlę gazową samochodową (walec). Pojemność 60 litrów. tel. 515-229-664
* Lokal do wynajęcia o pow. 17m² tel. 500-038-006
* Sprzedam drewno kominkowe – dąb, buk, grab, jesion, brzoza, sosna tel. 692-241-023
* Szukam mieszkania do remontu o wielkości 30-35m² tel. 503-773-506
* Certyfikaty energetyczne budynk&oacute;w - szybko, tanio tel. 604 674 943 
* Sprzedam mieszkanie 43m² do remontu w Kórniku tel. 602-301-180
* Sprzedam działki budowlane  w Dachowej tel. 606-271-875 
* Sprzedam w Borówcu bliźniak okazyjnie, 110/200, cena 250 tys. zł tel. 792-884-454 
* Sprzedam kontener z płyty obornickiej 6x4m tel. 607-553-320 
* Sprzedam wyposażenie sklepu spożywczego tel. 607-553-320
* Zatrudnię kucharza - praca w Kórniku tel. 600-033-331
* Wynajmę pokoje w Gądkach / Robakowie koło Kórnika tel. 501-524-243
* Kupię łąkę/grunt orny 0,3-3ha tel. 782-737-996
* Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy o pow. 3400m² w Konarskim lub 1ha gruntu tel. 667-860-884
* Oddam za darmo rodzinie potrzebującej wózek spacerówkę, kolor granat z motywem myszki Miki w środku tel. 607-248-192
* Przyjmę bezpłatnie odzież (każdy rozmiar i ilość), zabawki, telefony na części, Kórnik tel. 607-248-192
* Młoda dziewczyna szuka pracy najlepiej w Kórniku (pomoc w sklepie, opiekunka itp.) tel. 607-248-192
* Szukam pracy (opieka nad dzieckiem, starszą osobą) tel. 515-444-604
* Szukam pracy dorywczej, wykształcenie średnie, kobieta. tel. 519-356-256

kupię gospodArstwo  
rolNE, 

gruNty rolNE  
lub dużĄ dZiAŁkę 

budowlANĄ 
NA tErENiE gmiNy kórNik 

lub 
gmiNy ZANiEmyŚl

TEL. 666-934-670

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

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

Firma WACHOWIAK
OFERUJE:

-budowa domów mieszkalnych pod klucz,
-budowa budynków przemysłowych,
-ogrodzenia z klinkieru, kamienia,
-wylewki, posadzki przemysłowe,
-sprzedaż materiałów budowlanych z  dowozem do klienta,
-usługi koparkami, transport i wykopy, 
-tłuczeń granitowy, żwir, piasek, czarnoziem,
-instalacje Wod-Kan, C.O. instalacje elektryczne, 

 ul. Główna 29, Biernatki,
 Tel/fax 61 81-70-482, kom.: 604-422-606, 

 mail: wachowiak.budownictwo@wp.pl                                             

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

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

TAPIcERSTWO
MEBLOWO-SAMOchODOWE

S K Ł A D  W Ę G L A
UL. ROGALIŃSKA 3, MIECZEWO

o f e r u j e :
- węgiel kamienny i brunatny

- miał węglowy 
- brykiet rekord

E K O  G R O S Z E K  o d  5 0 0 z ł / t
TRANSPORT 

OD 1 TONY TOWARU DO 20KM 
G R AT I S

SPRZEDAŻ RATALNA

tel. 691-741-743

Z A P R A S Z A M Y

Dynamicznie rozwijająca się firma z branży IT 
zatrudni do swojej placówki w Kórniku 

Handlowca IT - opiekuna klienta

Opis stanowiska pracy:

 - pozyskiwanie nowych kontaktów handlowych,
 - prowadzenie rozmów handlowych,

 - przygotowywanie ofert,
 - sprzedaż produktów i usług informatycznych,

 - organizowanie spotkań/prezentacji.

Wymagania: 

 - znajomość zagadnień z zakresu IT,
 - umiejętności nawiązywania kontaktów,

 - doświadczenie handlowe,
 - wysoka kultura osobista, 

 - chęci do pracy – dyspozycyjność, 
 - determinacja w dążeniu do celu, 

 - prawo jazdy kat. B

CV wraz z listem motywacyjnym 
proszę przesyłać na adres mailowy:

kd.ogloszenie@gmail.com

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

Firma meblarska 
z siedzibą w Borówcu zatrudni :
studentki do prac biurowych
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
tel. 618 501-855 lub 507-655-165
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ZagrajMy w 
Mankalę (wari)

UWAGI: Mankala (właściwie: mancala) to 
grupa gier, która liczy ponad 200 wariantów 
i jeszcze więcej nazw. O ile na Zachodzie 
królują szachy, a w Azji go, o tyle Afryka i Bliski 
Wschód pozostają ciągle pod urokiem tych 
starożytnych gier. Niektórzy liczą ich wiek na-
wet na 7000 lat. Z takim reliktem z czasów neo-
litu może konkurować jedynie młynek. Jednak 
gry mankala są nadal z zapałem uprawiane na 
całym świecie. Znane są wszędzie: głównie w 
Afryce i na Bliskim Wschodzie, także w Azji i 
na jej południowych wyspach, a dzisiaj już na 
całym świecie (choć najmniej w Europie).

Gry mankala są uważane za jedne z 
najlepszych, które wymyśliła w swej historii 
ludzkość. Mimo upływu czasu, nic nie straciły 
ze swej aktualności: wciąż frapują swą stra-
tegią, taktyką, koniecznością przewidywania 
i wyobraźni projekcyjnej. W każdym miejscu 
na świecie gra się w nie inaczej i inaczej nazy-
wa. Poniżej proponuję główny wariant zwany 
wari. Inne jego nazwy (jest ich mnóstwo) to 
najczęściej: oware, awari, warri, awele, lub po 
prostu mankala.

GRACZE: 2 osoby.
REKWIZYTY: Wszystko lub nic: począw-

szy od planszy z rzeźbionymi wgłębieniami i 
inkrustacją w drogim drewnie z perłami jako 
pionami, a kończąc na dołkach wykopanych 
w piasku i zebranymi kamykami. Osobiście 
używam do niej ziaren fasoli i nakrętek do 
słoików.

Planszę symbolizuje 12 dołków (ewentual-
nie miseczek lub nakrętek) w dwóch rzędach 
po 6 pól. W każdym dołku umieszcza się po 4 
kamyki (mogą to być też muszelki, ziarna fasoli 
itp.). Prócz tego przydatne są jeszcze 2 więk-
sze dołki (tzw. domy) do zbierania zdobytych 
kamieni. Całość ilustruje diagram 1.

ZASADY: 1) Każdy gracz dysponuje 
rzędem 6 dołków leżącym po jego stronie. Po 
prawej umieszcza swój dom. Rozpoczyna 
zwycięzca losowania. Gracze wykonują ruchy 
na zmianę.

2) Ruch polega na wyjęciu z dołka, znaj-
dującego się we własnym rzędzie, wszystkich 
kamieni i rozsianiu ich kolejno po jednym do 
kolejnych dołków, zawsze w kierunku odwrot-
nym do wskazówek zegara. Oto możliwa 
sytuacja po pierwszym ruchu (diagram 2). 

3) Nie rozsiewa się kamieni do domów - 
służą one tylko jako magazyny, do których 
wkłada się zdobyte bierki. W wypadku, 
kiedy gracz rozsiewa 12 lub więcej pionów, 
omija też pole startowe, z którego wyjął 
kamienie.

4) Aby zdobyć piony, należy zasiać 
ostatni kamień na polu przeciwnika. Jeśli 
znajdą się w nim w sumie 2 lub 3 kamienie, 
jego zawartość atakujący zbiera i umiesz-
cza w swoim domu. Zdobywa też kamienie 
z tych pól przeciwnika, które poprzedzają 
ten dołek, ale tylko wtedy, jeśli również 
zawierają 2 lub 3 piony i bezpośrednio 
sąsiadują ze sobą (diagram 3).

W wyniku rozsiania kamieni z dołka nr 
5, gracz kończy swój ruch na polu 11. Zdo-
bywa on nie tylko 2 piony z tego pola, lecz 
także po 3 z pól 10 i 9. Pole 8, gdzie znaj-
duje się 5 ziaren stanowi barierę, wobec 
której nie mogą ulec zabraniu kamienie z 
pola 7. Pozostają w grze również 3 ziarna 
z pola 12, bo jest to dołek następujący, a 
nie poprzedzający. Sytuację po wykonaniu 
bicia przedstawia diagram 4.

5) Nie wolno zebrać zawartości wszyst-
kich dołków z rzędu przeciwnika unie-
możliwiając mu w ten sposób wykonanie 
ruchu. Jeżeli ruch taki zostanie wykonany, 
traktuje się go tak, jakby nie było żadnego 
bicia. Np. w sytuacji na diagramie 5 gracz 
rozsiewa swe piony z pola 2.

Choć teoretycznie mógł zdobyć wszyst-
kie kamienie z rzędu przeciwnika, nie 
zdobył żadnego, bo pozbawiłby go w ten 
sposób ruchu. Piony pozostają więc na 
swoich polach (diagram 6).

6) W sytuacji, kiedy jakiś gracz nie 
ma kamieni w dołkach swojego rzędu, 
czyli nie posiada ruchu, gracz przeciwny 
jest zobligowany tak rozsiać swoje, aby 
choć jeden znalazł się po jego stronie, 
umożliwiając mu dalszą grę. Dopiero, 
gdy nie jest to możliwe, następuje koniec 
gry. Pozostałe kamienie wędrują wtedy 
do domu gracza, po stronie którego się 
znajdywały.

7) Następuje rozliczenie. Wygrywa 
gracz, który zgromadził w swoim domu 
więcej pionów. Wynik 24:24 daje remis. 
Uzbieranie 25 kamieni (lub więcej) auto-
matycznie kończy grę.

8) Trzykrotne powtórzenie sytuacji 
(lub pozycja, gdzie dalsze ruchy polegają 
na obracaniu jej w kółko, bez możliwości 
dalszych zbić w najbliższych rundach), 
również prowadzi do remisu. Pozostałe 
kamienie gracze zbierają ze swoich rzę-
dów do domów i zliczają.

WARIANTY: Istnieje wiele wersji tego 
wariantu. Różnice polegają głównie na 
początkowej ilości pionów, ilości  dołków 
i modyfikacji niektórych reguł. Oto kilka 
z nich:

1) W pozycji startowej rozmieszcza 
się w każdym dołku nie po 4, ale po 6 ka-
mieni. Daje to w sumie aż 72 początkowe 
bierki. Wygrać trzeba więc zdobywając 
ich co najmniej 37.

2) Można przechwytywać kamienie z 
pól przeciwnika tylko wtedy, jeśli znajdzie 
się w nich parzysta ilość bierek. Musi to 
być liczba niższa od 10, czyli 2, 4, 6 lub 8 
pionów. Zasadniczo zmienia to strategię 
całej gry.

3) Wolno wybierać bierki nie tylko z 
poprzednich dołków przeciwnika, ale i 
z następnych, jeżeli zawierają one po 
2 lub 3 piony i bezpośrednio sąsiadują 
ze sobą.

4) Nie ma obowiązku bicia pionów 
na polach sąsiednich. Gracz musi wziąć 
piony tylko z tego dołka, gdzie zakończył 
ruch (jeśli ma na nim bicie). Pozostałe 
wolno mu zignorować.

5) Nie trzeba umożliwiać ruchu part-
nerowi, a także wolno zabrać mu wszyst-
kie kamienie, pozbawiając go ruchu, 
przejmując pozostałe piony i kończąc 
tym samym partię.

Stwierdzenie, że każde plemię afry-
kańskie i arabskie grało w mankalę 
inaczej, może być bliskie prawdy. Biorąc 
jeszcze pod uwagę tysiące lat rozwoju tej 
gry, powoli orientujemy się, że wszyst-
kich wariantów, wersji i nazw tej gry nie 
sposób policzyć.

W następnym odcinku kilka innych 
gier typu mankala, różniących się od 
wari w sposób bardziej znaczny, nawet 
w swych podstawowych zasadach.

Zygmunt Szram

Zapraszamy na spotkanie 
z grami logicznymi 

do Kórnickiego Ośrodka Kultury
 w każdy piątek od 15:30 do 17:30 

„Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie” 
– to sokole hasło zawsze w swej sportowej 
działalności głosił śp. Marek Serwatkiewicz. 
Mimo, iż już 92 lata żyjemy w Polsce nie-
podległej, a większość z żyjących Polaków 
o wojnie czytało tylko w podręcznikach 
do historii, przytoczone wyżej hasło w 
Radzewie nadal obowiązuje. 7 listopada 
2011 r. miały tam miejsce kolejne Turnieje 
Niepodległościowe: w tenisie stołowym, 
rzucie lotką i strzelaniu z wiatrówki, stano-
wiące ostatnią rundę Rozgrywek Ligowych 
Powiatu Poznańskiego w roku 2010. Były 
to jednocześnie Indywidualne Mistrzostwa 
Powiatu Poznańskiego.

Święto Niepodległości w duchu spor-
towej rywalizacji uczciło tego dnia w 
Radzewie 218 startujących. Jej wyniki 
przedstawiają się następująco:

liga tenisa stołowego 
powiatu poznańskiego (ltspp)

Zawody sędziowali Eugeniusz Rybak 
oraz Mirosław Grzybek, a mecze toczyło 
między sobą 65 zawodników (14 kobiet i 
51 mężczyzn)

Kobiety
Szkoły podstawowe (7 startujących)

1. Małgorzata Lewandowska (Kórnik-
Bnin)
2. Klaudia Sucharska (Kórnik-Bnin)
3. Kinga Majchrzak (Iwno)

Open (7 startujących)
1. Agnieszka Toboła (Prusinowo)
2. Sylwia Frąckowiak (Trzykolne Młyny)
3. Maria Kujawa (Runowo)

Mężczyźni
Szkoły podstawowe (14 startujących)

1.  Filip Kujawa (Runowo)
2. Jakub Szymankiewicz (Kromolice)
3. Mikołaj Błażykowski (Iwno)

Gimnazja (15 startujących)
1. Mikołaj Florek (Słupia Wlk.)
2. Szymon Bargiel (Iwno)
3. Michał Rozmiarek (Radzewo)

Do 45 lat (12 startujących)
1. Rafał Kujawa (Runowo)
2. Piotr Adamczak (Trzemeszno)
3. Jacek Kotlarski (Poznań)

Powyżej 45 lat (10 startujących)
1. Jerzy Kiedrowicz (Poznań)

2. Tadeusz Matusiak (Kozigłowy)
3. Marian Piszora (Rokietnica)

W Turnieju Mistrzów najlepsi okazali się 
Agnieszka Toboła i Rafał Kujawa.

liga strzelecka powiatu poznańskiego 
(lspp)

Zawody nadzorowali: Lech Stencel, 
Andrzej Szymankiewicz oraz Joanna 
Brylewska, a celność oka przy wiatrówce 
sprawdziło łącznie 67 zawodników (20 
kobiet i 47 mężczyzn).

Kobiety
Do lat 18 (9 startujących)

1. Michalina Hajdrych (Śrem) – 27 pkt.
2. Maria Kujawa (Runowo) – 27 pkt.
3. Klaudia Dryer (Radzewo) – 24 pkt.

Powyżej 18 lat (11 startujących)
1. Maria Zięta (Mościenica) – 29 pkt.
2. Iwona Szulda (Czmoń) – 28 pkt.
3. Halina Hajdrych (Śrem) – 27 pkt.

Mężczyźni
Do lat 18 (21 startujących)

1. Jakub Lisiak (Iwno) – 29 pkt.
2. Mateusz Cychnerski (Radzewo) – 28 
pkt.
3. Filip Kujawa (Runowo) – 27 pkt.

Powyżej 18 lat (26 startujących)
1. Marian Litka (Kórnik-Bnin) – 28 pkt.
2. Albin Nowak (Kórnik) – 27 pkt.
3. Andrzej Olejniczak (Kórnik) – 27 pkt.

Najlepsze wyniki zanotowali: wśród 
kobiet Maria Zięta, a wśród mężczyzn 
Jakub Lisiak. 

liga rzutu lotką 
powiatu poznańskiego (lrlpp)

Zawody sędziowały Katarzyna Szyman-
kiewicz oraz Iwona Szulda, a konkursowe 
rzuty oddało w sumie 86 zawodników (33 
kobiety i 53 mężczyzn).

Kobiety
Do 18 lat (18 startujących)

1. Klaudia Sucharska (Kórnik-Bnin) – 28 pkt.
2. Zuzanna Zięta (Mościenica) – 27 pkt.
3. Patrycja Litka (Kórnik-Bnin) – 27 pkt.

Powyżej 18 lat (15 startujących)
1. Rita Zięta (Mościenica) – 28 pkt.
2. Beata Kujawa (Runowo) – 27 pkt.
3. Zofia Rozmiarek (Radzewo) – 27 pkt.

Mężczyźni
Do 18 lat (28 startujących)

1. Rafał Matuszewski (Konarskie) – 33 pkt.
2. Michał Szymankiewicz (Kromolice) – 29 pkt.
3. Kamil Rozmiarek (Radzewo) – 28 pkt.

Powyżej 18 lat (25 startujących)
1. Karol Niemier (Czmoń) – 31 pkt.
2. Grzegorz Kujawa (Runowo) – 29 pkt.
3. Andrzej Olejniczak (Kórnik) – 29 pkt.

Najcelniej rzucali: Rita Zięta pośród 
kobiet oraz Rafał Matuszewski pośród 
mężczyzn.

Po zakończonej rywalizacji dzięki 
funduszom ze Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu czołowi zawodnicy stawali na 
podium, gdzie wręczano im puchary, meda-
le i nagrody rzeczowe, a wszystko to przy 
tradycyjnych dźwiękach fanfar. Nagrodę 
specjalną – hulajnogę wylosował tym razem 
mieszkaniec Konarskiego – Eugeniusz 
Staniszewski. Na każdym stanowisku nie 
brakło także słodkich, niepodległościowych 
upominków. Organizatorzy turnieju, tj. Jo-
lanta Walczak oraz Karol Niemier dziękują 
wszystkim za pomoc w organizacji imprezy, 
a zawodnikom za przybycie do Radzewa. 
Podsumowanie VI Rozgrywek Ligowych 
Powiatu Poznańskiego (sezon 2010) 
nastąpi na pierwszym turnieju w nowym 
sezonie. Oficjalny terminarz nowego cyklu 
zostanie przedstawiony niebawem. Tym-
czasem serdecznie zapraszamy na kolejne 
turnieje, dla mieszkańców gminy Kórnik: 
28 listopada – Turniej Mikołajkowy (tenis 
stołowy, rzut lotką, wiatrówka) – ostatnia 
runda Kórnickich Rozgrywek Ligowych 
sezonu 2010 oraz 5 grudnia – Mistrzo-
stwa Gminy w Deblach i Mikstach Tenisa 
Stołowego (bez lotki i strzelectwa). Na 19 
grudnia natomiast planowany jest Turniej 
GWIAZDKOWY – towarzyskie, świąteczne 
zmagania pod choinką w tenisie stołowym, 
rzucie lotką i strzelaniu z wiatrówki dla 
wszystkich. Gorąco zapraszam do Radze-
wa! Nie mamy wprawdzie wspaniałej hali, 
ale mamy wspaniałą atmosferę! Wszelkie 
informacje pod nr tel.: 696 090 964.

Karol Niemier

turniej niepodległoŚci

9 grudnia br. 
o godzinie 11:00 
odbędzie się w 

kórnickiej 
Strażnicy OSP 

koncert dla osób w wie-
ku 80 lat i starszych.

Na koncert zaprasza or-
ganizator 

Bogdan Wesołek

W związku z organizowaniem uroczystości wręczenia 
medali nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej za 
„Długoletnie Pożycie Małżeńskie” Urząd Stanu Cywil-
nego w Kórniku prosi o zgłaszanie par małżeńskich ob-
chodzących „Złote Gody” w roku 2011, a zawierających 
małżeństwo w roku 1961 lub wcześniej (w przypadku 
gdy jeszcze w/w odznaczenia nie otrzymali)

Termin zgłaszania do 14 stycznia 2011 r.

USC Kórnik, Plac NIepodległosci 1 (kórnicki ratusz), 

pok. nr.12, lub telefonicznie 618170411 w. 609
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Firma Euro-AstAr Czołowo-kórnik
działająca w branży stolarskiej
poszukuje osób na stanowisko:

- elektryk (elektryk ze znajomością automatyki)
- stolarz - zastępca mistrza produkcji

- stolarz-brygadzista 
z uprawnieniami na wózek widłowy

tel. 61 8 179-100 
mail:centrala@euro-astar.com.pl
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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

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

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

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

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

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

kolarstwo 
pAtryk rAjkowski i NAtAliA 

rAdZiCkA wygrAli FiNAŁy NA-
dZiEi olimpijskiCh podCZAs mi-

STRZOSTW eUROPY W PRUSZKOWIe
Ogromne wyróżnienie spotkało naj-

lepszych polskich zawodników w 
kategorii młodzik (13-14 lat). 20 
najlepszych w Polsce  chłopców i 
15 dziewcząt z rankingu Polskiego 
Związku, mogło rozegrać swoje 
finały za rok 2010 podczas rozgry-
wanych w Pruszkowie Mistrzostw 
Europy seniorów w kolarstwie 
torowym w konkurencjach olim-
pijskich. Zanim jednak rozegrano 
finałowe wyścigi dla młodzików, 
odbyło się otwarcie zawodów, 
podczas którego młodzi kolarze, w 
tym trzech z Kórnika brali czynny 
udział w tej niezwykle pięknej ce-
remonii, transmitowanej na żywo 
m.in.  przez kanały Eurosportu i 
TVP Sport. Wszyscy uczestnicy 
Nadziei Olimpijskich byli ubrani w 
koszulki reprezentacji narodowych 
państw europejskich, trzymali w 
rękach flagę danego państwa. Zro-
bili rundę honorową na rowerach 
wokół toru, pozostając przez całą 
ceremonię na torze. Największym 
wyróżnieniem mógł się jednak 
cieszyć zdecydowanie najlepszy 
polski zawodnik w tegorocznej 
edycji, kórniczanin Patryk Rajkow-
ski, który jako chorąży tej wielkiej 
imprezy, ubrany w polski strój 
narodowy i z wielką flagą biało-
czerwoną, jeździł wokół toru w obecności 
kilku tysięcy widzów, przez całą ceremonię 
otwarcia (ok. 20 min). 

Na zakończenie pierwszego dnia zawo-
dów, odbyły się wspomniane finały Nadziei 
Olimpijskich, w których bezkonkurencyjni 

okazali się młodzi kolarze z Kórnika. Ro-
zegrano wyścigi australijskie (co okrążenie 
ostatni z grupy odpada i opuszcza tor). 
Wśród młodzików Patryk Rajkowski wręcz 
zdeklasował rywali, ani przez chwilę nie 
pozostawiając żadnych złudzeń rywalom, 
natomiast w wyścigu młodziczek aż dwie 

reprezentantki Limaro Kórnik stanęły na 
podium. Zwyciężyła w pięknym stylu Natalia 
Radzicka, a na trzecim miejscu uplasowała 
się Jagoda Garczarek. 

Wyniki młodzików to nie był jedyny kór-
nicki akcent podczas torowych Mistrzostw 

Europy w konkurencjach oimpijskich. 
W wyścigu drużynowym kobiet na 3km 
startowała zawodniczka Limaro Katarzyna 
Pawłowska, która wraz z koleżankami 
pobiła rekord Polski z czasem 3min 29 
sek. Wynik ten wystarczył na zajęcie przez 
polski zespół szóstego miejsca, ale bardzo 

optymistyczny był czas, gdyż do 
strefy medalowej zabrakło zale-
dwie 0,7sek. Szóste miejsce to 
również pierwsze punkty zdobyte 
w kwalifikacjach olimpijskich, bo i 
one miały swój początek właśnie 
w Pruszkowie. Następna szansa 
na zdobycz punktową nadarzy 
się dla polskich zawodniczek już 
niebawem na Pucharach Świata w 
Australii i Kolumbii. Bardzo liczymy 
na dobre występy polskiej drużyny 
w eliminacjach do Olimpiady w 
Londynie, na której ma szansę wy-
startować zawodniczka z Kórnika. 
Byłoby to ogromne wyróżnienie i 
dowód na to, że nawet tak małe 
miasto i mały klub, jakim jest UKS 
Jedynka Limaro Kórnik, może 
wychować olimpijczyka. Byłby to 
również wspaniały przykład i mo-
bilizacja dla młodszych kolegów i 
koleżanek Kasi Pawłowskiej z klu-
bu, w którym jak zapewnia trener 
Robert Taciak talentów na skalę 
międzynarodową nie brakuje. 
W Pruszkowie była dopingować 
polski zespół kilkunastoosobowa 
ekipa młodych zawodników Lima-
ro z flagami Kórnika. 

Nasze najmłodsze zawod-
niczki, Natalia Radzicka, Jagoda 
Garczarek, Alicja Ratajczak i Nikol 

Płosaj miały również okazję się spotkać, 
porozmawiać i zrobić zdjęcia z aktualną 
Mistrzynią Świata Mają Włoszczowską.                                                                                                                                    
                       

Paweł Marciniak

Punktualnie w sobotę 13 listopada 2010 
o godzinie 6.30 , dzień po oficjalnym otwarciu 
basenu progi nowego obiektu przekroczyła 
pierwsza grupa kórniczan, która 
z utęsknieniem czekała na jego 
otwarcie. Wśród nich była p. 
Henryka Adamska, która w wie-
ku swojej młodości biła rekordy w 
pływaniu na Jeziorze Kórnickim. 
Chociaż lat się kobiecie nie liczy, 
ale w tym przypadku warto wie-
dzieć, że po 79 latach, 8 miesią-
cach i 10 dniach ze wzruszeniem  
doczekała się otwarcia basenu 
w Kórniku. Pływała może tro-
chę wolniej niż za dawnych lat, 
kiedy to jako jedna z nielicznych 
przepływała w wpław Jezioro 
Kórnickie. Pani Henia może być przykładem, że 
pływać można w każdym wieku i jako jedna z 
pierwszych kórniczanek przetestowała wodę w 
basenie. Wraz z nią jako pierwsze korzystały z 
basenu kórnickie wuefistki i absolwentki kórnic-
kiego liceum. Wśród nich była także tegoroczna 

brązowa medalistka tegorocznych Mistrzostw 
Seniorów w pływaniu, które odbyły się we 
wrześniu b.r. na pływalni przy ul. Chwiałkow-

skiego w Poznaniu. Z basenu  skorzystała także 
wraz z synem pani sołtys Mościenicy  Emilia 
Weinert. Radości z otwarcia nie mógł także 
ukryć Krzysztof Buszkiewicz  z synami, który 
m.in. usilnie walczył o jego powstanie. Także 
jednym z pierwszych korzystających z basenu 

był dyrektor JAGROLU Stefan Jankowiak, który 
dotychczas systematycznie  pływał na basenie 
w Środzie Wlkp. A po w/w kolejno do basenu 

wskakiwali inni mieszkańcy 
Kórnika i okolic. Pierwsze 
wrażenia wypadły pozytyw-
nie. Świetna woda w basenie 
dużym, niezwykłe atrakcje i 
przeżycia z korzystania z „rwą-
cej rzeki” i kilkunastometrowej 
rury, różnego rodzaju bicze 
wodne, dwa jacuzzi, chociaż 
trochę małe oraz basenik dla 
dzieci, to główne atrakcje pły-
walni. Basen otwarty, można 
z niego korzystać od godziny 
6.30 -22.00. Ambicją każdego 
kórniczanina winno być korzy-

stanie z jego dobroci. Walka o jego powstanie, 
mimo wielu trudności trwała długo, a dzisiaj 
z satysfakcją możemy stwierdzić, że została 
uwieńczona sukcesem.

ARA

USŁUGI   KRAWIECKIE
Elżbieta bladocha

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

basen prZetestowany prZeZ MiesZkanców
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Jagoda i Natalia podczas rozgrzewkisport sZkolny
kórNiCCy mEdAliŚCi mistrZostw 

POWIATU W SZAcHAcH
sZkoŁy podstAwowE

Trzy medale wywalczyli szachiści 
szkół podstawowych naszej gminy w 
Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego, 
które odbyły się w Szkole Podstawowej 
w Kórniku-Bninie. W kategorii szkół pod-
stawowych srebrny medal wywalczył w 
swoim pierwszym starcie w powiecie Bła-
żej Biernacki - uczeń Szkoły Podstawowej 
w Kórniku- Bninie. Błażej, od niedawna 
trenujący z p. Ryszardem Bartkowiakiem 
z sekcji MUKS „ Wieża Kórnicka” niech 
będzie przykładem dla innych chcących 
poznać fachowo tajniki tej królewskiej gry. 
Brązowe medale wywalczyli: Bogumiła 
Sibilska ( wnuczka p. Ryszarda) ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku oraz Marcin 
Tomaszewski z Radzewa. Cała trójka za-
kwalifikowała się do zawodów wojewódz-
kich. Ponadto na 7 miejscu była Danuta 
Sibilska oraz Łukasz Konował z Kórnika , 
z Radzewa Natalia Radziejewska była 10 
i Justyna Rumińska 12 oraz Mateusz Żyto 
z Kórnika-24 i Kacper Leski 25.W punk-
tacji drużynowej wśród dziewcząt SP 1 
Kórnik uplasowała się na miejscu trzecim 
, na które zapracowały siostry Bogumiła 
i Danuta Sibilskie a reprezentacja SP 
Radzewo była szósta. 

Wśród chłopców  czwarte miejsce 
wywalczyła SP Kórnik-Bnin, ósme SP 1 
Kórnik i dziesiąte SP Radzewo. Ogółem 
w zawodach startowały 23 dziewczyny  z 
13 szkół i 27 chłopców z 16 szkół powiatu 
poznańskiego.

gimNAZjA
W drugim dniu o mistrzostwo powiatu 

na planszach szachowych grali gimna-
zjaliści.

Zuzanna Zięta z Gimnazjum w Kórniku 
wywalczyła srebrny medal za drugie miej-
sce oraz Wiktor Ptak z tej samej szkoły 
zajął trzecie miejsce i otrzymał medal 
brązowy. Obydwoje zakwalifikowali się 
do zawodów wojewódzkich. Drużynowo 
dziewczęta z Gimnazjum w Kórniku wy-
walczyły pierwsze miejsce w składzie: 2 
m. Zuzanna Zięta , 5 m. Paulina Stani-
szewska, 6 m. Ewelina Piasecka i 7 m. 
Ewelina Staniszewska. Z kolei w punktacji 
chłopców kórniccy gimnazjaliści: 3. Wiktor 
Ptak , 7. Wojciech Duszczak, 11. Maciej 
Kujawa zajęli miejsce trzecie. Ogółem 
startowało 11 dziewcząt z 5 szkół i 23 
chłopców z 9 szkół gimnazjalnych.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Zaskoczeniem było podwójne zwy-

cięstwo dziewcząt z Liceum Ogólno-
kształcącego w Kórniku z ubiegłoroczną 
mistrzynią powiatu ze Swarzędza Pauliną 
Marcinkowską. Pierwsze miejsce i  złoty 
medal wywalczyła Karolina Piechowiak, 
drugie i medal srebrny Dorota Taciak. Po-
nadto kolejne kórnickie licealistki zajęły:5 
miejsce Anita Rozmiarek, 6 miejsce Kinga 
Wrzesińska i 7 miejsce Paulina Koralew-
ska. Zespołowo dziewczęta p. Iwony Rauk 
z LO Kórnik zajęły pierwsze miejsce.

Chłopcy  z kórnickiego liceum druży-
nowo zajęli miejsce piąte a indywidualnie 
10. był Patryk Baranowski, 13. Radosław 
Rybarczyk i 14. Damian Depa. 4 grudnia w 
Koninie odbędą się zawody wojewódzkie, 
w których z pierwszego i drugiego miejsca 
wystartują licealistki z Kórnika.

CZy dZięki powstAŁEj pŁywAlNi 
będZiE lEpiEj?

5 listopada 2010 na pływalni w Śre-
mie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa 
w Sztafetach Pływackich. Kórnik był 
reprezentowany tylko przez  dziewczęta i 
chłopców Szkoły Podstawowej w Kórniku 
oraz chłopców z Gimnazjum w Robakowie. 
Najwyżej została sklasyfikowana sztafeta 
z Robakowa, która płynąc 10x25 m z cza-
sem  2:45,03 sek. zajęła piąte miejsce. 
Szkoły podstawowe płynęły 8x25 m  i za-
równo dziewczęta  ( 3:28,10 )  jak i chłopcy 
( 2:48,12) z SP 1 Kórnik ukończyli sztafety 
na ósmym miejscu. Mamy nadzieję, że 
oddanie pływalni w Kórniku wpłynie w na-
stępnych latach na podniesienie poziomu 
pływania w szkołach naszej gminy.

w wArCAbACh tAkżE mAmy 
mEdAlE mistrZostw powiAtu
W pierwszym dniu Mistrzostw Powiatu 

Poznańskiego w warcabach startowało 
48 uczniów szkół podstawowych ( 24 
dziewczyny i 24 chłopców) z 29 szkół 
naszego powiatu. Do finałów wojewódz-
kich awansowali warcabiści, którzy zajęli 
w mistrzostwach miejsca 1-3. Z naszej 
gminy awans wywalczyli:

szkoły podstawowe
Natalia Radziejewska z Radzewa 
– drugie miejsce
Marcin Tomaszewski z Radzewa 
– drugie miejsce
Błażej Biernacki z Bnina- trzecie miej-
sce.

O krok od finału był kolejny reprezen-
tant Radzewa Mateusz Kazyaka, który 
zajął czwarte miejsce.

W punktacji zespołowej SP Radzewo 
zajęło drugie miejsce wśród dziewcząt ( 
Radziejewska N. Piasecka W. Stempniak 
M.) oraz także drugie miejsce w kategorii 
chłopców ( Tomaszewski M. Kazyaka 
M.)

Ponadto SP 2 Kórnik- Bnin miało miej-
sce trzecie wśród chłopców ( Biernacki 
B. Leski K.) a z SP 1 Kórnik dziewczęta 
zespołowo były dziewiąte a chłopcy zajęli 
siódme miejsce.

gimnazja
- startowało 14 dziewcząt ,16 chłopców 

z  9 szkół powiatu poznańskiego.
W pierwszej trójce, która gwarantowała 

awans do finałów wojewódzkich znaleźli 
się;
Aneta Stróżyńska- G. Robakowo 
– pierwsze miejsce
Maciej Sznura- G. Kórnik- drugie miej-
sce
Ewelina Staniszewska- G. Kórnik
- trzecie miejsce
Konstanty Kalisz- G. Kórnik 
–trzecie miejsce

Ponadto Paulina Staniszewska z Kór-
nika była czwarta, Maciej Waligóra z Ro-
bakowa był piąty a Wiktor Ptak z Kórnika 
zajął 9 miejsce.

Zespołowo zarówno wśród dziewcząt 
jak i chłopców wygrało Gimnazjum w 
Kórniku. Gimnazjum w Robakowie w 
grupie dziewcząt i chłopców zajęło piąte 
miejsce.

póŁFiNAŁy mistrZostw powiAtu 
w hAlowEj piŁCE NożNEj

9 listopada 2010 reprezentacje chłop-
ców Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 
i 10 listopada 2010  Gimnazjum w Ro-
bakowie walczyły w Kleszczewie o za-
kwalifikowanie się do finałów  mistrzostw 
powiatu. 

Nasi reprezentanci nie awansowali do 
finałów mistrzostw. Szkoła Podstawowa nr 
1 w Kórniku zajęła trzecie miejsce a Gim-
nazjum w Robakowie zajęło w półfinałach 
drugie miejsce. Awans zapewniało zajecie 
pierwszego miejsca w grupie.

X mEmoriAŁ im. posŁA bogdANA 
wAlErCZykA w rAdZEwiE

Od dziesięciu  lat rodzina śp. Bogda-
na Walerczyka sponsorowała puchary, 
medale w mistrzostwach gminy w tenisie 
stołowym szkół podstawowych, które 
jednocześnie były Memoriałem im. Posła 
Bogdana Walerczyka. Na zawody przybyła 
żon zmarłego pani Zofia, która z tej okazji 
przekazała szkole w Radzewie pewną 
kwotę finansową na sprzęt sportowy. 
Jednocześnie wręczała medale i puchary 
dla szkół i uczniów startujących w mistrzo-
stwach gminy.

Zespołowo wśród dziewcząt wygrały: 
Klaudia Sucharska, Weronika Duda, We-
ronika Biernacka ze Szkoły Podstawowej 
w Kórniku- Bninie. Tenisistki p. Małgorzaty 
Iszkuło będą reprezentować gminę w 
zawodach powiatowych. Drugie miejsce 
zajęły dziewczęta z Radzewa, trzecie 
z Kórnika. Natomiast indywidualnie w 
powiecie wystąpią dziewczęta z Bnina: 
Małgorzata Lewandowska – pierwsze 
miejsce oraz trzecia Klaudia Sucharska i 
czwarta Weronika Duda  a także Weronika 
Biernacka z Kórnika, która zajęła w gminie 
drugie miejsce.

Zwycięstwem drużynowym Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie zakoń-
czyła się rywalizacja w grupie chłopców. 
Zespół p. Dariusza Śmigielskiego w 
składzie: Filip Kujawa i Jakub Szyman-
kiewicz będą naszymi reprezentantami w 
zawodach powiatowych. Kolejne miejsca 
w rywalizacji drużynowej zajęła szkoła 
z Radzewa, trzecie- z Bnina i czwarte z 
Kórnika.

Indywidualnie zdecydowanie turniej 
wygrał Filip Kujawa, drugi był Jakub Szy-
mankiewicz - obydwoje z Szczodrzykowa 
a trzecie i czwarte tenisiści z Radzewa: 
Oskar Wachowiak i Dawid Matuszewski. 
Głównym organizatorem zawodów był p. 
Karol Niemier z Radzewa a w sędziowaniu 
pomagali nauczyciele  oraz uczniowie 
szkół startujących w zawodach.

ARA

warcabiŚci 
Z radZewa 

w swarZędZu
14 grudnia grupa warcabistów ze 

Szkoły Podstawowej w Radzewie wraz z 
opiekunem postanowiła sprawdzić swo-

je umiejętności gry w Wielkim Turnieju 
Warcabowym, jaki odbył się w Swarzę-
dzu. Spośród czwórki uczniów: Ewelina 
Szałamacha, Mateusz Kazyaka, Szymon 
Naglewicz i Marcin Tomaszewski najlepiej 
zaprezentował się ten ostatni, zajmując 
drugie miejsce w konkurencji warcab kla-
sycznych. Natomiast w konkurencji warcab 
stupolowych („amerykańskich”) na trzeciej 
pozycji uplasował się opiekun Karol Nie-
mier. Obaj reprezentanci SP w Radzewie 
zdobyli pamiątkowe puchary.

Karol Niemier

Uczczenie pamięci przedwcześnie 
zmarłego, długoletniego nauczyciela wy-
chowania fizycznego, integracja rodzin 
oraz popularyzacja gry w warcaby – to trzy 
główne cele, jakim przyświecała I Familiada 
Warcabowa Pamięci Marka Serwatkiewi-
cza. Śmiało można powiedzieć, że wszyst-
kie trzy zostały w pełni zrealizowane.

Zawody odbyły się 24 października 
2010 r. w świetlicy SP w Radzewie. Orga-
nizacją zajęli się Jolanta Walczak i Karol 
Niemier – wychowanek pana Marka, a 
także obecny opiekun Szkolnego Klubu 
Sportowego „Sokół” w Radzewie. Zainte-
resowanie turniejem przerosło najśmielsze 
oczekiwania i szybko okazało się, że liczba 
stołów do gry ustawiona w świetlicy jest 
niewystarczająca. Ostatecznie w zawodach 
udział wzięło 51 zawodników, w tym 46 
stanowiło 2-osobowe zespoły rodzinne. 
Liczba ta sprawiła, iż niejednokrotnie na 
salę wkradał się chaos organizacyjny. Na 
szczęście nad sprawnym przebiegiem 
imprezy czuwał prezes MUKS „Wieża 
Kórnicka” – Ryszard Bartkowiak, który był 
Sędzią Głównym zawodów. Każdy z graczy 
miał szansę tego dnia rozegrać 9 partii, za 
każdym razem z innym przeciwnikiem. W 
przerwach między meczami można było 
poczęstować się domowymi wypiekami 
pani Marii Niemier.

Czołówka klasyfikacji indywidualnej
M-ce Nazwisko Imię Pkt
1. Miszczak Dawid 9.0
2. Niemier Karol 7.0
3. Radziejewski Paweł 7.0
4. Radziejewska Natalia 6.5
5. Bartkowiak Karol 6.5
6. Zielski Piotr 6.5
7. Zięta Zuzanna 6.0
8. Kudła Paweł 6.0
9. Naglewicz Szymon 6.0
10. Rybak Karol 6.0

Czołówka klasyfikacji zespołowej
M-ce Rodzina Pkt

1. Staniszewskich (Piotr, Ewelina)11.5
2. Ziętów (Zuzanna, Teofil) 11.0
3. Niemierów (Karol, Robert) 10.5
4. Zielskich (Piotr, Wiktoria) 10.5
5. Kudłów (Paweł, Grzegorz) 10.5
6. Naglewiczów (Szymon, Norbert) 10.5
7. Rybaków (Karol, Joanna) 10.5
8. Radziejewskich (Paweł, Bartosz) 10.0
9. Radziejewskich (Natalia, Ewelina)10.0
10. Sibilskich (Danuta, Katarzyna) 9.5

Na najlepszych w klasyfikacji indy-
widualnej i zespołowej czekały puchary, 
statuetki, dyplomy oraz drobne nagrody 
rzeczowe. Nagrodzono też najlepszego 
ucznia SP w Radzewie oraz najmłod-
szych uczestników zawodów, tj. czwór-
kę pierwszoklasistów. Każdy uczestnik 
na osłodę życia otrzymał cukierka, a 
każda rodzina nagrodę pocieszenia 
– tak, by nikt nie wyszedł z zawodów 
z pustymi rękami. Taka oprawa była 
możliwa dzięki wsparciu, jakiego udzie-
lili organizatorom pan Maciej Małecki i 
pani Alicja Serwatkiewicz, którzy oso-
biście dekorowali zawodników.

Wszystkim wymienionym w tekście 
osobom, tj. sędziemu, organizatorom, 
sponsorom, a przede wszystkim licznie 
zgromadzonym zawodnikom bardzo 
serdecznie dziękuję za wkład w powo-
dzenie imprezy! Miło było popatrzeć. 
Pan Marek byłby z Was dumny...

Karol Niemier

i faMiliada warcabowa 
paMięci Marka serwatkiewicZa

NIE CHODŻ RÓZNYMI DROGAMI
ALE ZAWSZE SWOJĄ DROGĄ ,

CZARĘ SZCZĘŚCIA WCIĄŻ DZIEL Z NAMI
A CIERPIENIE ODDAJ WROGOM.

UNIKAJ FAŁSZU, NIE ZNAJ ZAZDROŚCI
NIE KOCHAJ TEGO NIE WART MIŁOŚCI

NIKOMU SERCA NIE ODDAJ 
W OFIERZE-

Z WYJATKIEM TEGO,
KTO KOCHA CIĘ SZCZERZE.

Z OKAZJI 90-TYCH URODZIN
CELINIE MODROWSKIEJ

 
ŻYCZĄ;
CÓRKA GRAŻYNA Z MĘŻEM TADEUSZEM
WNUK TOMASZ Z KZSIA I DZIEĆMI

WNUCZKA ANNA Z PIOTREM I DZIEĆMI
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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
3-go grudnia  2010r.

materiały prosimy dostarczać do 26-go listopada 2010 r.

Oferujemy 
pełne wsparcie informatyczne dla przedsiębiorstw. 

Dysponujemy wykwalifikowanym zespołem doradców. 

W naszej ofercie między innymi: 
• zakup i instalacja sprzętu komputerowego, 
• wdrażanie oprogramowania wykorzystywanego przez firmę, 
• serwis stacji roboczych i systemów operacyjnych, 
• „help-desk” - natychmiastowa pomoc dla użytkowników, 
• przeglądy techniczne, 
• administracja serwerami plików, serwerem internetowym, 
• doradztwo, konsulting informatyczny, 
• okablowanie, 
• backup danych, 
• szkolenia z obsługi aplikacji, 
• analiza potrzeb informatycznych firmy /modernizacje, uzupełnienia,
    rozbudowa infrastruktury informatycznej/,
• indywidualne projekty /rozwiązania, wdrożenia/
• Gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa serwisowa sprzętu HP

Zapraszamy do kontaktu z naszym handlowcem 
infolinia 61 6704045 lub mail: kontakt@profokus-it.eu

Profokus It Sp. z o.o.
Plac Niepodległości 2

62-035 Kórnik
tel. 61 6704045

email: kontakt@profokus-it.eu

 

 
Urząd Miejski w Kórniku 

Biblioteka Publiczna w Kórniku 
Kórnicki Ośrodek Kultury 

 
ORGANIZUJĄ  

 

w dniach 4  i  11  grudnia  2010 r. 
 

 

 

  
Święto i świętowanie  

w polskiej poezji współczesnej 
 

dla mieszkańców miasta i gminy Kórnik oraz gmin ościennych 
Do konkursu zapraszamy młodzież od lat 16-tu oraz dorosłych  

 
Zgłoszenia do dnia 3 grudnia 2010 r. przyjmuje 

 
Biblioteka  Publiczna w Kórniku 

ul. Poznańska 65  tel. (61)817-00-21  
e-mail: bpkornik@powiat.poznan.pl 

 
Eliminacje zostaną przeprowadzone 

4 grudnia 2010 r. (sobota) o godz. 10.00 
w  Bibliotece Publicznej w Kórniku 

 
Koncert Laureatów odbędzie się  

11 grudnia 2010 r. (sobota) o godz. 17.00  
 w  Kórnickim Ośrodku Kultury 

 
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: 

www.biblioteka.kornik.pl 
 

Dla uczestników przewidziane są upominki i nagrody 

   ZAPrASZAMY WSTĘP  WOLNY

"PASJOTEKA W BIBLIOTECE"
Biblioteka Publiczna w Kórniku                                       

zaprasza                                                                                                                                                                            
w dniu 22 listopada 2010 r.                                                                

o godzinie 17.30                                                                         

Wszystkich miłośników                                         
HAFTU RICHELIEU                                                               

na warsztaty                                                                              

UWAGA !                                                                                                                 
Zapewniamy niezbędne materiały

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A

przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej segmentem budynku garażowego, 
położonej w miejscowości KÓRNIK obręb BNIN, gmina KÓRNIK, 
zapisanej w księdze wieczystej nr KW 21 547, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
368/20 o powierzchni 0,0022  ha
za cenę wywoławczą 16 070,00 zł. 
(słownie złotych: szesnaście tysięcy siedemdziesiąt 00/100)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA SEGMENTEM BUDYNKU GARAŻOWEGO 
I ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK, 
ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU 

W DNIU 16.06.1998 r. nr LV/450/98 ZE ZMIANAMI 
ZAPISANA JEST JAKO TEREN 

ZAINWESTOWANY –  O PODSTAWOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ.  

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2011 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1

- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w 
wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1 607,00 zł na rachunek gminy w Banku 
Spółdzielczym w Kórniku nr
55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 12 stycznia 2011 r.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
bankowy tut. Urzędu. 
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji 
przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, oso-
ba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny 
wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby 
prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego 
rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających 
dzień przetargu. 
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. 
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieruchomości.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia 
umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie 
niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając 
przyczynę. 

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

Niniejsze ogłoszenie podaję się do publicznej wiadomości na okres od dnia 19 
listopada 2010 r. do dnia 13 stycznia 2011 r.



Bank Spółdzielczy w Kórniku 
 
 

 
 
 
 
 

 
            Szanowny kliencie! 
                          Posiadasz:        
           

 
 
 

 
 
 
 
                  Nie posiadasz Terminalu POS? 
 

Przyjdź do Banku Spółdzielczego w Kórniku i zapytaj  
o usługę FIRST DATA POLSKA S.A. 

 
 
 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku 
 Reklama nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

 

 
 

Oddział w Zaniemyślu 
63-020 Zaniemyśl, ul. Raczyńskiego 22 
tel./fax (61) 285 70 14 

Filia w Borówcu 
62-023 Gądki, ul. Poznańska 38  
tel. (61) 819 90 33 

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

Centrala: Kórnik, Plac Niepodległości 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  
 

 NOWA 
OFERTA 

  Sklep?   Punkt 
usługowy? 

      Lokal 
gastronomiczny? 


