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Fot. ŁG Kroczące rzeźby na Prowencie

CENTRUM SPORTOWE
Kulisy przygotowań do realizacji inwestycji

PROMENADA
Kilka szczegółów projektu 1-go odcinka

ATRAKCJE W KOK-u
Ośrodek kultury przygotował program
na lato

Podsumowanie sportowych
zmagań

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

W dniu 16 czerwca wiceburmistrz
Urbanek wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Gminny Związek Sportowy,
którego przedmiotem było podsumowanie
osiągnięć sportowych szkół podstawowych i
gimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008.

Nadzwyczajne posiedzenie
W dniu 19 czerwca wiceburmistrz
Urbanek uczestniczył w Nadzwyczajnym
Posiedzeniu Rady Instytutu Dendrologii
PAN w Kórniku, które poświęcone było
osobie zmarłego prof. dr hab. Władysława
Bugały, wieloletniego dyrektora Instytutem
Dendrologii PAN, a po przejściu na eme-

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

znaniu przy Pomniku Polskiego Państwa
Podziemnego i Armii Krajowej.
Rozmowy „wokół węzła”
W dniu 23 czerwca w Urzędzie Miejskim
w Kórniku wiceburmistrz Urbanek spotkał
się z Piotrem Chodorowskim, zastępcą dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Spotkanie poświęcone było
rozwiązaniom komunikacyjnym w obrębie
węzła „Kórnik 1”. Podczas spotkania omówiono kwestie planu zagospodarowania
przestrzennego tego obszaru oraz sprawę
odwodnienia węzła „Kórnik1”.
Zgromadzenie Akcjonariuszy
W dniu 24 czerwca wiceburmistrz Urbanek wziął udział w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Aquanet, które odbyło się w siedzibie Spółki
w Poznaniu. Akcjonariusze Spółki Aquanet podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok
2007, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
za rok 2007, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007, sprawozdania z realizacji
Planu Inwestycyjnego za rok 2007 oraz
udzieliła absolutorium Zarządowi Spółki,
jak i członkom Rady Nadzorczej.

TOFIK
OSIEDLE „NAD JEZIOREM”
Prusinowo

Sprzedaż domów i mieszkań
od 3.900 zł/m2
Tel/fax 061 8989 879 kom. 0601 534 797
www.intervest.pl

Bankowe sprawy

Gmina Kórnik zarówno we współzawodnictwie szkół podstawowych, jak i we współzawodnictwie gimnazjów zajęła I miejsce w
Powiecie Poznańskim.

ryturę przewodniczącego Rady Naukowej
Instytutu Dendrologii.

Podsumowanie współpracy

Tego samego dnia wiceburmistrz Hieronim Urbanek wspólnie z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Kórniku: panią Czesławą Lisiak, panem Antonim Kaliszem
oraz panem Krzysztofem Ratajczakiem
uczestniczył w ceremonii pogrzebowej prof.
dr hab. Władysława Bugały.

061 8 170 595

W dniu 17 czerwca wiceburmistrz
Urbanek na zaproszenie Zarządu Firmy
Panattoni Europe w Warszawie wziął udział
imprezie, która odbyła się w poznańskim
Oddziale Panattoni w Gądkach. W spotkaniu podczas którego podsumowano współpracę pomiędzy firmą Pnattoni z Urzędem
Miejskim w Kórniku udział wzięli przedstawiciele firm wynajmujących powierzchnie
w Centrum Spedycyjnym „Panattoni” w
Gądkach..

www.restauracja-casablanca.pl
e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

Inwestycje w Robakowie

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

426/
401/
483/
482/
481/
445/

OBIADY DOMOWE NP:

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

PIZZA PROSTO Z PIECA:
!!! Na Państwa życzenie każdą pizzę specjalnie przygotujemy: !!!
na ostro • na grubym cieście • przykrytą drugim ciastem
• mocno wypieczoną lub bladą • z sosem czosnkowym i /lub keczupem
532/ MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano ......................................................od 8,50 zł
SAŁATKA od 8,50 zł, SPAGETTI od 9,50 zł, LASAGNE od 12,50 zł,
TORTELLINI od 14,00 zł, KEBAB od 9,00 zł

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

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

W dniu 19 czerwca wiceburmistrz Urbanek spotkał się z Bartłomiejem Popielskim
wiceprezesem firmy My Place Development
sp. z o.o. Firma przygotowuje się do rozpoczęcia inwestycji w Robakowie. Tematem
spotkania było omówienie kwestii związanej
z opracowaniem studium dla tego obszaru,
możliwością opracowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz kwestii
związanych z istniejącą oraz niezbędną
infrastrukturą techniczną na terenach będących własnością w/w firmy. Omawiano
również konieczność skomunikowania
tego terenu. Firma zamierza inwestować w
obszarze pomiędzy ul. Żernicką, Żernikami,
a granicą wschodnią gminy.
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Odszedł zasłużony mieszkaniec

Zakończenie roku
W dniu 20 czerwca wiceburmistrz
uczestniczył w uroczystości zakończenia
roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1
im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku.
Hołd Akowcom
W dniu 21 czerwca wiceburmistrz
Urbanek wspólnie z pracownikami Urzędu
Miejskiego w Kórniku: panią Magdaleną
Matelską-Bogajczyk, panią Kamilą Pawłowicz-Rolnik oraz delegacją kórnickich harcerzy uczestniczył w uroczystej Mszy św.
w Kościele o.o. Dominikanów , a następnie
w uroczystości poświęcenia imiennych
tabliczek ofiar poległych i pomordowanych podczas II Wojny Światowej. Wśród
520 imiennych tabliczek odsłoniętych
w tym dniu, 40 tabliczek poświeconych
było mieszkańcom Gminy Kórnik, którzy
stracili życie w czasie okupacji niemieckiej
i sowieckiej. Uroczystość odbyła się w Po-

W tym samym dniu wiceburmistrz Urbanek wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim przez
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Marka Woźniaka oraz pana Krzysztofa
Pietraszkiewicza prezesa Banków Polskich.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
samorządu terytorialnego, gospodarczego,
środowiska akademickiego oraz bankowego Województwa Wielkopolskiego. Celem
tego spotkania była wymiana informacji i
poglądów na temat współdziałania banków i
samorządów w tworzeniu planów i finansowaniu rozwoju gmin i regionów, wspieraniu
małych oraz średnich przedsiębiorstw i
zagospodarowaniu środków unijnych.
Opr. M. Matelska-Bogajczyk
Uwaga
potomkowie i rodziny powstańców
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.
Prosimy zgłaszać miejsca pochówku
kombatantów Powstania Wielkopolskiego
1918-1919r – tych walczących w Kompaniach Kórnickich, pochowanych na
terenie Gminy Kórnik, lub w inny sposób
związanych z Kórnikiem.
Komitet Organizacyjny 90 Rocznicy
Powstania Wielkopolskiego w Kórniku
pragnie upamiętnić miejsca spoczynku
bohaterów tamtych lat.
Miejsca pochówku należy zgłaszać
członkom Komitetów Organizacyjnych
rocznicy, na adres Redakcji Kórniczanina
w bnińskim ratuszu – ul Rynek 1, 62-035
Kórnik (w drugim przypadku zgłoszenie
musi być w formie pisemnej. Wszystkie
zgłoszenia przekażemy organizatorom)
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Dnia 25 czerwca br. odbyła się XXV
(a nie jak informowaliśmy za stroną internetową XXIV) Sesja RM w Kórniku.
Jako pierwszą przyjęto uchwałę korygującą sprawę zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji
miejskiej w Kórniku. Gminny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych oraz dyrektor
Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w
Kórniku złożyli wnioski, z których wynikła konieczność dokonania zmian w
obowiązujących dotychczas przepisach.
Zaproponowane w nowej uchwale zmiany, dotyczą między innymi: aktualizacji
przepisów, dostosowania ich do potrzeb
osób niepełnosprawnych poruszających
się komunikacją miejską w Kórniku oraz
zapewnienia darmowego transportu
dzieciom i młodzieży kórnickich szkół
podstawowych i gimnazjów na dodatkowe
zajęcia edukacyjne (konkursy, zawody,
turnieje) odbywające się w szkołach na
terenie Gminy Kórnik. Ponadto rozszerza się grono uprawnionych do 37%
zniżki za bilety miesięczne o nauczycieli
przedszkoli.
Dla przypomnienia zacytujemy całość
załącznika pt:
UPRAWNIENIA DO ZWOLNIEŃ I ULG
W OPŁATACH ZA PRZEJAZD
ŚRODKAMI KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
BEZPŁATNYCH – 100%
§ 1. Do korzystania z przejazdów
bezpłatnych, jeżeli posiadają dokument
potwierdzający ich uprawnienia, uprawnieni są:
1. Posłowie, senatorowie na podstawie
legitymacji poselskiej lub senatorskiej.
2. Radni Rady Miejskiej w Kórniku, na
podstawie legitymacji radnego.
3. Dzieci do lat 4, na podstawie
oświadczenia rodzica lub opiekuna
prawnego pozwalające stwierdzić wiek
dziecka.
4. Osoby niepełnosprawne (w tym
dzieci i młodzież) wraz z opiekunem lub

przewodnikiem, posiadające jeden z niżej
wymienionych dokumentów:
- orzeczenie o całkowitej niezdolności
do pracy oraz samodzielnej egzystencji
(dawna I grupa
inwalidztwa), a także
orzeczenie o całkowitej niezdolności do
pracy (dawna II grupa inwalidztwa) wydane przez KRUS, ZUS, lub inne zespoły
orzekające o niepełnosprawności wraz
z dowodem tożsamości,
- orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wraz
z dowodem tożsamości, albo legitymację z wpisem znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności, wydane
przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Stopniu Niepełnosprawności,
- zaświadczenie lekarskie o stanie
zdrowia dziecka lub ustaleniu prawa do
zasiłku pielęgnacyjnego,
- orzeczenie o niepełnosprawności
lub legitymację w przypadku dzieci do
16 roku życia wydane przez Powiatowy
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- legitymację wydaną przez szkoły lub
placówki specjalne posiadające numer
legitymacji MENSISII//182/2
- legitymację wydana przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, z wpisem
całkowicie niezdolny do pracy oraz do
samodzielnej egzystencji (dawna I grupa
inwalidztwa)
- legitymację wydaną przez Polski
Związek Niewidomych z wpisem: znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowicie niezdolny do pracy
oraz samodzielnej egzystencji (dawna
I grupa inwalidztwa), lub całkowicie
niezdolny do pracy (dawna II grupa
inwalidztwa)
- legitymację wydana przez Polski
Związek Głuchych,
5. Inwalidzi wojenni i inwalidzi wojskowi, na podstawie ważnej legitymacji wraz
z dowodem osobistym, a także przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym
i wojskowym zaliczonym do I grupy
inwalidzkiej lub całkowicie niezdolnym
do pracy i jednocześnie niezdolnym do
samodzielnej egzystencji, na podstawie

zaświadczenia o konieczności opieki.
6. Pracownicy Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOMBUS”
Spółka z o.o. oraz członkowie ich rodzin
na podstawie legitymacji pracowniczej
7. Umundurowani funkcjonariusze
policji, żołnierze żandarmerii wojskowej
oraz umundurowani funkcjonariusze
Straży Miejskiej w Kórniku w czasie pełnienia służby.
8. Żołnierze zasadniczej służby wojskowej i osoby odbywające zastępczą
służbę wojskową, na podstawie książeczki wojskowej z odpowiednim wpisem
o odbywaniu zasadniczej lub zastępczej
służby wojskowej.
9. Osoby powołane do czynnej służby
wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny, na podstawie kart mobilizacyjnych i kart powołania.
10. Osoby, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dowodu osobistego.
11. Uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez gminę
Kórnik, zamieszkali na terenie tej gminy:
- w drodze do i ze szkoły,
- podczas przejazdów uczniów na
dodatkowe zajęcia edukacyjne (zawody,
turnieje, konkursy) odbywające się w
szkołach na terenie Gminy Kórnik, przy
czym uczniowie ci zobowiązani są do
posiadania dokumentu wydanego przez
szkołę potwierdzającego uczestnictwo
ucznia w zajęciach
- dzieci objęte przygotowaniem przedszkolnym uczęszczające do tzw. „klas
zerowych” dojeżdżające do szkoły, wraz
z opiekunem, regularnymi liniami komunikacji miejskiej.
12. Posiadacze Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia,
na podstawie legitymacji wydanej przez
Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża.
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH -50%
§ 2. Do korzystania z przejazdów na
podstawie biletów ulgowych (50%), jeżeli
posiadają dokument potwierdzający ich
uprawnienia, uprawnieni są:
1. Emeryci i renciści oraz osoby pobie-
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rające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne na podstawie legitymacji wraz z
dowodem tożsamości.
2. Dzieci w wieku powyżej 4 lat, do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
na podstawie oświadczenia rodzica lub
opiekuna prawnego stwierdzającego wiek
dziecka.
3. Kombatanci na podstawie legitymacji
wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i
Osób Represjonowanych.
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH - 49%
BILETY MIESIĘCZNE
§ 3. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
autobusowego w komunikacji zwykłej , na
podstawie biletów imiennych miesięcznych
szkolnych, są uprawnione następujące
osoby:
1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych dla których organem
prowadzącym nie jest gmina Kórnik – do
ukończenia 24 lat - na podstawie legitymacji szkolnej.
2. Studenci do ukończenia 26 roku
życia.
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH - 37%
BILETY MIESIĘCZNE
§ 4. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
autobusowego w komunikacji zwykłej , na
podstawie biletów imiennych miesięcznych
szkolnych, są uprawnione następujące
osoby:
1. Nauczyciele przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych – publicznych
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych.
2. Nauczyciele akademiccy.
Dzięki kolejnej uchwale KPA Kombus
nabył aportem od gminy nieruchomość
gruntową w Czołowie. Wiąże się to z
zamiarem wybudowania okręgowej stacji
kontroli pojazdów służącej zarówno firmie
jak i odbiorcom zewnętrznym. Co ciekawe
- „KOMBUS” zamierza w tym temacie
skorzystać z funduszy z Unii Europejskiej
(dotacja 80% na inwestycje w zakresie dostosowania infrastruktury miejskiego transportu publicznego do potrzeb mieszkańców
województwa wielkopolskiego).
Uznając za zasadne dofinansowanie
budowy pomnika gen. Stanisława Taczaka
(jednego z dowódców Powstania Wielkopolskiego) radni przekazali 500 zł Gminie
Jarocin. Monument stanąć ma Mieszkowie,
nieopodal miejsca urodzenia zasłużonego
żołnierza.
Przyjęto także uchwałę w sprawie:
ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż
określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie sposobu jej
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rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające
w celu osiągnięcia zysku mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w formie
dotacji udzielanej zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych.
Istotną decyzją było wprowadzenie
zmian w „Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Kórnik”
W obowiązującej dotychczas uchwale
nr LVI/593/2006 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. Nr 140, poz. 3424 z dnia
7.09.2006 r.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 6 pkt 4 ppkt a otrzymuje brzmienie:
„§ 6 pkt 4 ppkt a) dla budynków mieszkalnych – 20 l na mieszkańca w ciągu
dwóch tygodni, jednak co najmniej jeden
pojemnik 80 l na każdą nieruchomość, a
w przypadku 3 osobowego gospodarstwa
domowego co najmniej jeden pojemnik 110
l. Dozwolone jest wspólne korzystanie kilku
sąsiadów z pojemników ustawionych razem
lub jednego większego. Objętość łączną
pojemników oblicza się na podstawie liczby
mieszkańców. Obowiązek i odpowiedzialność wynikającą ze wspólnego korzystania
z pojemników ponoszone są solidarnie,”
2) w § 12 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 12 pkt 7 w przypadku gospodarstw
domowych 1- 3 osobowych pojemnik na
śmieci należy opróżniać z częstotliwością
zapewniającą niedopuszczanie do jego
przepełnienia jednak nie rzadziej niż jeden
raz w miesiącu.
Wprowadzenie zmian oznacza między
innymi to, że przewoźnicy odbierający odpady z naszych posesji w przypadku osób
samotnych i rodzin 2 lub 3 osobowych będą
mogli odbierać nieczystości raz w miesiącu
(a nie jak dotychczas 2 razy) . W przypadku
poprzednich uregulowań osoby samotne i
rodziny do 3 osób ponosiły średnio dużo
wyższe wydatki z tego tytułu.
Dwie kolejne uchwały dotyczyły ciągnącej się latami sprawy budowy schroniska
dla zwierząt. Przyczyną dokonanych zmian
było wycofanie się Gminy Luboń ze związku międzygminnego zawiązanego w celu
finansowania budowy.
Następne podjęte uchwały dotyczyły:
- sprzedaży nieruchomości w obrębie
Robakowa dz. nr ew.161/2,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
działalności gospodarczej w Dachowej,
działki nr ew. 79/1, 80, 81,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy przemysłowo – składowej w
Żernikach, działki nr ew. 43/8, 43/9, 43/4,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działal-

ności gospodarczej – Żerniki, działki nr ew.
53/34 – 53/39,

RADA MIEJSKA

RADA MIEJSKA

Czerwcowa Sesja RM

Radni zdecydowali się nie rozpatrywać
uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr V/36/2003
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska
cywilnego, działki nr 31/2, 31/5, 31/7 i
21L/1 w Żernikach, oraz przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żernikach
i Gądkach. Przyczyną takiej decyzji były
skandaliczne działania jednego z właścicieli wspomnianych w projekcie uchwały
terenów, który swoimi ostatnimi działaniami
(nielegalna wycinka drzew i zasypanie
części koryta rzeki zwałami nielegalnie składowanej ziemi) sprowokował zgłoszenie
tychże nieprawidłowości do prokuratury.
W kolejnym punkcie obrad radny
Bogdan Wesołek przekazał informacje
dotyczące przygotowań do kórnickich
obchodów 90-tej rocznicy Wybuchu Powstania Wlkp.
Pod koniec obrad radni zadawali pytania
i składali interpelacje.
Radny Adam Lewandowski pytał o
sprawę parkingu przy ul. Krasińskiego,
powtarzające się problemy z zasilaniem w
energię elektryczną oraz postępy w pracach
przygotowawczych budowy hali sportowej
i basenu.
Radna Magdalena Kosakowska poprosiła o wyjaśnienia w sprawie harmonogramu prac nad studium zagospodarowania
terenu wzdłuż przebiegu spornej linii wysokiego napięcia.
Radna Małgorzata Walkowiak wspomniała o powstaniu „mapy akustycznej”
Poznania i uciążliwościach związanych z lotami samolotów z Krzesin. Otrzymała także
wyjaśnienia w sprawie remontu nawierzchni
ul. Jeziornej w Koninku i budowy pobocza
wzdłuż głównej drogi w Kamionkach. Radny
Roman Genstwa pytał o możliwość budowy
chodnika w Dziećmierowie równolegle z remontem drogi 434 oraz sprawy własnościowe związane z ewentualnym przejęciem
przez gminę Klubu Rolnika w tejże wsi.
Zauważył także, że w Kórniczaninie
nr11/2008 błędnie poinformowaliśmy o
planach budowy oczyszczalni lokalnych.
Sprawa dotyczyła oczywiście Szczodrzykowa i Żernik a nie jak napisaliśmy Robakowa (zainteresowanych przepraszamy
za pomyłkę). Radny Michał Stecki pytał o
sprawę przejmowania przez gminę dróg
dotychczas administrowanych przez Powiat
Poznański.
Na zakończenie obrad wystąpiła pani
Ewa Krzak z Kamionek protestując przeciwko planom przeprowadzenia linii wysokiego
napięcia przez lasy. Argumentowała swój
protest między innymi opierając się na opinii
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Ptaków, które orzekło że takie przeprowadzenie linii zagrozi ekosystemowi: zarówno
okolicznej florze (wycinanie starych dębów)
jak i faunie (szczególnie ptakom).
Opr. ŁG
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Raport o bezrobociu
absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych z Poznania
i powiatu poznańskiego z roku
szkolnego 2006/2007.
„Raport o bezrobociu absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych z Poznania i powiatu
poznańskiego” przedstawia informacje
dotyczące poszczególnych szkół na tle
sytuacji panującej na lokalnym rynku pracy.
Opracowanie prezentuje ponadto usługi
oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Poznaniu w zakresie pośrednictwa pracy,
szkoleń, doradztwa zawodowego i pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Materiał informacyjny zawarty w „Raporcie...” oraz analiza wskaźników może
stanowić, podobnie jak w latach poprzednich,
podstawę do analizy jakości kształcenia przez
poszczególne szkoły, jak również przedstawienia perspektyw młodzieży w zakresie wejścia na rynek pracy oraz określenia tendencji
co do możliwości zatrudnienia.
Od kilku lat sytuacja na rynku pracy w
Poznaniu i powiecie poznańskim ulega systematycznej
poprawie. Równocześnie
jednak zaobserwować można
ciągłe występowanie pewnych zjawisk, które utrudniają
części absolwentów szkół
podjęcie pierwszej pracy.
Wynika to między innymi z
niedostatecznego dostosowania kierunków kształcenia
do potrzeb rynku pracy.
Niezwykle ważnym czynnikiem umożliwiającym absolwentom zatrudnienie jest
jakość kształcenia, przygotowanie do praktycznego
wykonywania zawodu, już w
trakcie nauki (praktyki szkolne, warsztaty)
oraz korzystanie z usług doradztwa zawodowego na poziomie szkół gimnazjalnych.
Stopa bezrobocia pod koniec marca
2008 r. dla Poznania wynosiła 2,3%, dla
powiatu poznańskiego 2,7%, Wielkopolski
7,5%, a Polski 1,1%.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w
Poznaniu pod koniec lutego 2008 r. zarejestrowanych było 11.738 bezrobotnych, to
ok. 50% mniej w stosunku do roku poprzedniego. Wśród nich znajdowało się 1275
osób w wieku do 25 lat (58,98% mniej w
stosunku do stanu sprzed roku), tj. 10,86%
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w
lutym 2007 r. było 13,22%).
Prezentowany „Raport…” analizą objął
300 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 22
szkoły wyższe publiczne i niepubliczne,
w których w sumie naukę ukończyło w
2007 r.
48.950 osób (o 2051 osób więcej niż
w 2006 r.). Liczbę tę stanowią absolwenci
szkół wyższych (69,91%), absolwenci
liceów ogólnokształcących (16,28%),
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absolwenci policealnych studiów zawodowych (5,92%), absolwenci techników i
szkół równorzędnych (3,61%), absolwenci
zasadniczych szkół zawodowych (2,29%)
oraz absolwenci liceów profilowanych
(1,99%).
W 2007 r. oraz w styczniu i lutym 2008
r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zarejestrowało się 1497 absolwentów, kończących naukę w roku szkolnym
2006/2007, którzy uczęszczali do szkół
ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych dla młodzieży i dorosłych.
Średni wskaźnik bezrobocia liczony jako
stosunek zarejestrowanych absolwentów
danej szkoły do liczby absolwentów kończących daną szkołę dla poszczególnych
typów szkół jest zróżnicowany i wyniósł:
- 9,73% dla absolwentów liceów profilowanych (spadek o 3,24 punktu procentowego w stosunku do stanu sprzed roku),
- 7,60% dla absolwentów zasadniczych
szkół zawodowych (spadek o 3,59 punktu
procentowego w stosunku do stanu sprzed
roku),
- 7,18% dla absolwentów techników
i szkół równorzędnych (spadek o 3,34
punktu procentowego w stosunku do stanu
sprzed roku),
- 4,69% dla absolwentów szkół policeal-

nych (spadek o 2,29 punktu procentowego
w stosunku do stanu sprzed roku),
- 2,59% dla absolwentów szkól wyższych (spadek o 0,97 punktu procentowego
w stosunku do stanu sprzed roku),
- 2,08% dla absolwentów liceów ogólnokształcących (spadek o 1,56 punktu
procentowego w stosunku do stanu sprzed
roku).
Z analizy danych dotyczących ilości
propozycji pracy wynika, że rok 2007 był
korzystny dla szukających lub zmieniających pracę. Liczba ofert pracy pozyskanych
przez Powiatowy Urząd Pracy nadal utrzymywała się na wysokim poziomie i wyniosła
ogółem 17.480, co stanowi wzrost o 8,17%
w porównaniu z rokiem ubiegłym.
W 2007 r., przy wykorzystaniu środków
Funduszu Pracy oraz z Europejskiego
Funduszu Społecznego, PUP realizował
programy aktywizacji zawodowej osób
młodych. Programy te miały na celu przede
wszystkim nauczanie i doskonalenie metod
aktywnego poszukiwania pracy, poszerzenie posiadanych i zdobycie nowych

kwalifikacji oraz pobudzenie aktywności
związanej z samozatrudnieniem.
Ewa Przybył, Gabinet Starosty
Oprac. na podst. materiałów
Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Z wizytą na Ukrainie
"Festiwal Kuchni Polskiej" to najważniejsze wydarzenie promujące polską kulturę
i tradycję w partnerskim Rejonie KijowskoŚwiatoszyńskim na Ukrainie. W imprezie
uczestniczyły osoby reprezentujące ukraińskie i polskie środowisko artystycznokulturalne, polityczne i gospodarcze. Wśród
zaproszonych gości obecna była ponad
50-osobowa grupa deputowanych do parlamentu Ukrainy, wielu radnych Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego z Przewodniczącym
Rejonu, Mikołajem Paszyńskim na czele,
przedstawiciele polskiego biznesu na Ukrainie oraz artyści. Do najbardziej znanych
należał Bohdan Stupka, ukraiński aktor i
odtwórca roli Bohdana Chmielnickiego w
filmie "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana. Na scenie w restauracji "Opałkowa
Chata", w której odbywał się festiwal, wystąpiła Justyna Steczkowska
oraz zespół Emigranci. Całość poprowadziła Weronika
Marczuk-Pazura. "Festiwal
Kuchni Polskiej" był także
jednym z punktów w programie wizyty delegacji z powiatu poznańskiego w Rejonie
Kijowsko-Światoszyńskiem.
W jej czasie Jan Grabkowski,
Starosta Poznański, wraz z
pozostałymi członkami delegacji, miał okazję zapoznać
się z realizowanymi przez
administrację partnerskiego
regionu zadaniami. Jednym
z nich jest ochrona zdrowia,
dla Ukraińców temat równie
ważny jak dla Polaków. Obniżający się przyrost naturalny, a co za tym idzie starzenie
się społeczeństwa powodują, że władze
rejonu szczególną uwagę zwracają na zapewnienie właściwych warunków leczenia
mieszkańców. Z tego względu delegacja
z powiatu poznańskiego zapoznała się z
pracą najnowszego ośrodka opieki zdrowotnej we wsi Bojarka. W czasie rozmowy
z lekarzami poradni dyskutowano m.in.
o problemach palących ukraińską służbę
zdrowia. Ważnym punktem wizyty były także spotkania z przedstawicielami miejscowych przedsiębiorstw budowlanych. Bardzo
ciekawa okazała się również możliwość
zapoznania się z walorami turystyczno-rekreacyjnymi Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego. W lecie powiat poznański odwiedzą
młodzi sportowcy, którzy wraz z młodzieżą
z partnerskiego Regionu Hanower wezmą
udział w organizowanym w lipcu projekcie
wymiany młodzieży.
Joanna Michalska,
Wydział Promocji, Kultury
I Współpracy z Zagranicą

nr 13/2008

Uczniowie wyróżnieni podczas XXV sesji RM
w Kórniku nagrodą Przewodniczącej
Rady Miejskiej
za wyniki w nauce w roku szkolnym 2007/2008
SP nr 1
Stanisław Pietrowski
Weronika Cyra
Weronika Graś
SP nr 2
Patrycja Hołderna
Angelika Delestowicz
Zuzanna Matysiak
SP w Szczodrzykowie
Krzysztof Białkowski
Aneta Strózyńska
Maciej Waligóra

SP w Radzewie
Ewa Jaroć
Wanda Woźniak
Gimnazjum w Kórniku
Daria Wójkiewicz
Marta Lehmann
Beata Zwierzyńska
Gimnazjum w Robakowie
Filip Zakrzewski
Małgorzata Kuźma
Małgorzata Pawlak

Uczniowie o najwyższych średnich w szkołach podstawowych i gimnazjach naszej
gminy otrzymali także wyróżnienia ufundowane przez radnego powiatowego Marka
Serwatkiewicza.

Głos dla
radnych

RADA MIEJSKA

POWIAT

KRÓTKO
Z POWIATU

Irena Kaczmarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Fragmenty wypowiedzi do uczniów i
nauczycieli podczas czerwcowej sesji RM
w Kórniku.
Ukończyliście szkołę – zamknięty
został określony etap edukacyjny, etap
realizacji wyznaczonych celów, zadań,
zamierzeń.
Każda szkoła jest otwarta na zmiany,
podejmuje wciąż nowe wyzwania, doskonali
proces dydaktyczny i wychowawczy, tworzy
warunki do rozwoju każdego ucznia.
Jesteście przygotowani do pojęcia nowych zadań. Wasza wiedza, umiejętności
i doświadczenia stanowią dobry fundament
na którym budować będziecie przyszłość.
Bądźcie otwarci i wytrwali, pełni zapału
w dążeniu wyznaczonego celu.
Korzystajcie z dobrych rad, niech towarzyszą Wam w różnych chwilach życia.
Życzę, by wrześniowy szkolny dzwonek,
który zabrzmi w szkołach był zwiastunem
dobrych czasów, czasów pełnych nadziei.

Marzenia czy realny plan?
W październiku tego roku - według
prognoz wiceburmistrza Hieronima
Urbanka - wkopane zostaną pierwsze
łopaty na placu budowy centrum sportowo-rekreacyjnego w Kórniku, a dwa
lata później obiekt będzie oddany do
użytku. Czy tym razem uda się dotrzymać terminów, które już kilka razy były
przesuwane?
Pomysł budowy hali sportowej zrodził
się na początku 2005 roku. Wówczas samorząd kórnicki widział potrzebę wybudowania
sali gimnastycznej dla kórnickiego gimnazjum i podstawówki, która miała zastąpić
tymczasowe rozwiązanie, jakim jest hala
namiotowa, usytuowana na terenie obiektu
szkolnego.
W prace nad inwestycją zaangażowano
referaty: gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, promocji gminy i
pozyskiwania środków pozabudżetowych,
inwestycji oraz eksploatacji i infrastruktury

4 lipca 2008 r.

technicznej. Pierwsze oficjalne spotkanie w
sprawie budowy tego obiektu odbyło się w
lutym 2005 roku.
Samorządowcy chcieli pozyskać środki
na inwestycję z funduszy unijnych. Zgodnie
z kryteriami wyboru projektów jednego z
unijnych programów, dofinansowanie miały
otrzymać w pierwszej kolejności inwestycje
kompleksowe, które w znaczący sposób
wpłyną na poprawę warunków życia i rozwój regionu, czyli zadania, których wartość
przekraczała 25 milionów złotych z pominięciem dofinansowania hal sportowych
przyszkolnych. Wtedy to powstał pomysł,
aby w miejscu przewidywanym pod halę
sportową wybudować obiekt sportowo –
rekreacyjny, składający się z hali widowiskowo - sportowej, pływalni oraz obiektu
kulturalno – oświatowego. Według wstępnych szacunków oraz kosztorysów wartość
realizacji takiego kompleksu miała wynieść
około 25 milionów złotych. Wspólnie usta-

lono, że skoro gmina musi przekroczyć
kwotę 25 milionów złotych, a przewidywany
koszt budowy hali wynosił około 8 milionów
złotych, pływalni 9 milionów to za pozostałe
8 milionów zostanie wykonana niezbędna
infrastruktura oraz zbudowany obiekt
kulturalno – oświatowy, w którym miałaby
mieścić się biblioteka publiczna, ośrodek
kultury, sale multimedialne a w podziemiach
np. kręgielnia.
Ustalono, że kompleks powstanie na
terenie znajdującym się między kórnickim
gimnazjum przy ulicy Dworcowej a ulicą
Krasickiego. Kolejnym krokiem było podjęcie uchwały o wywołaniu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru między ulicą Dworcową, Krasickiego a Kołłątaja, następnie przeprowadzenie całej procedury planistycznej a w
końcu jego uchwalenie przez Radę Miejską
w dniu 18 sierpnia 2005 roku.
Kiedy dokonano wyboru miejsca dla inwestycji przystąpiono do prac, związanych z
opracowaniem koncepcji kompleksu sportowo
– rekreacyjnego. (dokończenie na str. 9)
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Burmistrz Gminy Kórnik
na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm. ) ogłasza konkurs na
stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze
1/4 etatu.
I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) posiada wyższe wykształcenie,
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
7) spełnia warunki wynikające z art. 58 pkt 5 ustawy publicznych dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)
8) znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office
II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1. znajomość problematyki finansów publicznych i zasad funkcjonowania
administracji publicznej,
2. preferowane wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne.
3. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w szczególności w kontroli finansowej lub na samodzielnym stanowisku księgowo
- finansowym w sferze budżetowej.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kórniku i podległych
jednostkach organizacyjnych.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133,
poz. 883, ze zm.)”
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 17
lipca 2008 r, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny
15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:
„Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kórniku.”
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów
oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy
kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie
zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie
będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 18 lipca 2008 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w
Urzędzie Miejskim w Kórniku.
Jerzy Lechnerowski
Burmistrz Kórnika
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Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Kórniku od dnia 4 lipca
do 25 lipca 2008r. wywieszony został
niżej wymieniony wykaz dotyczący
dzierżawy:
- 3 działki nr 109/3, 109/4, 580 położone w miejscowości Czmoniec,
- 5 działek nr 218, 227, 229, 84,
85 położone w miejscowości Konarskie,
- 1 działka nr 133 położona w miejscowości Koninko.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl.
Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203,
tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

W dniu 26 lipca br. na boisku
Gimnazjum w Robakowie
odbędzie się II turniej piłkarski
młodzików (roczniki 1991-1994)
drużyn 6-osobowych.
Organizatorami są miejscowi
radni oraz Rady Sołeckie Robakowa, Gądek i Dachowej.
Zgłoszenia przyjmują i informacji na temat regulaminu
udzielają radni Andrzej Surdyk
i Janusz Wojtuś pod numerami
telefonów 500 079 145 oraz
604 126 690.

nr 13/2008

(dokończenie ze str. 7)
Ustalono, że wykonawca projektu
wyłoniony zostanie w drodze konkursu.
Przygotowano regulamin i powołano sąd
konkursowy. Po ostatecznym ustaleniu
zasad ogłoszono konkurs na opracowanie
koncepcji architektonicznej Centrum Sportowo - Rekreacyjnego i Kulturalno – Oświatowego w Kórniku. Konkurs zakładał, że
zwycięzca otrzyma zlecenie na wykonanie
projektu budowlano – wykonawczego.
Przystąpiły do niego 42 zespoły architektoniczne, z tego zakwalifikowało się 28.
Ostatecznie wpłynęło 12 prac. Konkurs
rozstrzygnięto 30 czerwca 2006 roku. Po
wielu dyskusjach I miejsce przyznano pracy,
której autorami było konsorcjum, w skład,
którego wchodziły firmy: OVO Barbary i
Oskara Grąbczewskich z siedzibą w Katowicach oraz Małgorzaty i Adama Zgraja z
siedzibą w Gliwicach. Zwycięzcy otrzymali
20 tysięcy złotych nagrody, a ich projekt po
dokonaniu kilku drobnych poprawek miał
być realizowany. Oficjalnego wręczenia
nagród dokonał wiceburmistrz Hieronim
Urbanek w dniu 13 lipca 2006 roku.
28 sierpnia 2006 roku Urząd Miejski
w Kórniku podpisał umowę z konsorcjum
na wykonanie koncepcji pokonkursowej,
projektu budowlanego, projektu wykonawczego, kosztorysów
inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
a także prowadzenie
nadzoru autorskiego.
Umowa przewidywała
zakończenie prac do
28 lutego 2007 roku.
Do tego momentu
nic nie wskazywało na
to, że problemy będą
wyrastać „jak grzyby
po deszczu”.
Tor z przeszkodami
Pierwszą przeszkodą, jaka pojawiła
się w pracy biura projektowego były trudności z uzyskaniem warunków technicznych
przyłącza kanalizacyjnego dla obiektu. Z
tego powodu
kórnicki urząd podpisał z biurem projektowym w dniu 15 grudnia 2006 roku aneks
do umowy, który umożliwił przedłużenie
prac projektantów do 29 czerwca 2007
roku.
Zgodnie z wydanymi przez Aquanet
warunkami, przy centrum należało wybudować zbiornik na ścieki bytowe, który miał
służyć do ich przetrzymywania, a w nocy
następowałoby ich przepompowanie do
sieci kanalizacji sanitarnej. Po wielu rozmowach przeprowadzonych w spółce Aquanet
wypracowano kompromis. Uzgodniono, że
po przebudowaniu przez gminę kanalizacji
w ulicy Wyspiańskiego, Aquanet odstąpi
od wymogu budowania zbiorników bezodpływowych w rejonie centrum sportowo
– rekreacyjnego. Przebudowę kanalizacji w
ulicy Wyspiańskiego zakończono w listopadzie 2007 roku.

4 lipca 2008 r.

W międzyczasie szukano odpowiedniego programu w ramach, którego gmina
mogłaby starać się o dofinansowanie ze
środków unijnych. Programy unijne funkcjonujące w latach 2004-2006 stwarzały
możliwość ubiegania się o środki finansowe
na tego typu inwestycje, ale pod warunkiem
posiadania pełnej dokumentacji technicznej
i pozwolenia na budowę, których wtedy gmina jeszcze nie posiadała. Od początku 2007
roku rozpoczął się nowy okres programowy
na lata 2007-2013 i zaczęły obowiązywać
nowe programy. Przez cały 2007 rok trwało opracowywanie programów, procedur
wnioskowania i wyboru projektów. Z tego
powodu nie ogłoszono żadnych konkursów. Urząd Miejski w tym czasie starał
się pozyskać dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego, Wojewódzkiego oraz
ministerstwa sportu.
Pierwsza możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego pojawiła się pod koniec pierwszego
kwartału 2008 roku. Na drodze do zdobycia
środków finansowych na inwestycję stanęła
kolejna przeszkoda. Okazało się, że zgodnie z zasadami gmina nie może starać się o
dofinansowania na cały kompleks sportowo
- rekreacyjny i kulturalno – oświatowy w

jednym wniosku i terminie, a jedynie może
pozyskać pieniądze na każdy z obiektów
oddzielnie. Z tego powodu podzielono
projekt na 3 części: halę widowiskowo –
sportową, pływalnię i centrum kulturalne.
Najprawdopodobniej konkurs na dofinansowanie infrastruktury turystycznej, w tym
nowoczesnych ośrodków rekreacyjno –
rozrywkowych ogłoszony zostanie dopiero
w IV kwartale 2008 roku.
Biuro projektowe wywiązało się z postanowień zawartych w aneksie i nawet
wcześniej złożyło w kórnickim magistracie
wszelkie opracowania i dokumenty. – Dzięki
temu gmina wystąpiła 19 września 2007
roku o pozwolenie na budowę basenu i
centrum kulturalno – oświatowego, a 3 października na halę widowiskowo - sportową.
Pozwolenia na wszystkie obiekty uzyskaliśmy 10 stycznia 2008 roku - poinformował
Bronisław Dominiak, kierownik Referatu
Inwestycji UM w Kórniku. W najbliższych
latach realizowane będą jednak hala i

pływalnia, a budowa centrum kulturalno –
oświatowego odsunięta została w czasie.
Mimo pozwoleń, jakie uzyskała gmina
brakowało jeszcze niektórych dokumentów (projekty budowlano - wykonawcze,
kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót,
specyfikacje techniczne wykonania odbioru
robót), które były niezbędne, aby ogłosić
przetarg, a które powinno dostarczyć biuro
projektowe. Dokumentacja ta sukcesywnie
była uzupełniana i wpływała do Urzędu
Miejskiego w Kórniku.
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek podkreśla, że Urząd Miejski w Kórniku dołożył
wszelkich starań, aby sprawy formalne
związane z inwestycją doprowadzić do
końca. Wyłoniono kancelarię prawną, która
wraz z urzędnikami miała określić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
czyli przetargu. Niezależnie wyłoniono
również inspektorów nadzoru budowlanego, instalacji sanitarnej, elektrycznej, którzy
wykryli szereg wad projektowych. Błędy te
na bieżąco poprawiali projektanci.
Przetarg na wykonawcę inwestycji Urząd
Miejski miał ogłosić jeszcze w czerwcu. Jednak, ze względu na to, że biuro projektowe
nie dostarczyło brakujących dokumentów
do końca czerwca, przetarg ogłoszony
będzie później. Kiedy? Prawdopodobnie
w lipcu. Zakładając,
że przetarg przebiegnie sprawnie, czyli
nie będzie odwołań
to prace budowlane
mogłyby rozpocząć się
w październiku tego
roku, a zakończenie
budowy hali i pływalni
nastąpiłoby w sierpniu
2010 roku.

INWESTYCJE

OGŁOSZENIA

KONKURS NA STANOWISKO
AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Droższa niż dwa lata
temu
W ciągu kilku lat,
kiedy przygotowywano
dokumentację do tak
potężnej inwestycji,
koszty jej realizacji
zwiększyły się o 100%.
– Jeszcze w 2006 roku zakładaliśmy koszt
budowy kompleksu na około 25 milionów
złotych, natomiast obecnie to prawie 50
milionów – tłumaczy wiceburmistrz. Zgodnie z opracowanym Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym, gmina Kórnik może podjąć
się realizacji takiej inwestycji, nawet wtedy,
gdyby nie uzyskała dofinansowania ze
środków unijnych.
Wiceburmistrz Urbanek podkreśla, że
wszelkie terminy są realne i zostaną dotrzymane. Mamy nadzieję, że zamierzenia
gminy nie są tylko „pobożnymi” życzeniami
ani marzeniami, a realnym planem, który
będzie sukcesywnie realizowany. Czy tak
jednak się stanie, dowiemy się w najbliższym czasie. Postaramy się na bieżąco
informować o postępach w pracach budowlanych.
Za dwa lata kolejne wybory. Mamy nadzieję, że będzie się czym pochwalić.
Barbara Morasz
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Zanim wyjedziemy na upragniony
urlop czy w wymarzoną podróż powinniśmy pamiętać o kilku istotnych zasadach związanych z bezpieczeństwem
naszym, jak i naszego dobytku. Poniżej
publikujemy najważniejsze z nich.
Ochrona przed włamywaczami
W czasie wakacji wielu z nas wyjeżdża
na urlopy. Podczas, gdy nasza rodzina miło
spędza czas poza domem, nasze mienie
jest poważnie zagrożone. To właśnie pod
naszą nieobecność dochodzi do włamań,
kradzieży. Aby uniknąć niemiłych niespodzianek po powrocie do domu, należy go
wcześniej dobrze zabezpieczyć. Wymiana
zamków, czy drzwi na antywłamaniowe
wydaje się być dobrym rozwiązaniem, ale
złodzieje są w stanie poradzić sobie właściwie z każdym tego typu zabezpieczeniem.
Należy pamiętać o tym, aby wartościowe
przedmioty np. biżuterię, pieniądze przechowywać w miejscach trudno dostępnych,
dobrze zabezpieczonych przed obcymi.
Jednak najlepszym rozwiązaniem z pewnością jest poproszenie kogoś z rodziny lub
sąsiadów by zaopiekował się naszym domem, czy nawet na czas naszej nieobecności po prostu w nim zamieszkał – zajmował
się ogrodem, zwierzętami, odbierał pocztę.
W takiej sytuacji potencjalny włamywacz widzi, że w domu ktoś przebywa. Istnieje duża
szansa, że w ten sposób zapobiegniemy, a
na pewno utrudnimy złodziejom włamanie i
kradzież naszego mienia.

- spożyciu alkoholu - najczęściej toną
osoby pijane,
- opalaniu się, gdyż może to wywołać
szok termiczny lub utratę przytomności.
Kąpać należy się w miejscach oznakowanych, pod czujnym okiem ratownika.
Nie skaczmy do wody z dużej wysokości.
Jest to bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do urazów głowy lub kręgosłupa.
Warto pamiętać o tych kilku podstawowych
zasadach zachowania się podczas pobytu
nad jeziorem.
Chroń się przed komarami
i kleszczami
Niewątpliwie jednymi z największych
wrogów człowieka podczas wakacyjnych
wyjazdów są kleszcze i komary tzw. niechciani krwiopijcy.

Bezpiecznie nad jeziorem
Aby się chronić przed komarami zaleca
się ubieranie długich rękawów, spodni po
kostki. Wskazane jest używanie maści,
dezodorantów, żeli, kremów skutecznie
odstraszających natrętne owady. Warto zasygnalizować, że komary nie przepadają za
zapachem lawendy, mięty, wanilii, cytryny,
dlatego w pomieszczeniach warto używać
odświeżaczy, kadzideł, świeczek o takim
właśnie zapachu.
Kleszcze są nosicielami groźnych
chorób takich jak: kleszczowe zapalenie
opon mózgowych – choroba wirusowa czy
borelioza – choroba bakteryjna. Chrońmy
się przed kleszczami unikając miejsc, w
których one występują np. wysoka trawa,
las. Pozostałe zasady ochrony są podobne
Bezpieczeństwo nad jeziorem to niewątpliwie nieodzowny aspekt udanych wakacji.
Często zdarza się tak, że miły pobyt nad
wodą zamiast dać nam poczucie odprężenia, wypoczynku i oderwania się od „codziennych spraw” zmienia się w koszmar,
może doprowadzić do tragedii. Jak należy
postępować by zapobiec negatywnym skutkom naszych letnich wyjazdów nad wodę?
Co najważniejsze – unikajmy kąpieli po:
- jedzeniu,
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do tych, jakie należy stosować w przypadku
komarów.
Niestraszny wyjazd w tropiki
Jeśli ktoś z nas zdecyduje się na podróż
w nieznane np. na wczasy nieco bardziej
egzotyczne, musi liczyć się z tym, że tam
również czyhają na niego niebezpieczeństwa, o których nie słyszy się na co dzień,
a więc takie, których jest się nieświadomym.
Około dwóch miesięcy przed wylotem
należy skonsultować się z lekarzem w
poradni chorób tropikalnych, aby zostać
poddanym wszelkim niezbędnym działaniom profilaktycznym. Wykonujemy niezbędne szczepienia, przystosowujemy się
do zaleceń jakie przedstawi nam lekarz.
Chorób, jakimi możemy zarazić się podczas
pobytu w egzotycznych krajach jest wiele.
W Ameryce Południowej i Afryce zagrożenie
stanowić może żółta febra. W Indiach z
kolei bądźmy czujni – uniknijmy zarażenia
tyfusem. Bardzo istotną sprawą jest zabezpieczanie się przed chorobami przenoszonymi przez owady tam występujące, przede
wszystkim przed malarią, gorączką denga,
której nosicielami są tamtejsze komary.
Taki wyjazd to z pewnością dla wielu z nas
spełnienie marzeń, niezwykłe przeżycie.
Przestrzegając porad lekarza i poddając
się profilaktycznym działaniom, z pewnością możemy być spokojni o to, że nasza
egzotyczna podróż będzie bezpieczna dla
naszego zdrowia i niezapomniana.
Słoneczne kąpiele i upały – bądźmy
ostrożni!
Spędzanie nadmiernej ilości czasu na
słońcu przynosi niekorzystne skutki dla
nas, naszej skóry i zdrowia. Przesuszenie,
poparzenie naskórka czy przyspieszenie
procesów starzenia - to tylko najmniej groźne efekty. Musimy pamiętać, że istnieje poważne ryzyko zachorowania na raka skóry.
Aby chronić się przed niebezpieczeństwem,
które zagraża nam ze strony słońca musimy
stosować odpowiednio dobrane kosmetyki
z filtrami odpowiadającymi typom urody
(skórze, włosom).
W przypadku dużych upałów, które z
pewnością podczas tych wakacji nas nie
ominą, zaleca się picie sporej ilości wody.
Najbardziej jednak zalecanym sposobem
ugaszenia pragnienia jest picie napoju,
którego składnikami są mięta i imbir. Coca
– cola czy inne napoje „kolorowe” mogą
zwiększać tylko poczucie pragnienia.
Przede wszystkim osoby starsze (ale
nie tylko), które mają problemy z sercem
muszą być niezwykle czujne podczas letnich upałów. W takich przypadkach należy
unikać kontaktu ze słońcem – najlepiej
przebywać w chłodnym pomieszczeniu o
zwiększonej wilgotności, zaleca się też picie
dużych ilości wody – dwukrotnie większe
niż zwykle.
Zapobiegajmy niepożądanym efektom
letnich niebezpieczeństw. Działania profilaktyczne dadzą nam bezpieczeństwo i
radość z wakacyjnego wypoczynku!
Hanna Ignaszak
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Uroczystość poświęcenia tabliczek Wielkopolan
zamordowanych w czasie II Wojny Światowej
W dniu 21 czerwca br. przy Pomniku
Polskiego Państwa
Podziemnego i Armii
Krajowej, znajdującego się u zbiegu ul.
H. Wieniawskiego i
al. Niepodległości w
Poznaniu odbyła się
uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 520 imiennych
tabliczek upamiętniających Naszych
Bliskich, którzy stracili życie w okresie
istnienia Polskiego
Państwa Podziemnego, w czasie okupacji niemieckiej i
sowieckiej.
Uroczystość rozpoczęła się O godzinie 12.00 w Kościele
Ojców Dominikanów, gdzie odprawiona
została msza św. w intencji
poległych, pomordowanych i
zmarłych w wyniku prześladowań Wielkopolan.

bliczki te upamiętn i a j ą s z e w c ó w,
ślusarzy, rzeźników, generała, pułkowników, dwustu
k a p ł a n ó w, r o l n i ków i harcerzy; są
wszystkie zawody.
To tabliczki bohaterów, którzy ginęli
z rąk okupantów i
nie mają miejsca
swojego pochówku
– dodał pan Buczyński .

nych imiennych tabliczek”, powiedział
Włodzimierz Buczyński, przewodniczący

4 lipca 2008 r.

Po uroczystości
przy pomniku, w
krużgankach pobliskiego kościoła
oo. Dominikanów
poświęcono trzy
tablice upamiętniające czterech komendantów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego,
ofiary reżimu komunistycznego
oraz Wielkopolanki walczące o
niepodległość Polski.
W trakcie sobotnich uroczystości pan Buczyński zaapelował do setek osób zebranych
przy pomniku o hojność. Jak
stwierdził, ambicją komitetu
jest doprowadzenie do odsłonięcia kolejnych 600 tabliczek
jeszcze w tym roku.

Po uroczystej mszy świętej
nastąpiło poświęcenie imiennych tabliczek, a wśród nich
40 tabliczek mieszkańców
Gminy Kórnik, poległych i
pomordowanych podczas II
Wojny Światowej. Naszą gminę
w uroczystości reprezentował
wiceburmistrz Hieronim Urbanek.
Sobotnia uroczystość była
kontynuacją uroczystości z
ubiegłego roku. We wrześniu ub. roku
w 68. rocznicę powstania pierwszych
struktur polskiego
podziemia został
odsłonięty Pomnik
Polskiego Państwa
Podziemnego i Armii Krajowej. Wówczas Przy Pomniku
umieszczono płyty
z 480 tabliczkami
informującymi o
Wielkopolanach
poległych, zamordowanych i zmarłych w wyniku
prześladowań w
okresie istnienia
Polskiego Państwa
Podziemnego.
”Dzisiaj tych tabliczek jest równo
tysiąc, a w planach
jest umieszczenie
jeszcze 600 kolej-

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE

O czym należy pamiętać przed
wakacyjnym wyjazdem?

Społecznego Komitetu Budowy Pomnika
Polskiego Państwa Podziemnego. Ta-

Pomnik Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu składa się z szeregu
metalowych płyt, symbolizujących ruiny domu. Z rumowiska
w niebo wzlatują orły, które wznoszą się
przez stojącą obok kolumnadę. Na jednej
z kolumn widnieje
dedykacja: "Polskiemu Państwu
Podziemnemu
i jego sile zbrojnej
Armii Krajowej Wielkopolanie”.
Autorem projektu jest prof. Mariusz Kulpa z gdańskiej ASP. Pomnik
powstał dzięki
wpłatom dokonywanym w trakcie
prowadzonej zbiórki publicznej. Budowa monumentu
kosztowała 500
tys. zł.
MMB
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zniżki *

śp

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

wieloletniego kierowcę
MPK Kórnik
naszego byłego
współpracownika i kolegę
cześć Jego pamięci.

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00

piątki 17:00-18:00

Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:
- wykonanie projektów wszystkich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowlanego,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

ELLMED

Rada Nadzorcza, Zarząd,
koledzy i koleżanki
KPA „KOMBUS”

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

pn. - pt. 8 -20 , sob. 8 -14
00

00

00

00

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

Prywatne gabinety diagnostyki
ul. Staszica 1 („KO-MED” HCP)
przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00
tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

ZAPRASZAMY

SKUP
- złomu i metali kolorowych
- akumulatorów
- makulatury i butelek
znajdującego się przy ul. Mlyńskiej
na terenie firmy T.M. Małeccy.

Oferujemy konkurencyjne ceny.
Płatne gotówką
Zapewniamy odbiór złomu od klienta własnym transportem.

TEL: 601 489 257, 693 562 991
CZAS PROMOCJI OGRAN
 I C Z O N Y

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

Kórnickie Przedsiębiorstwo
Autobusowe „KOMBUS”
poszukuje osoby, które chciałyby
podpisać umowę zlecenie
od dnia 01.09.2008 roku na opiekę
nad dziećmi niepełnosprawnymi
i dziećmi szkół podstawowych
i gimnazjum podczas ich
przewozu do i ze szkół.
Mile widziani studenci zaoczni.
Praca od poniedziałku do piątku
od godzin porannych
(ok.5.30) do godzin
popołudniowych (ok.17.00)
z niepłatną przerwą podczas zajęć
dzieci w szkołach.
Kontakt pod numerem telefonu 0618980666; 0618980665;
0618980664
z Panią Danutą Paluszkiewicz

UWAGA SUSZA!
Wojewoda Wielkopolski apeluje

ul. Wschodnia 5 (przy szkole ekonomicznej)
przyjęcia: wtorek od 16.00, czwartek od 19.00
tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

wykonują badania USG:
* jamy brzusznej
* tarczycy
* jąder
* piersi
* ciąży

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

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

nowoczesnym urządzeniem japońskim

do rolników o składanie w urzędach
gmin wniosków o szacowanie strat
powstałych w gospodarstwach rolnych,
w wyniku suszy.

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

Szczegółowy opis procedur i dokumentów znajduje się na stronie
internetowej Wielkopolskiego Urzę-

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

du Wielkopolskiego w Poznaniu

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552

http://www.poznan.uw.gov.pl w rubry-

nr 13/2008

ce "ważne" - Susza 2008 r.

4 lipca 2008 r.

GIMNAZJUM w Robakowie, ul. Szkolna 3
OGLASZA NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO
( ½ ETATU W GIMNAZJUM)
Kandydaci winni spełniać następujące warunki:
I. Wymagania niezbędne kandydata
1. posiadać obywatelstwo polskie;
2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych;
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
4. posiadać nieposzlakowaną opinię;
5. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym
stanowisku;
6. posiadać odpowiednie wykształcenie ekonomiczne: (alternatywnie)
• ekonomiczne jednolite studia,
• ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
• uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie,
• ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 - letnią praktykę, lub
posiadać ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
i co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,
7. znajomość techniki komputerowej i programów „PROGMAN”,
8. potrafić prowadzić pełną księgowość budżetową (sporządzanie deklaracji
podatkowych, prowadzenie rachunkowości, znajomość kadr, płac, ewidencji
środków trwałych, prowadzenie pełnej dokumentacji księgowości szkolnej)
9. mile widziane miejsce zamieszkania na terenie gminy Kórnik.

INFORMACJE

REKLAMY

50

%

Z głębokim żalem żegnamy

II. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe
kryteria:
1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny,
3. kopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4. kopię świadectw pracy,
5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w
pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie,
7. oświadczenie o stanie zdrowia
8. referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy
lub z innych instytucji,
9. oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z póź. zm.).
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31
lipca 2008r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta
pracy - księgowość” w Gimnazjum w Robakowie, ul. Szkolna 3 lub przesłać pocztą
na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem. Postępowanie konkursowe
obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną poinformowani
indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną
do gimnazjum po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.kornik.pl)
Dyrektor
Gimnazjum w Robakowie
Bożena Czerniak
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REKLAMA

REKLAMY

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33

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

PRACA W GASTRONOMII !!!
Zatrudnimy na stałe i sezonowo na stanowiska:
KUCHARZ DO PIZZERII, KUCHARZ KEBAB,
POMOC KUCHENNA.
RÓWNIEŻ OSOBY BEZ DOŚWIADCZENIA
ZAMKOWA 22 KÓRNIK INFORMACJE
W LOKALU LUB TELEFONICZNIE

604501032, 601472332

ZEGARY
Profesjonalna
naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

Profesjonalna
Firma
z wieloletnim
doświadczeniem
ułoży poz-bruk
i granit
tel. 693 113 997

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

wykonuje:
instalacje wod. – kan. – c.o – gaz
montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966

Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!

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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych
serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing
60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36
kom. 0602 806 693
www.sintex.pl
sintex@sintex.pl
godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12
tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344
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REKLAMY

KULTURA

Parafiada

KM PARTNER BIUROSERWIS
SKLEP PAPIERNICZY

Prezentujemy Państwu fotoreportaż
z IV Kórnickiego Festynu Parafialnego,
który odbył się 22 czerwca 2008 roku.

USŁUGI :

Plac za Domem Parafialnym tradycyjnie
zgromadził liczną rzeszę parafian i gości.
Organizatorzy przygotowali moc atrakcji dla
ciała i ducha. Nie zabrakło konkursów, gier i
zabaw. Dzieciom poza uśmiechem twarze
zdobiły piękne malunki wykonane przez wychowanków Domu Dziecka. A śmiać można
było się także z siebie – po obejrzeniu karykatur wykonywanych na jednym ze stoisk.
Podczas zmagań sportowych i zręcznościowych można było nie tylko sprawdzić swoje
umiejętności ale i wygrać nagrody. W loterii
fantowej każdy los wygrywał (główną nagrodą była wycieczka zagraniczna), a podczas
licytacji można było zdobyć takie ciekawostki
jak karykatury księży, księżowską kurtkę na
motocykl lub srebrną monetę „40 kórników”.

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

Czas umilała muzyka – od kórnickiej
orkiestry dętej po dziecięce chórki z Kórnika
i Mosiny.
No i to jedzenie: kiełbaski, kaszanki.
szaszłyki, frytki, pierogi, chleb ze smalcem,
ogórki, bigos, lody i ciasta różnorakie ...
wszystko place lizać.

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA
TELEFONICZNE
DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS
TEL.0-61 898 01 41
UL. KUŚNIERSKA 2
62-035 KÓRNIK
KORZYSTNE RABATY DLA FIRM
***ZAPRASZAMY***

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

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

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

SKLEP

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

Pogoda jak zwykle dopisała – padać
zaczęło krótko po zakończeniu festynu.
Dochód przeznaczono na cele parafialne ( z wyjątkiem 1300 zł wylicytowanych
za 2 monety przekazane przez Redakcję
Kórniczanina, które przeznaczone zostaną
na cele misyjne).
W następnym numerze Kórniczaninie
opublikujemy listę ofiarodawców, którzy
pomogli w organizacji imprezy. ŁG
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ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

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

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik
17

Ponad 3 lata temu w Kórniczaninie nr
9/2005 mieliśmy przyjemność opublikować
wywiad z panem Julianem Serbą. Głównym tematem tamtej rozmowy była pasja
pana Juliana, który opracowywał właśnie
drzewa genealogiczne rodzin Głuszaków
z Zakrzewic (gmina Książ Wlkp.) oraz
Serbów z Prusinowa. Wielki trud włożony
w poszukiwanie korzeni i dokumentację
rodzinnych powiązań zaowocował wspaniałym materiałem. Dzięki temu łatwiej było
dopisać kolejną stronę w historii rodzinnej,
stronę zatytułowaną „Zjazdy”.
Księża z „anielską” asystą

W roku ubiegłym, w święto Podwyższenia Krzyża odbył się w Solcu Wlkp. zjazd
rodu Głuszaków. Spośród 483 żyjących
potomków Franciszki i Mateusza Głuszaków (pradziadków Juliana Serby) przybyło
aż 173.
W tym roku zorganizowano zjazd rodu
Serbów z Prusinowa. Ta ciekawa impreza
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odbyła się 24 maja w pięknie położonej
„Gajówce” w Zbrudzewie. Spotkanie rodzinne zainaugurowano polową Mszą św.
koncelebrowaną przez ks. dr Antoniego
Klupczyńskiego (prawnuka Józefa Serby –
w 1918 roku współtwórcy Rzeczpospolitej
Kórnickiej) oraz ks. Artura Rembalskiego
(skoligaconego z Serbami aktualnego
duszpasterza parafii p.w. św. Wojciecha w
Bninie). Oprawa była nie byle jaka, można
powiedzieć anielska, gdyż do Mszy służyli
bracia Jakub i Karol Aniołowie (praprawnukowie Walentego Serby). W homilii ks.
Klupczyński przypomniał historię słowiańskich Serbów. Te cenne informacje tak
streszcza pani Anna Wołoncewicz (Serba)
w „Tygodniku Powiatowym” ukazującym
się w Krośnie Odrzańskim, Żarach i Żaganiu: „W wygłoszonym piękną polszczyzną
kazaniu ks. dr Antoni Klupczyński (kapelan
środowisk twórczych Poznania) przedstawił
korzenie obecnych na spotkaniu. Serbowie
pochodzą z Łużyc, gdzie zamieszkiwały
plemiona słowiańskie. Pierwsza pisemna
wzmianka o nich pochodzi z roku 631 z
Kroniki Fredegara. To słowiańskie plemię
w X i XI wieku utraciło niepodległość w
wyniku podboju przez oddziały frankońskogermańskie. Marko Kowar, znawca dziejów
Serbołużyczan, pisze: „Ich przetrwanie jest
tym bardziej zadziwiające, że nie chroniła
ich żadna władza państwowa”. W latach
1293-1327 zakazano używania języka
słowiańskiego w sądach w Bernbergu,
Altenbergu, Zwickau i Lipsku, choć Serbowie stanowili większość ludności. Wojna
trzydziestoletnia (1618-1648) spowodowała
śmierć połowy mieszkających na Łużycach Słowian. Serbołużyczanie przetrwali
pomimo niesprzyjającej im polityki germanizacyjnej”.
Ksiądz Klupczyński przywołał słowa

łużyckiego poety Jurija Brezana: „Serbołużyczanie to naród topniejący jak bryłka
lodu”. Tak dzieje się do dnia dzisiejszego.
Przetrwali dzięki kulturze, łączyło ich też
przywiązanie do wiary katolickiej. Oficjalne
dane podają, iż żyje ich na terenie Niemiec
około 60 tysięcy. Największe skupiska Serbołużyczan to Cottbus, Budziszyn. Zawsze
też łączyła ich więź z narodem polskim.
Po wojnie na terenie Wielkopolski działał
Związek Przyjaciół Łużyc PROŁUŻ, a wśród
inicjatorów był Stefan Stuligrosz, aktywnym
działaczem prof. Józef Kostrzewski z UAM,

Senior z Chicago

wiceprezesem Janusz Ziółkiewski (późniejszy rektor tegoż uniwersytetu)”.
Wszystkim uczestnikom zjazdu rozdano
specjalne identyfikatory. Co ciekawe, każdą
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z siedmiu „gałęzi” rodu odróżniał inny kolor
plakietki. Wspólne zdjęcie ze zjazdu będzie
świetną pamiątką dla każdego, jednak
ustawienie tylu osób w kadrze było nie lada
wyzwaniem. Do obiadu zasiadło 230 osób.
Nie obeszło się bez toastów. Pierwszy
wzniósł senior zjazdu, przybyły z drugiej
strony świata, bo aż z Chicago – Henryk
Serba (wnuk Tomasza Serby). Podczas
deseru (można powiedzieć „na deser”
bo poza programem zjazdu) kilka rodzin
spontanicznie wyraziło swą wdzięczność
nestorowi rodu, Julianowi Serbie (wnukowi
Walentego). A było za co dziękować, bo to
nieprzeciętna pasja i determinacja pana Juliana i jego żony
Gertrudy doprowadziła do tak
licznego udziału
zjazdowiczów.

się Franciszka, późniejsza żona Szymona
Serby – mówił pan Julian. Dalej ciągnęły się
opowieści o kolejnych ośmiu pokoleniach
(z których cztery były reprezentowane w
Zbrudzewie). A było o czym, gdyż Franciszka i Szymon doczekali się przynajmniej
732 potomków, z czego żyje 661. Każda
z gałęzi rodu usłyszała od Juliana Serby
wiele ciekawostek o swoich przodkach, ich
zainteresowaniach, szczegółach życiorysu.
Nie obyło się bez łez wzruszenia. Ilość
informacji zgromadzona przez nestora jest
imponująca. Postaramy się wykorzystać
zgromadzoną skarbnicę wiedzy na naszych
łamach w przyszłości. Choćby już niedługo,
przy okazji omawiania rocznicy
Powstania Wielkopolskiego, w
którym wywodzący swój ród z
Po posiłku
Prusinowa Seri części oficjalbowie odegrali
nej powrócono
chlubną rolę.
do szałasu, w
Ostatnia
którym uprzedczęść zjazdu
nio odprawiano
– to spotkanie
Mszę. Julian
na luzie. CzteSerba podzielił
rohektarowe tesię z resztą roreny „Gajówki”
dziny swą wiedały możliwość
dzą i odkryciami
różnorakiej rozprezentując cierywki i rekreacji.
kawe rodzinne
Rozmowom,
dzieje. - Aby
Pierwszy z prawej Julian Serba śpiewom i tańzgłębić naszą
com wydawało
rodową tożsamość musimy dogłębnie się nie być końca. Nie zabrakło kolejnych
poznać historię Polski okresu abdykacji kulinarnych niespodzianek. Choć wieczór
króla Stanisława Leszczyńskiego i objęcie zapadł chłodny a czas spotkania minął
tronu przez Augusta II. August II Sas oprócz nieubłaganie, przyszedł czas gorących
dworu przyprowadził własną armię, która pożegnań.
w znacznej mierze składała się z Serbów
Nasza Redakcja także została zaproŁużyckich. Wszystko wskazuje na to, że na- szona na zjazd więc mogę zacytować
szym praprzodkiem był jeden z królewskich poetę: „I ja tam byłem ...”. Choć obowiązki
żołnierzy, który osiadł nad Jeziorem Bniń- pozwoliły tylko na krótkie spotkanie z rodziskim, w Prusinowie. Datowany początek ną Serbów – uwierzcie mi Państwo – taka
naszego rodu to rok 1791, w którym urodziła rodzina to skarb! ŁG
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Tablica pamięci
poległych
na kórnickiej
kolegiacie
odnowiona

KULTURA

KULTURA

Grunt to
rodzina!

W tym roku przypada 90 rocznica Powstania Wielkopolskiego. Na tę okazję Komitet Obchodów rocznicy postanowił odnowić
wszelkie obiekty przypominające to wydarzenie. Wśród nich znalazła się marmurowa
tablica na kolegiacie kórnickiej zawierająca
m.i. nazwiska poległych w powstańczych
walkach parafian kórnickich. Prace renowacyjne przy tej tablicy rozpoczęły się 27 maja
i trwały blisko dwa tygodnie. Trzeba było zeszlifować zabrudzoną warstwę zewnętrzną
(nacieki wodne) i oczyścić litery z pozostałości farby naniesionej po odkryciu tablicy
po II wojnie światowej (w czasie wojny była

przezornie zatynkowana). Okazało się przy
tych pracach, że litery pierwotnie były złocone. Komitet, nie wiedząc o tym, już wcześniej
postanowił wyzłocić litery napisu. Tak więc
tablica otrzymała swój dawny splendor. Do
złocenia zostało użyte złoto 24 karatowe.
Całość prac wykonała p. Katarzyna Kubiak
mając do pomocy drugą osobę.
Przy okazji tej renowacji rodzina Duszczaków zwróciła się po raz drugi (pierwszy
raz interweniował p. Stanisław Duszczak
w 1928r. po odsłonięciu tablicy) o skorygowanie nazwiska Franciszka Duszczaka. Na
tablicy bowiem umieszczony jest błędnie
Franciszek Dworczak. Niestety, zarówno za
pierwszym razem, jak i teraz poprawienie
nazwiska okazało się niemożliwe. Wiązałoby się to ze zniszczeniem nawierzchni
tablicy na tym odcinku, zaś wykute litery
są wklęsłe a nie wypukłe. Ta historyczna
pomyłka musi więc pozostać.
W związku z tym błędem należy przypomnieć, że Franciszek Duszczak zginął
pod Verdun dnia 14 marca 1916 r. mając
33 lata. ks. Jerzy Kędzierski
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APRO jest firmą działającą w obszarze projektowania
i konstruowania instalacji przemysłowych.
Działamy w przemyśle cukrowniczym i gorzelniczym.
W celu wzmocnienia naszej grupy do biura w Kórniku
poszukujemy:

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

Przewóz towarów niebezpiecznych
- ADR - wózki widłowe
• spawanie • i inne w/g potrzeb
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy
i dodatkowy dokształcający kierowców
wykonujących transport drogowy - przewóz osób
i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).

REKLAMY

REKLAMY

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

www.apro-polska.pl

Asystentki Prezesa/Kierownika Biura
(nr ref. 01/05/KR)

Trwa nabór na kurs prawa jazdy w Kórniku

Wymagania:
- dobra znajomość j. niemieckiego
- dobra znajomość MS Office i urządzeń biurowych
- obsługa administracyjna biura
- koordynacja zaopatrzenia w niezbędne materiały
- wykonywanie drobnych prac księgowo-kadrowych
- współpraca z usługodawcami zewnętrznymi
(informatyka, księgowość, biuro prawne)
- umiejętność organizacji pracy, samodzielność
działania

Otwarcie kursu 30 czerwca i 2 lipca o godz. 1800
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku, ul. Staszica

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku, ul. Średzka 20,
Instytut Dendrologii
Tel. 0602 631 288
lub 061 28 28 760
Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1700

Inżynierów Projektantów
(nr ref. 02/05/KR)
Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za
planowanie instalacji przemysłowych,
plany ustawienia urządzeń, planowanie rurociągów
Wymagania:
- biegła znajomość programu AutoCAD
- znajomość j. niemieckiego lub/i j. angielskiego
- umiejętność organizacji pracy, samodzielność
działania
- gotowość do odbywania podróży służbowych

Zgłoszenia zawierające list motywacyjny i CV (wraz ze zdjęciem) prosimy kierować na adres:
rekrutacja@apro-polska.pl Otrzymanych ofert nie zwracamy.

Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

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

PRZYJMĘ KOBIETY
DO PRACY W SZKLARNI
dACHOWA 1 k/GĄDEK
Tel. 061 8190 463, 501 52 44 76

Leczenie depresji, nerwic, lęków, psychoz
Doświadczenie w pracy na stanowisku
konsultanta w Londynie
Przyjmuję również pacjentów anglojęzycznych

Producent
altan, huśtawek,
bud dla psa

Centrum Ellmed, Pl. Niepodległości 43, Kórnik, rejestracja tel. 061 817 01 75,
Przyjęcia: 1-wszy i 3-ci poniedziałek miesiąca od 16.00

ul. Biernacka 3, 62-035 Kórnik – Bnin

Prywatny Gabinet Psychiatryczny
Lekarz specjalista psychiatra Katarzyna Zięba-Mazurek

tel. (061) 8171-781

KARCHER
CZYSZCZENIE:
WYKŁADZIN I DYWANÓW
TAPICERKI MEBLOWEJ
I SAMOCHODOWEJ

Miejsce
na Twoją
reklamę

Tel: 0604 261 739

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

NOWOŚĆ - tipsy szklane

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

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

W związku z rozbudową sal posiadamy wolne terminy weselne:

5,12,19,26 VII, 15 VIII i 4,11,18,25 X
– dowóz Pary Młodej GRATIS!

Nowe godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00
20
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Zakończyły się prace projektowe
na pierwszym odcinku promenady nad
Jeziorem Kórnickim. Dokumentacja wraz
z uzgodnieniami (z wyjątkiem jednego,
które lada dzień będzie gotowe) została
złożona w Starostwie Powiatowym celem wydania pozwolenia na budowę.













Projektantem pierwszego odcinka jest
Biuro Projektowe „Nest” reprezentowane
przez pana mgr inż. architekta Jana Ambroziaka, który oprowadził przedstawiciela
naszej Redakcji po nabrzeżu i przedstawił
swoje pomysły. Pierwszy, zaprojektowany
już odcinek ma długość około 1,5 km. Rozpocznie się na wysokości Zamku Kórnickiego i dotrze do parkingu przy ul. Jeziornej w
Bninie. Utwardzony pas dla spacerowiczów
będzie miał średnio 3 m szerokości. W
projekcie przewidziano nawierzchnię z tzw.
„pozbruku” (bez profilowanych rantów, by
umożliwić jazdę na rolkach). Na całej długości rozmieszczone zostaną lampy dwóch
typów i ławeczki.














Część projektu promenady - początek przy Zamku Kórnickim

Autor projektu na terenie
przyszłej inwestycji

Wizualizacja projektowanego mostku na Dunaju
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Część projektu promenady - grobla przy Prowencie
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Niezbędne będzie także wybudowanie
kilku urządzeń technicznych.
Idąc ulicą Zamkową od strony kórnickiego rynku na pierwszy odcinek promenady
wejdziemy mniej więcej na wysokości końca
ogrodzenia, które oddziela od szosy ostatni
nadjeziorny budynek Polskiej Akademii
Nauk (popularnie zwany „Australią”). Ponieważ odległość między szosą a brzegiem
jest tu niewielka, łagodne, odchodzące
od istniejącego chodnika zejście możliwe
będzie dzięki specjalnej rampie.
Tam gdzie nowa trasa wyraźnie odbiegnie od istniejącej znajdzie się miejsce
widokowe, wykorzystujące różnicę poziomów.
Szlak promenady przebiegnie wśród
drzew, po istniejącej ścieżce gruntowej
w kierunku przystani stateczku. Przystań
ta wyposażona zostanie w dłuższy niż
dotychczas, bo 15 metrowy pomost. Być
może stanie tu także kiosk- kasa biletowa. By odgrodzić biegnący przy jeziorze
szlak od brzydkich zapleczy położonych
dalej punktów handlowo-gastronomicznych
powstać ma ciąg pergoli z roślinnością.
Przewidziano dojście do parkingu na
Prowencie pomiędzy dwoma punktami
gastronomicznymi.
Ponieważ fragment nabrzeża na dal-
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szym odcinku (wzdłuż parkingu na Prowencie) nie jest własnością komunalną,
zaproponowano dosypanie gruntu, dzięki
czemu bez ingerencji we własność prywatną i działki Lasów Państwowych powstanie
kolejna część trasy. Na tym odcinku szlak
powiedzie groblą, około 30 cm ponad
maksymalnym poziomem wody jeziora.
Zaprojektowano tu inny rodzaj oświetlenia
(niższe słupkowe lampy), oraz wzmocnienia
brzegu przy pomocy kamieni w metalowych
siatkach. Na końcu północnego brzegu
Prowentu promenada wróci na istniejący
już grunt. Wśród naturalnej roślinności
dotrze malowniczą alejką do plaży przy
Dunaju. W tym miejscu architekt zaproponował kolejne zejście z głównej drogi
a w przyszłości budynek gospodarczy i
zaplecze dla kąpieliska. Plaża ma mieć
charakter trawiasty. Istniejący drewniany
mostek zastąpiony zostanie kamiennym
przepustem (średnica przepływu 2 metry).
Nim szlak dotrze do ulicy Jeziornej zahaczy
o punkt widokowy.
Co istotne, promenada nie będzie ingerować w tereny które nie są administrowane
przez gminę, a nawet ominie większość
gruntów komunalnych wykorzystywanych
przez osoby prywatne. Jedynie w przypadku przyłączy mediów konieczne było
uzgodnienie wykorzystania tychże gruntów.

Ponieważ trasa przetnie kilka ujść kanalizacji deszczowej z ul. Zamkowej, niezbędne
będzie – zgodnie z przepisami budowlanymi i ochrony środowiska – wybudowanie
osadników wstępnie oczyszczających
deszczówkę.
Podczas spaceru brzegiem Jan Ambroziak ze szczegółami opowiedział o
projekcie.
Szlak promenady powstać ma przy jak
najmniejszej ingerencji w roślinność nadbrzeżną, ale na pewno uda się wydobyć
walory widokowe naszego jeziora. Architektowi zależy, by zachować odpowiednią dla
naszego miasteczka skalę inwestycji. Nie
przesadzono z dodatkowymi elementami:
pomostami, ławkami i innymi atrakcjami. W
praktyce okaże się, czy w danym miejscu
potrzebne będzie rozbudowanie, dodanie
jakiegoś elementu. Po wybudowaniu niezbędne stanie się wyposażenie szlaku w
elementy małej architektury - od koszy na
śmieci po oznaczenia kierujące do ciekawych miejsc.
Dla projektanta ważne jest także, by
trasa była zróżnicowana, lecz wtapiała się
w piękny krajobraz.
Po pierwszym odcinku, który powstać
ma już w tym roku, przyjdzie kolej na odcinek od Zamku Kórnickiego do okolic restauracji Biała Dama. Na razie istnieją tylko

koncepcyjne pomysły. Być może szerokie
na kilkanaście metrów schody od wyjścia z
dziedzińca pałacu (na wysokości pomnika
Tytusa Działyńskiego) sprowadzą turystów
na brzeg i małe molo, dalej w zależności jak
pozwoli grunt 4 metrowy utwardzony szlak.
Ale dość fantazji - poczekajmy na konkrety
- wstępny projekt kolejnego etapu.
Na razie czekamy z niecierpliwością na
realizację pierwszego odcinka.
ŁG

WIEŚCI SOŁECKIE

ROBAKOWO WIEŚ
Trwają końcowe prace nad oczyszczeniem Strugi Średzkiej w Robakowie-Wsi,
wykonywane przez Wojewódzki Zarząd
Spółek Wodnych z Przeźmierowa. W
dalszej części prace te zostaną podjęte w
sierpniu, po żniwach i będą dofinansowane
z budżetu gminy.
W poniedziałek 30 czerwca oddano do
użytku wyasfaltowaną ulicę Wiejską. Wykonano przepust, most na ulicy Szerokiej.
Dno Strugi Średzkiej wokół mostu, przed i
za nim wyłożono płytami.
W lipcu ogłoszony zostanie przetarg na
odcinek drogi od ulicy Szkolnej w kierunku
Dachowy, do skrzyżowania z ulicą Poznańską. Przy ulicy Poznańskiej rozebrano
barak. Przy znajdującym się tam rondzie na
rozbiórkę czeka kolejny.
Sołtys Stefan Sosnowski poinformował,
że trwają prace budowlane na wysokości
czeskiej firmy przy ulicy Szkolnej i Żernickiej, gdzie zostanie wykonana nawierzchnia drogi, przebudowa mostu na Strudze
Średzkiej i wybudowana kanalizacja
deszczowa.

ze swojej kuchni oraz piwo.
Odbyła sie równie_ sprzeda_ losów
w loterii. Firma PERI zbudowała nam podium a Firma ochraniarska APIS pilnowała
porzadku.
Sołtys Wiesława Wacław składa serdeczne podziekowania dla osób pracujacych przy organizacji festynu oraz podczas,
jak równie_ sponsorów.
Sponsorami nagród w loterii fantowej byli: firma AVON, firma Aquanet,
apteka „Przy krzy_u” – Daszewice,p. A.
Boronska- Szczytniki, p. Chmielewscy
– Szczytniki; Galeria Urody- p. E Wiórek
–Borówiec, p. A. Haremska – Szczytniki , kwiaciarnia Impresja- Kamionki,
kwiaciarnia „ Socha”- Daszewice, firma
RADNER p. R. Radom-Szczytniki, p.A.i
A. Podemscy, p. K. i T.
Rozmiarek – Szczytniki, p. M. i L.
Zasadowie- Szczytniki, RestauracjaPizzeria SOPRANO- Kamionki, Salon
kosmetyczny Volver, Solarium- Kamionki
ul. Kamienna.

PIERZCHNO
Daniel Lesiński, sołtys Pierzchna chwali
stan dróg, które zostały wyrównane. Poinformował jednocześnie, że mieszkańcy nie
korzystają z wyrównanej drogi Pierzchno
– Kórnik ze względu na modernizację
trasy S 11.
Sołtys wskazuje, że we wsi niezbędne
jest uzupełnienie oświetlenia. Ma ono być
zrobione przy posesji nr 1. Rada Sołecka
planuje też złożyć wniosek o ustawienie
kilku lamp do torów kolejowych.
Lesiński poinformował o imprezie zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka. Odbyła
się w sobotę 21 czerwca. Dla najmłodszych
była zjeżdżalnia i przejażdżki karetą. Dzieci
mogły także wsiąść na kucyka. Uczestnicy
imprezy otrzymali słodkie upominki.
KROMOLICE
Dla dzieci z Kromolic zorganizowano
imprezę z okazji ich święta w dniu 27
czerwca. Przygotowano dla nich karuzelę,
były przejażdżki bryczką. Dzieci korzystały też ze zjeżdżalni. Obdarowano je
słodyczami.
Jolanta Gańko, sołtys Kromolic wyraziła niezadowolenie z powodu wykreślenia z
budżetu gminy budowy odcinka chodnika
w jej wsi. W tym roku miał zostać wykonany
ostatni 70-metrowy fragment. Niestety,
okazało się, że na tę inwestycję zabrakło
pieniędzy. Pani sołtys poinformowała, że
poprzednie 1,5 km chodnika budowano
przez 13 lat. Zatem jego budowa przeciągnie się do 14 lat, o ile w przyszłym roku
znajdą się pieniądze na dokończenie tego
przedsięwzięcia.

4 lipca 2008 r.

SZCZYTNIKI
W dniu 28.06.08 r. w Szczytnikach odbył
sie II Festyn Rodzinny. Pomimo niesprzyjajacej pogody przez boisko przewineło
sie troche ludzi. Dzieci mogły poskakac
na trampolinie, w dmuchanym zamku, pomalowac sobie twarze za zgoda rodziców.
Do dyspozycji wszystkich były stragany z
zabawkami.
Spragnieni ciasta domowego wypieku
mogli te_ spróbowac sernika, kruszona,
placka dro_d_owego. Restauracja – pizzeria SOPRANO oferowała wszystkim zapiekanki, potrawy z ro_na oraz inne smakołyki

Jan Ambroziak, podobnie jak współpracująca z nim żona - urbanistka Maria
Ambroziak są absolwentem Politechniki Szczecińskiej.
Pan Jan ma swoim dorobku projekty
budowlane i remontowe mało- i wielkokubaturowe: począwszy od rozbudowy
Szkoły Muzycznej w Szamotułach,
kompleks handlowo-biurowy w zabytkowej strefie Kościana i Stęszewa,
budynki produkcyjno-magazynow, po
projekty cmentarzy i renowacji zabytkowych nekropolii, oraz miejscowe plany
zagospodarowania (Rokietnica)
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Pani Maria Ambroziak jest członkiem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
w Poznaniu.

ŻERNIKI
W Żernikach ma powstać miejscowa
oczyszczalnia, ale nie można uzyskać na
ten cel gruntu od Agencji Rolnej Skarbu
Państwa.
Sołtys Kazimierz Bogusławski informuje, że na placu zabaw zostały ustawione
nowe huśtawki dla młodszych dzieci.
Przybyło także ławek wokół niego. Przeprowadzono konserwację drewnianych części
placu zabaw.
Sołectwo zakupiło kosiarkę do trawy
oraz wiertarkę będącą na wyposażeniu
świetlicy. Sołtys myśli o tym, by w małej sali
świetlicy zamontowano boazerię.
Opr. Robert Wrzesiński
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Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu
gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu:
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
L.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

1.

Uczniowski Klub Sportowy
„TKD- KÓRNIK” ul. Śremska 22,
62-035 Kórnik

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej
sportowo w teakwondo olimpijskim

2.

Kórnickie Stowarzyszenie
Sportowe „Kotwica”
ul. Leśna 6, 62-035 Kórnik

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej
sportowo z zakresu piłki nożnej.
Przygotowanie zawodników do rozgrywek
ligowych w sezonie jesień 2008

3.

Uczniowski Klub
Sportowy„Dwójka Kórnik” Szkoła
Podstawowa Nr 2,
ul. Armii Krajowej 11, 62-035
Kórnik

4.

Uczniowski Klub Sportowy
„JEDYNKA – KÓRNIK sekcja
kolarska Pl. Niepodległości 28,
62-035 Kórnik

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży
w wioślarstwie i pływaniu – zakup sprzętu
– wioseł
Szkolenie dzieci i młodzieży na poziomie
podstawowym , średnio zaawansowanym
i wyczynowym w kolarstwie: szosowym,
torowym i przełajowym

Kwota przyznana
na realizację
zadania
0 zł

13 200,00 zł

5 400,00 zł

18 500,00 zł

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota
przyznana
na realizację
zadania

1.

Stowarzyszenie Teatralne
„LEGION” Trzykolne Młyny 3,
62-035 Kórnik

„Koncert pieśni niepodległościowej
z okazji Świąt Niepodległości
- konkurs fotograficzny „Moja
miejscowość, mój region”
- konkurs filmowy na film promujący region

0 zł

2.

Stowarzyszenie Teatralne
„LEGION” Trzykolne Młyny 3,
62-035 Kórnik

Wystawienie dla zaproszonych Kórnickich
szkół inscenizacji dokumentacji „Dar i
zmaganie” Walka o Morskie Oko. Władysław
hr. Zamoyski i jego górale”

0 zł

3.

Stowarzyszenie Teatralne
„LEGION” Trzykolne Młyny 3,
62-035 Kórnik

„Koziołek show” kabaret dla dzieci od lat 5
wspólna zabawa z dziećmi

1000,00 zł

4.

Kórnickie Stowarzyszenie
”Ogończyk”, ul. Poznańska 2,
62-035 Kórnik

Koncert kolędowy z udziałem zespołu Jacka
Kowalskiego

3000,00 zł

5.

Kórnickie Stowarzyszenie
„Ogończyk”, ul. Poznańska 2,
62-035 Kórnik

Organizacja stoiska promującego
współprace Kórnika i Königstein im Taurus
podczas jarmarku bożonarodzeniowego

0 zł

6.

Kórnickie Stowarzyszenie
„Ogończyk”, ul. Poznańska 2,
62-035 Kórnik

Lekcja historii na Półwyspie Szyja

1000,00 zł

7.

Kórnickie Stowarzyszenie
„Ogończyk”, ul. Poznańska 2,
62-035 Kórnik

Wyjazd na Burgfest –święto miasta
partnerskiego Konigstein im Taunus

1550,00 zł

8.

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy
im. Wł. Zamoyskiego, 62-035
Kórnik – Bnin

25 – lecie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
–2008 zorganizowanie i odbycie jubileuszu

1785,00 zł

9.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w.
Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1, 62-035 Kórnik

IV Integracyjny Festyn Parafialny w dniu 22
czerwca 2008r.

2000,00 zł

10.

Stowarzyszenie Biegowe „Brylant
Kórnik”,
ul. Dworcowa 9, 62-035 Kórnik

Udział Stowarzyszenia jako reprezentanta
partnerstwa Kórnika i Kónigstein im Taunus
w Maratonie we Frankfurcie nad Menem

5000,00 zł

1.

Nazwa organizacji pozarządowej
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka” ul. Dworcowa 11,
62-035 Kórnik
Razem
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Nazwa zadania
Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych
z terenu gminy Kórnik zajęć
rehabilitacyjnych, w tym rehabilitacja
ruchowa

w ramach działania "Odnowa i
rozwój wsi" objętego Programem
lata 2007-2013
Spotkanie adresowane jest do przedkościołów i związków wyznaniowych,
instytucji kultury, organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku
publicznego leżących na terenach
wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 15 lipca br.
lipca br. w godz. 9.00-14.30 (II-grupa).
Informacje na temat spotkania
udzielane są w Oddziale Wdrażania
Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w godz. 7.30-15.30 pod numerami
telefonów: (061) 854-14-89, 854-1218, 854-11-43.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu
gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
L.p.

cyjne w zakresie udzielania pomocy

byli to mieszkańcy gminy Kórnik.
Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
Ukarany za spalanie plastiku
16 czerwca patrol SM ukarał mandatem
mężczyznę (mieszkaniec Chociczy), który
w Kórniku na terenie budowy spalał śmieci,
w tym plastik, co jest zabronione.
Mandat za wysypywanie gruzu
17 czerwca strażnicy w Szczytnikach
ukarali mandatem kierowcę pojazdu, który
wysypywał gruz pobudowlany na drogę
gruntową.
Ukarany za brak pojemników
17 czerwca w Szczytnikach, ukarano mandatem właściciela działki budowlanej, który
nie posiadał pojemników do składowania
odpadów budowlanych.
Bezpańskie psy
W okresie od 16 do 30 czerwca strażnicy
pochwycili na trenie gminy Kórnik i odwieźli
do schroniska 2 bezpańskie psy.

Udana akcja
krwiodawcza
Mirosław Saczuk, prezes Klubu HDK
PCK im. Św. Floriana przy OSP w Kórniku z zadowoleniem ocenia drugą w tym
roku akcję krwiodawczą, która odbyła
się w niedzielę 29 czerwca w Kórniku.
Przybyło na nią 48 osób, z czego krew
mogło oddać 45, w tym 12 kobiet. Uzy-

Kwota
przyznana
na realizację
zadania
4 250,00zł

W czerwcu kórniccy strażacy wzięli
udział w szeregu akcji:
• 2 czerwca zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca w Robakowie,
• 4 czerwca gasili pożar budynków gospodarczych w Radzewie,
• 5 czerwca ratowali kota z dachu w Kamionkach,
• 6 czerwca w Kórniku na ulicy Młyńskiej
likwidowali plamę oleju i usuwali drzewo
w miejscowości Mieczewo,
• 7 czerwca zabezpieczali miejsce wypadku w Mieczewie,
• 8 czerwca gasili palącą się trawę w
Szczodrzykowie,

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu najpóźniej
10 dni przed terminem spotkania

Ukarani za nadmierną prędkość
W drugiej połowie czerwca patrole mieszane, składające się z policjantów i strażników
miejskich prowadziły wspólnie akcję „Prędkość” na terenie gminy. W trakcie jej trwania
ukarano mandatami w sumie 46 kierowców
m.in. w Biernatkach, Prusinowie, Błażejewku, którzy prowadzili pojazd z nadmierną
prędkością. W zdecydowanej większości

Mandat za brak nadzoru nad psem
23 czerwca patrol SM pochwycił w okolicach Skrzynek luźno biegającego psa po
ulicy. Po ustaleniu właściciela (mieszkaniec
Skrzynek) został on ukarany mandatem za
brak nadzoru nad psem.
Interwencja w Koninku
24 czerwca w Koninku strażnicy ukarali
mandatem właściciela sklepu za brak zawartej umowy na wywóz śmieci. Ponadto
nie posiadał on zezwolenia na sprzedaż
alkoholu. Sprawę przekazano policji.
Ukarany za spalanie śmieci
24 czerwca w Koninku ukarano mandatem
mężczyznę, który spalał śmieci w beczce,
co jest czynem zabronionym.
Interwencja w Mościenicy
25 czerwca interweniowano w Mościenicy w
związku z zagryzieniem przez psa około 25
kur. Właściciel psa ukarany został mandatem, a sprawę prowadzi policja. Opr. BM

skano 20,25 litrów cennego płynu. - Jest
to dobry wynik, zwłaszcza, że trwają już
wakacje – powiedział Saczuk. - Ponadto
trzeba zwrócić uwagę na to, że krwiodawcy
poświęcają swój wolny czas, aby przybyć
i oddać krew – dodaje. Akcję prowadziło
7 pracowników z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu pod kierunkiem Romana Mytko.
W bieżącym roku będą jeszcze dwie takie
akcje oddawania krwi.
Robert Wrzesiński

• 10 czerwca zabezpieczali miejsce wypadku w Koninku,
• 11 czerwca gasili palącą się trawę w
Czmoniu,
• 15 czerwca gasili pożar stodoły w Szczytnikach,
• 16 czerwca zabezpieczali miejsce wypadku w Czmoniu,
• 17 czerwca zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca w Prusinowie i gasili
palące się drzewa w lesie w Borówcu,
• 27 czerwca zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca w Dziećmierowie,
gasili pożar palącej się trawy w Runowie
i płonącego samochodu w Biernatkach.
Opr. Robert Wrzesiński

Kronika
kryminalna
Skręcał i zderzył się z scanią
17 czerwca w miejscowości Dziećmierowo,
kierujący fordem w wyniku nieprawidłowo
wykonywanego manewru skrętu doprowadził do zderzenia z scanią.
Jechali na „podwójnym gazie”
Kórniccy policjanci wraz z strażnikami
miejskimi zatrzymali 18 czerwca w Kórniku
pijanego motorowerzystę. Mężczyzna miał
1,66‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. W tym samym dniu, również Kórniku
„wpadł” nietrzeźwy rowerzysta, u którego
badanie alkomatem wykazało 1,24‰
alkoholu. Cztery dni później, 22 czerwca
funkcjonariusze zatrzymali nieletniego
kierującego rowerem, znajdującego się w
stanie nietrzeźwości. Miał 0,58 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Kradzieże
• 19 czerwca zgłoszono kradzież w miejscowości Kamionki mebli ogrodowych z terenu
posesji, wartość start to 950 zł,
• 19 czerwca powiadomiono kórnicki komisariat o kradzieży w miejscowości Robakowo z terenu szkoły portfela z zawartością
dokumentów oraz pieniędzy, wartość strat
400 zł.
Opr. BM

poprzez wypełnienie i odesłanie karty
zgłoszeniowej znajdującej się na
stronie internetowej pod adresem:
www.prow.umww.pl lub faxem 061
854-14-89.

4 250,00zł

nr 13/2008

Mandaty za nieprawidłowe
parkowanie
19 czerwca na Placu Browarowym w Kórniku,
patrol SM ukarał mandatem kierowcę pojazdu
(mieszkaniec Złotnik) za zablokowanie jezdni
i utrudnienia w ruchu drogowym. Tego samego dnia strażnicy wypisali mandat kierującej
pojazdem (mieszkanka Poznania) za parkowanie na przystanku autobusowym. Z kolei
26 czerwca patrol SM ukarał mandatami 2
kierowców za parkowanie w miejscu zabronionym na obszarze kórnickiego rynku.

Strażacy w akcji

w godz. 9.00-14.30 (I-grupa) oraz 16

15 335,00 zł

Razem

Spotkanie informacyjno-konsulta-

stawicieli samorządów gminnych,

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu
gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
L.p.

zaprasza na

Rozwoju Obszarów Wiejskich na

37 100,00 zł

Razem

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

INFORMACJE

INFORMACJE

kolejne dofinansowania

4 lipca 2008 r.
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Dzieci i młodzież skończyły rok szkolny,
flora rozkwitła w pełni, a na Prowencie
wyrosły pokaźne rzeźby. Tak zaczęły się
wakacje.
Kórnicki Ośrodek Kultury na przekór letniemu lenistwu proponuje twórczy wypoczynek. Wszystkich chętnych zapraszamy na
wystawy, warsztaty, imprezy, spektakle.
Patronować nam będzie rzeźba anioła. Ten anioł jest wyjątkowy. Zagościł za
sprawą Łukasza Brankiewicza. Jego dzieło
wyrosło na dachu KOK w ramach wystawy
„ASP w Kórniku” prezentującej prace
rzeźbiarskie i szkło artystyczne studentów
poznańskiej ASP.

Uroczyste nadanie imienia nastąpi 18
lipca o godz. 12.00. Wtedy też przedstawimy zwycięzcę oraz wręczymy nagrodę.

Dla cierpliwych, precyzyjnych i marzących o podniebnych lotach lub morskich
przygodach 8 i 11 lipca około godz.11.00,
proponujemy spotkanie z Panem Mieczysławem Kamińskim z pracowni modelarstwa
lotniczego i pływającego CK Zamek.
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt w celu zapisu na ul. Prowent 6
w Kórniku lub telefonicznie 0618170891,
515229660

Wystawa czynna od 13.06 br. do 31.07.br.
KOK od poniedziałku do piątku w godz.
9.00 do 15.00
Klaudynówka od wtorku do niedzieli w
godz.10.00 do 16.00
Skoro Kórnicki Ośrodek Kultury doczekał się własnego anioła, postanowiliśmy
uczynić go patronem wszelkich działań
artystycznych. A jeśli mamy własnego
anioła, to może warto nadać mu imię. Tak
więc, pierwszym twórczym działaniem
może być udział w konkursie na imię dla
rzeźby anioła na Prowencie. Czekamy na
propozycje. Najciekawsze nagrodzimy.
Można je przesłać mailem na adres
kok@kornik.pl do 17 lipca br.

Jak ciekawie
spędzić lato?
Już od dwóch tygodni trwają
wakacje. Dla dzieci i młodzieży to
przede wszystkim okres letniego
odpoczynku i „ładowania akumulatorów” na kolejny rok szkolny. Warto
jednak choć na chwilę oderwać się
od błogiego lenistwa, aby skorzystać
z propozycji ciekawego spędzenia
wolnego czasu.
Półkolonie na kórnickich
Błoniach
Od 1 lipca do 26 sierpnia na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku
trwać będzie Nieobozowa Akcja Letnia
2008. W dni powszednie w godz. 9.00 –
13.00 chętne dzieci mogą wziąć udział
w bezpłatnych zajęciach na Błoniach.
Na miejsce dowożone będą autobusem,
który o godz. 9.00 wyruszy z przystanku
przy kórnickim gimnazjum, dojedzie do
bnińskiego rynku i stamtąd o godz. 9.10
odjedzie w kierunku OSiRu (powrót o
godz. 13.00). W ramach akcji odbywać
się będą zajęcia sportowe dla dzieci
m.in. zawody sprawnościowe, siatkówka, podchody, gry i zabawy stolikowe.
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dzenie Piotr Mastalerz – artysta rzeźbiarz.
Nie tylko dla dzieci i młodzieży, lecz
dla wszystkich ciekawych umysłowych
zagadek, 14 lipca o godz.12.00 proponujemy spotkanie z miłośnikiem i znawcą różnorakich gier logicznych Panem Zygmuntem
Szramem. Ten znakomity muzyk i pedagog
wystąpi w nowej roli przedstawiając koncepcję warsztatów gier logicznych.

Oto oferta innych działań KOK.
Dla dzieci i młodzieży proponujemy
od 7 do 18 lipca 2008 w godz. od 10.00 do
14.00 wakacyjne warsztaty plastyczne,
czyli Plastyczny Prowent pod Aniołem.
W programie zajęcia z rzeźby, grafiki,
malarstwa, aranżacji przestrzeni. ProwaOrganizatorzy przewidzieli również 4
wyjazdy na basen do Swarzędza (11 i
18 lipca oraz 1 i 19 sierpnia), a także
3 wycieczki (7 lipca do ZOO w Poznaniu, 24 lipca do Muzeum im. Arkadego
Fiedlera w Puszczykowie i 7 sierpnia
do palmiarni w Poznaniu lub przejazd
ciuchcią z Zaniemyśla). Zarówno wyjazd
na basen, jak i wycieczki są odpłatne.
Od 1 lipca dzieci będą mogły także
korzystać ze strzeżonego kąpieliska
na Błoniach.
Warsztaty artystyczne
Stowarzyszenia Teatralnego
Legion
Teatr Legion zaprasza zainteresowaną
młodzież na polsko-niemieckie warsztaty
artystyczne Kórnik-Altenkunstadt 2008 w
dniach 11-24 sierpnia 2008 roku w szkole
w Bninie. W tych dniach w godz. 10.00 do
13.00 i 16.00 do 20.00 odbywać się będą
zajęcia z wiedzy o teatrze, dykcji, aktorskie,
ruchu scenicznego, wokalu i muzyczne,
prowadzone przez profesjonalistów z Polski
i Niemiec. Warsztaty zostaną uwieńczone
dwiema premierami na Zamku w Kórniku
z udziałem uczestników: 17 sierpnia 2008
godz.19.00 – koncert „Klimaty II” prezentujący legionowych artystów i legionową
młodzież oraz 23 sierpnia 2008 godz. 19.00
„Kabaret”- kórnickie klimaty w legionowym
zwierciadle.

Młodzież i dorosłych zapraszamy na
Muzyczny Prowent pod Aniołem czyli
wakacyjne koncerty.
Program:
1. 5 lipca Bracia Gibson Band
2. 12 lipca Przeboje świata - Gigant
Orkiestra
3. 19 lipca Marek Siwek i Marcin Samolczyk
4. 26 lipca Przeboje świata
w godz. 19.00 do 23.00
Propozycje imprez kulturalnych KOK w
sierpniu podamy w późniejszym terminie.
Sławek Animucki
Udział w zajęciach dla młodzieży kórnickiej jest bezpłatny.
Kontakt: Anna Łazuka-Witek tel. 061
8171 490, 0 696 984 694 lub mailowo
annawitek@vp.pl oraz w szkole w Bninie
w trakcie trwania warsztatów.
Letnie propozycje „Klaudynki”
5 lipca – wyjazd na Igrzyska Powiatowe „Sprawni inaczej” do Gruszczyny koło
Swarzędza

Teatr na torach
w Szczodrzykowie!
Kiedy szliśmy wzdłuż torów kolejowych
w Szczodrzykowie, nie przypuszczaliśmy,
że w jednym z opuszczonych, zrujnowanych
budynków dworca znajdziemy źródło niezwykłej sztuki. Jakież było nasze zaskoczenie, kiedy to w biały dzień, siedząc otoczeni
odrapanymi ścianami, uczestniczyliśmy w
mistrzowsko zagranym spektaklu – spektaklu, o którym niemalże przez przypadek się
dowiedzieliśmy. „Dziadowanie”, zrealizowane na postawie „Dziadów – księgi II” Adama
Mickiewicza, wywarło na nas – członków
grupy teatralnej z kórnickiego Gimnazjum
- ogromne wrażenie. Obejrzeliśmy bowiem
spektakl, w którym grali młodzi ludzie,
reprezentujący naprawdę wysoki poziom
aktorski – mimo, iż są to amatorzy. Najwspanialsze w tym wszystkim jest jednak to, iż
spotkaliśmy wtedy teatr, który tworzą wolni,
utalentowani ludzie - z pasją, pomysłem i
zapałem, chcący się rozwijać i nie bojący
się nowych wyzwań.
„Teatr Na Fundamentach” to formacja,
która właśnie tworzy Ośrodek EdukacyjnoTeatralny „Stacja Kórnik”, mieszczący się w
budynku ekspedycji na kórnickim dworcu –
tym samym, w którym w czwartek dziewiętnastego czerwca mieliśmy okazję obejrzeć
ich występ. Od niedawna organizują tu
swoją siedzibę, gdzie po remoncie – który
przeprowadzana będzie w tegoroczne lato
na ich własny (!) koszt, ruszy działalność

tegoż właśnie młodzieżowego teatru. Nad
całym przedsięwzięciem czuwa Magdalena Płaneta, aktorka Teatru Polskiego w
Poznaniu, dodatkowo prowadząca zajęcia
w studium teatralnym oraz w XX LO w Poznaniu. Każdy, kto interesuje się tą sztuką,
znajdzie tu coś dla siebie – profesjonalne,
interesujące spektakle oraz warsztaty,
ale nie tylko – w planach są także zajęcia
plastyczne. Nas, członków szkolnej grupy
teatralnej, ucieszył fakt, iż możemy z czasem także przyłączyć się do niezwykłego
„Teatru Na Fundamentach”, by wspólnymi
siłami kontynuować nasze zainteresowania
oraz realizować teatralne plany, jak też i
marzenia.
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy
się zetknąć z ”Teatrem Na Fundamentach”– spotkanie tej grupy ludzi z pasjami
i marzeniami, którzy wbrew wszystkim
przeciwnością chcą spełniać, tchnęło w nas
ducha i napełniło ogromnym entuzjazmem,
a także wiarą, że można zrobić razem coś
niezwykłego. Poruszyła nas ta chęć działania, ta pasja, ta miłość do teatru. Właśnie
zauważyliśmy, że niezwykle łatwo dziś ominąć piękno, które nas otacza; dopiero dziś
tak naprawdę zdaliśmy sobie sprawę, jak
łatwo nie zauważyć prawdziwej sztuki, która
kiełkuje gdzieś na ulicy, między torami…
Grupa teatralna
z Gimnazjum w Kórniku

Nagrody rozdane

wśród tych, którzy przysłali kartki z jedną
błędną odpowiedzią wylosowaliśmy trzecią
nagrodę – blender i książkę „Z dziejów
Kórnika i Bnina”.
26 czerwca panie: Barbara Sarnowska
z Bnina, Renata Basalak z Kórnika i Dorota
Łopka z Czołowa odwiedziły naszą redakcję
i odebrały nagrody.
Nagrodzonym gratulujemy!
BM

W ostatnim numerze „Kórniczanina”
opublikowaliśmy nazwiska osób, które
wylosowały nagrody w naszym konkursie
jubileuszowym. Przypomnijmy, że osoby, które prawidłowo odpowiedziały na
wszystkie pytania otrzymały sokowirówki
wraz z „koszem rozmaitości”, natomiast

Przedstawiane pozycje książkowe
dostępne są w Bibliotece Publicznej
w Kórniku
DLA DOROSŁYCH
KATHERINE SCHOLES
„KAMIENNY ANIOŁ”
„Kamienny anioł”
to nostalgiczny romans obyczajowy
autorki „Królowej
deszczu”, rozgrywający się na egzotycznej Tasmanii.
Wzruszająca historia o sile pierwszego
uczucia i przezwyciężaniu bolesnej
przeszłości.
Na wieść o zaginięciu ojca na morzu,
dziennikarka Stella po piętnastu latach
powraca do rodzinnego domu na malowniczą wyspę. W młodości poznała tu Zefa,
samotnego żeglarza, który rozkochał ją
w sobie i odpłynął, zmieniając jej życie
na zawsze. Najbliżsi nie chcieli jej wtedy
zrozumieć i skrzywdzili. Czy kapryśny los
może się jeszcze uśmiechnąć? MG

DLA DZIECI

AGNIESZKA TYSZKA
„KAWA DLA KOTA”
Nowa rola
starszej siostry i
opiekunki do dzieci, samodzielny
pobyt nad morzem, podczas
którego Nela
poznaje szalenie
miłego Kota pijącego kawę, a
także trudne spotkania z tatą to
nowe wyzwania,
z którymi dziewczyna będzie musiała się zmierzyć. Czy
poradzi sobie ze stanem zakochania i
będzie odpowiedzialną opiekunką? Jak
poukłada sobie skomplikowane relacje z
tatą? Na szczęście z pomocą przychodzi
pani Lila i jej nieoceniona Księga kwiatów,
a także Artysta ojczym dziewczynki. To
dzięki nim wszystko stanie się o wiele
łatwiejsze. KK

Podopieczni KTPS
w Głuchołazach
Czterdziestu młodych podopiecznych Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej wyjedzie 18 lipca
na dwutygodniowy wypoczynek do
Głuchołaz. W programie kolonii zajęcia sportowe, konkursy, dyskoteki,
basen, wybory Miss i Mistera, trzy
wycieczki autokarowe, w tym do
Czech.
Wakacyjne dyżury przedszkoli
1- 15 lipca - Przedszkole nr 1
w Kórniku
1 - 14 sierpnia - Przedszkole w Szczodrzykowie
18 - 29 sierpnia - Przedszkole nr 2
w Kórniku
Zebrała: Barbara Morasz
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RECENZJE
KSIĄŻEK

KULTURA

KULTURA

Lato w Kórnickim Ośrodku
Kultury na Prowencie

4 lipca 2008 r.
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Na podstawie art. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /
t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm. / w przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy od dnia 01 września 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca 2008 r. świadczenia rodzinne
przysługujące za miesiąc wrzesień zostaną wypłacone do dnia 30 września 2008 r.

Miejsce
na Twoją reklamę

PŁYTKI CERAMICZNE

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

TYNKI

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8
CZYNNE:

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

MASZYNOWE

tel. (61) 8171 127

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ
PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

603 613 479

a

SKUP ZŁOMU

- stalowego
- kolorowego
- kasacja pojazdów
Świątniki - Baza SKR
Czynne: pn.-pt. 800-1600
sobota 800-1400

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

Tel.

tel. (61) 819-01-46

tel. 696-532-015

Oddam w najem
lokal użytkowy
60m2
w Borówcu

tel. 696 220 162

sklep „Mat-Bud”
– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
Wod-Kan i C.O.
– art. elektryczne
Bnin, ul. Śremska 10A
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Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35
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Proszę składać wnioski do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach
osiągniętych w 2007 r. wszystkich dorosłych członków rodziny w tym także dzieci, które ukończyły 18 lat. W przypadku rodzin prowadzących gospodarstwa rolne nakaz płatniczy 2007 r. lub
zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa wyrażonej w ha przeliczeniowych
Wnioski na nowy okres zasiłkowy będą wydawane i przyjmowane od dnia 16 lipca 2008 r.
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.

* Znaleziono klucze w Kórniku ze smyczą Hurtowni Opon „Moto-Gum” i breloczkiem Zespół
Uzdrowisk Kłodzkich. Informacja pod numerem telefonu: 061/2857282
* Firma przyjmie uczni na praktyczną naukę zawodu „mechanik samochodowy”. Robakowo ul.Kórnicka 1A/1B. Tel. 0696424276, puhautoserwis@o2.pl.
* Pilnie zatrudnię do pracy fizycznej – przy zakładaniu bruku, trawników – 9 zł/h na okresie próbnym. Tel. 0601 405 059
* Przyjmę do pracy – ekspedientka w sklepie odzieżowym. Centrum Kórnika. Tel. 602 457 751
* Sprzedam bramę wjazdową wysoka 1,5m szeroka 4m z furtką 1 m szeroka i dwoma słupkami. Cena 600 zł. Tel. 604 954 597
* Sprzedam garaż murowany z bramą ocieploną z płyty obornickiej i gruntem na własność 17m2. Cena 15 tyś. Zł. Bnin SKR. Tel. 604 954 597
* Sprzedam 10m drzewa opałowego pociętego na małe kawałki 100 zł/metr – możliwość dowozu i rozładunku. Tel. 604 954 597
* Borówiec dwa segmenty bliźniaka 84/240 125/425 od 350 tyś. Tel. 602 214 931
* Sprzedam Renault Clio 1.2 rok produkcji 1997, trzydrzwiowy, kolor czarna perła. Tel. 691 699 542
* Oddam w wynajem dom w Bninie – Kórnik. Tel. 0606 517 283
* Oddam w wynajem pomieszczenie najlepiej pod gabinet lekarski. Tel. 061 285 45 76, 501 074 900
* Sprzedam dom Zaniemyśl – Zwola. Tel. 061 285 45 76, 501 074 900
* Usługi elektryczne (sieci przemysłowe i teleinformatyczne) tanio! Tel. 667 274 856
* 2 stoły wibracyjne i 8 form do wyrobów betonowych. Tel. 792 884 454
* Do wynajęcia mieszkanie osobne wejście, pokój kuchnia, łazienka. Tel. 663 903 347
* Przyjmę bezpłatnie sprzęt AGD i RTV (komputer itp) zużyty i tzw. „na chodzie”. Kórnik. Tel. 886 453 324
* Odstąpię pizzerię wyposażoną w Kórniku, przy ul. Szkolnej. Tel. 502605451
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, medale, pocztówki, starocie i militaria - przyjadę. Tel. 601308880
* Sprzedam OPEL ASTRA III 2004 rok 1,7 CDTI oraz OPEL CORSA C 2001. Tel.604166317
* Sprzedam MERCEDES A 1,6 benzyna 1998 rok . Tel. 602840746
* Oddam w wynajem mieszkanie 3-pokojowe, częściowo umeblowane 70 m² Kórnik-Bnin. Tel. 06108170241 lub 601752626
* Sprzedam wózek dziecięcy 2-funkcyjny w bardzo dobrym stanie. Tel. 692945201
* Sprzedam POLONEZA CARGO 1,6 rok 1995, gaz, kolor biały, cena 850 zł. Tel. 607631096
* Oddam gitarę. Tel. 608217113
* Do wynajęcia mieszkanie osobne wejście, pokój, kuchnia, łazienka. Tel. 663903347
* Przyjmę bezpłatnie sprzęt AGD i RTV (komputer itp.) zużyty i tzw. „na chodzie”. Tel. 886453324 Kórnik
* Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych Kórnik-Bnin, Błażejewska 9. Tel. 609 152 586

4 lipca 2008 r.

Ogłoszenia
DROBNE

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

2007

Ideal

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01 sierpnia do dnia 30 września 2008 r.
świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień zostaną wypłacone do dnia 31 października 2008 r.

REKLAMY / OGŁOSZENIA

REKLAMY

UWAGA

Ilość edycji ogłoszenia
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ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

CIESIELSTWO
Pokrycia dachowe
montaż płyt G-K

tel. 669 846 043

KANCELARIA
Finansowa

ZAKŁAD OBRÓBKI
MECHANICZNEJ
W BORÓWCU
(OKOLICE KÓRNIKA)
PILNIE POSZUKUJE
FREZERÓW I TOKARZY
MANUALNYCH I CNC

oferuje swoje usługi

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres:
POSENER FERTIGUNGSTECHNIK
SP. Z O.O.
UL. LEŚNA 148, 62-023 BORÓWIEC
TEL. 061 8171 176

- prowadzenie wszystkich form
księgowości
- prowadzenie kadr

FIRMA USŁUGOWA

WYKOP

poleca usługi koparko ładowarką

Tel: 604 898 680, 061 897 65 14

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,
garnitury damskie i męskie.

Pogotowie krawieckie.

- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów VAT dla
rolników

Tel. 061 825 02 28,
0605 296 347
Odbieramy dokumenty
w siedzibie klienta

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

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK
SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
UDZIELAMY RABATU, FACHOWE DORADZTWO

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 800-1800, SOBOTA 800-1400

KÓRNIK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
TEL. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL
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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
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Pod takim hasłem po raz trzeci odbył
się festyn rekreacyjny zorganizowany
przez Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
21 czerwca na terenie Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Kórniku.
Na Błoniach oprócz podopiecznych
„Klaudynki” bawili się też członkowie Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych oraz Swarzędzkiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski im. Leszka Grajka. W sumie było
ponad 200 osób.
Anetta Szarzyńska, prezes „Klaudynki”
powitała prezes GSPON – Ewę Pomin i
przewodniczącą SPDST im. Leszka Grajka
– Barbarę Kucharską. Uczestników imprezy
odwiedziła także kórnicka radna Małgorzata
Walkowiak.
Anetta Szarzyńska wyraziła zadowolenie,
że uczestnikom festynu dopisuje pogoda.
Na początku była wspaniała zabawa, którą prowadził klaun. W jego role wcielił się Piotr
Pajchrowski, któremu towarzyszyły cztery

pomocnice (osoby te reprezentowały Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju Umysłowych
Ścieżek „STRUŚ” ze Środy Wlkp.).
Młodzi ludzie kilkakrotnie odszukiwali,
odczytywali tajemniczy plan, który składał się
z punktów: witeczka (powitanie za pomocą
przybicia „piątki”), pociągniczka (zrobienie
„pociągu”), rysowanieczka (rysowanie), taneczka (taniec), przeciągnieczka (przeciąganie liny), powroteczka (zakończenie występu

klauna). Następnie uczestnicy festynu wzięli
udział w dziesięciu konkurencjach m.in. jazda
na koniu, gra w boccio itd.
Pod opieką Andrzeja Lewandowskiego
był pies „Romeo”, który niekiedy uczestniczy w terapii podopiecznych „Klaudynki”.
Przyprowadza go wówczas Karolina Lewandowska.

Jacek Pałasiewicz zaprezentował swoje
zbiory, wśród których były m.in. motyle, żuczki. Przekonywał, że jego duży pająk nie jest
wcale nieprzyjemny.
Kolejną atrakcją stał się występ „Skrzata”. W jego postać wcielił się Portugalczyk
zamieszkały w Rogoźnie – Vicente Correia.
Na różnych instrumentach przedstawiał
odgłosy przyrody np. kumkanie żab, szum
deszczu. Zagrał też na aborygeńskim instrumencie – didgeridoo, przy którego odgłosie
dzieci tańczyły.
Młodych ludzi odwiedziła także tegoroczna Biała Dama – Magdalena Królikowska,
która bawiła się z nimi. Na szczudłach chodziła z przypiętymi skrzydłami motyla Karolina Wize z Rogoźna, która puszczała bańki
mydlane. Skrzat zaprezentował żonglerkę
maczugami. Dzieci mogły też skorzystać z
przejażdżek bryczką.
Za festyn organizatorom podziękował
podopieczny SPDST im. Leszka Grajka –
Michał Ogoniak. Na końcu wszyscy zebrani
zrobili krąg i zaśpiewali znaną im ze Swarzędza piosenkę „Jaka siła”.
Przygotowanie tegorocznego festynu
wspomogli: Urząd Miejski w Kórniku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
oraz sponsorzy.
Robert Wrzesiński

KULTURA / OŚWIATA

REKLAMY

Razem możemy
więcej

Jaki był miniony rok szkolny?

Uroczyste akademie, rozdanie świadectw i ostatnie spojrzenie uczniów na
szkołę przed wakacjami – tak wyglądał
20 czerwca, dzień w którym zakończył
się rok szkolny 2007/2008. Jaki był ten
rok w szkołach w naszej gminie?
Na pewno ten rok szkolny obfitował w
różne ciekawe wydarzenia. Był też inny od
pozostałych. Dlaczego? Choćby, dlatego że
od września ubiegłego roku uczniowie mieli
obowiązek przychodzić na zajęcia szkolne
w mundurkach. Zmiana na stanowisku ministra edukacji wywołała dyskusję na temat
utrzymania tego obowiązku. Do tej pory
jednak nie wiadomo czy mundurki nadal
będzie trzeba nosić czy też nie. Na razie w
tej sprawie ministerstwo edukacji nie podjęło
żadnych decyzji.
Przedszkole „Cztery Pory Roku” w Kórniku-Bninie zdobyło w minionym roku szkolnym
ogólnopolski certyfikat jakości w realizacji
programu „Optymistyczne Przedszkole”.
Celem programu jest wychowanie i rozwijanie
w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych
sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Taki certyfikat posiada jak na razie tylko
40 placówek w Polsce. Przedszkole w Bninie
otrzymało go po 1,5 roku od wprowadzenia
programu w życie.
We wrześniu 2007 roku na okres jednego
roku szkolnego powierzono zarządzanie
Szkołą Podstawową nr 1 w Kórniku Danucie
Zwierzyńskiej. Konkurs na nowego dyrektora
rozpisano pod koniec kwietnia tego roku. Wygrała go Eliza Wafelkowska-Ziółkowska, która
od września 2008 roku obejmie stanowisko
dyrektora kórnickiej „jedynki”.
W bnińskiej podstawówce w zeszłym
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roku ruszył program „Dysleksja rozwojowa”,
dofinansowany w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży zatytułowanego „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i
organizacji pozarządowych”. Projekt kierowany był do dzieci ze szkół podstawowych
z całej gminy, które mają zaświadczenia o
dysleksji z poradni. Obejmował 8 godzin
zajęć wyrównawczych tygodniowo z zakresu:
dysortografii, dysgrafii, dysleksji. Skorzystało
z niego 20 dzieci.
Od września ubiegłego roku przy radzewskiej podstawówce formalnie funkcjonuje
oddział przedszkolny, który utworzono już w
maju 2007 roku. Powstał on dzięki fundacji
„Familijny Poznań”.
Miniony rok szkolny był niezwykle ważny
dla Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie,
która przez kilka miesięcy przygotowywała się
do nadania jej imienia Jana Pawła II. Główne
uroczystości związane z tym wydarzeniem
odbyły się w połowie maja 2008 roku.
Gimnazjum w Kórniku przygotowywało
się do rozpoczęcia projektu „Miasteczko
Ruchu Drogowego”. Szkoła otrzymała w
minionym roku szkolnym 10 komputerów
oraz motorower. Problem powstał jednak
z umiejscowieniem wyasfaltowanej powierzchni miasteczka, dlatego jego budowę
przesunięto w czasie. Z kolei w robakowskim
gimnazjum ruszył projekt „Fizyka dla każdego”, dofinansowany z rządowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych.
Okres wiosenny to w szkołach czas
sprawdzianów kompetencyjnych. Pisali je
szóstoklasiści i gimnazjaliści. W przypadku szkół podstawowych najlepiej wypadli
szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1

w Kórniku. Do zdobycia w sumie mieli 40
punktów. Średni wynik kórnickiej „jedynki” to
27,4 punkty, a średnia kraju 25,8 punktów. Pozostałe szkoły mieściły się w średniej krajowej
lub też miały gorszy wynik np. średni wynik
w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie to
23,8 punktów. Na poziomie gimnazjalnym, w
części humanistycznej lepszy wynik uzyskało
Gimnazjum w Kórniku. Uczniowie mogli
zdobyć 50 punktów z tej części testu. Średni
wynik kórnickich gimnazjalistów to 31,3 punkty i jest on wyższy od średniej krajowej, która
wyniosła 30,8 punktów. Średni wynik za test
humanistyczny w Gimnazjum w Robakowie
wyniósł 29,9 punktów. W części matematyczno - przyrodniczej (max 50 punktów) oba
gimnazja uzyskały wynik niższy niż średnia
kraju (27,1 punktów). Średni wynik kórnickiego gimnazjum z tej części testu to 26,3 punkty,
a robakowskiego to 24,0 punktów.
Pod koniec roku szkolnego, 27 maja strajkowało wielu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z całego kraju. Oświatowcy
domagali się przede wszystkim: radykalnego
wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, utrzymania praw
i obowiązków nauczycielskich wynikających
z Karty Nauczyciela oraz prawa do przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek.
Do ogólnopolskiego strajku w naszej gminie
przyłączyły się podstawówki w Kórniku i Bninie oraz kórnickie i bnińskie przedszkole, a
także ogólniak. W większości tych placówek
w dniu protestu nie odbywały się zajęcia
dydaktyczne.
Miniony rok szkolny bogaty był w ciekawe
i ważne wydarzenia. A jaki będzie kolejny?
Przekonamy się już 1 września.
Barbara Morasz
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W poprzednim numerze Informatora zamieściliśmy informacje dotyczące możliwości, z których mogą skorzystać pracodawcy
zatrudniający osoby niepełnosprawne.
Dziś opis przywilejów dla osób niepełnosprawnych zakładających i prowadzących
działalność gospodarczą.
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać
się o:
1. Środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
O w/w środki może ubiegać się osoba
niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna
albo poszukująca pracy niepozostająca w
zatrudnieniu. Można jednorazowo otrzymać
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki
na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, jeżeli
nie otrzymało się środków publicznych na
ten cel.
Osoba niepełnosprawna składa wniosek
w jednostce organizacyjnej wyznaczonej
przez starostę lub prezydenta miasta na
prawach powiatu - najczęściej są to Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR)
lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie
(MOPR) - właściwej ze względu na miejsce
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
Maksymalna wysokość przyznanych
środków nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
jest obowiązana do zwrotu otrzymanych
środków wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych,
jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie
zostały naruszone warunki umowy.
Osoba niepełnosprawna nie otrzyma
tych pieniędzy, gdy ten sam cel sfinansuje
wcześniej z innej pomocy finansowej uzyskanej z pieniędzy publicznych.
2. Dofinansowanie odsetek od kre-

dytów zaciągniętych na kontynuowanie
działalności gospodarczej
O dofinansowanie odsetek od w/w
kredytów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne prowadzące działalność
gospodarczą albo własne lub dzierżawione
gospodarstwo rolne.
Warunkiem udzielenia pomocy jest niekorzystanie z pożyczki z PFRON lub Funduszu Pracy, przyznanej na rozpoczęcie
działalności gospodarczej lub rolniczej, albo
jej spłacenie bądź umorzenie w całości.
Osoba, która chce skorzystać z dofinansowania, składa wniosek w jednostce
organizacyjnej wyznaczonej przez starostę
lub prezydenta miasta na prawach powiatu
- najczęściej są to Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy
Rodzinie - właściwej z uwagi na miejsce
zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty
określone szczegółowo przez jednostkę
organizacyjną przyjmującą wnioski. W
większości jednostek mogą to być:
- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
o prowadzeniu działalności gospodarczej i
o niezaleganiu z podatkami,
- umowa kredytowa wraz z harmonogramem spłat,
- oświadczenie o niekorzystaniu z
pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON,
- informacja wnioskodawcy o uzyskanej
pomocy publicznej w okresie 3 lat przed
datą złożenia wniosku.
Ubiegać można się o dofinansowanie do
50% oprocentowania kredytu bankowego
zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej.
Dofinansowanie ze środków Funduszu
następuje na podstawie umowy zawartej
przez starostę.
3. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących
działalność gospodarczą
O refundację w/w składek mogą ubiegać się:
- Osoby niepełnosprawne prowadzące

działalność gospodarczą.
- Niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy
zobowiązani do płacenia składek za niepełnosprawnego domownika.
Warunkiem udzielania pomocy jest
terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia w pełnej wysokości.
Informacje i wniosek wnioskodawca
(lub osoba upoważniona) przekazuje do
PFRON.
Osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą Fundusz refunduje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej
wysokości składki, której podstawą wymiaru
jest kwota stanowiąca 60% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Niepełnosprawnym rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do płacenia składek za
niepełnosprawnego domownika Fundusz
refunduje składki na ubezpieczenia społeczne rolników - wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe.
W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota refundacji składek jest inna niż
kwota refundacji wykazana we wniosku
wnioskodawcy, Prezes Zarządu Funduszu
wydaje decyzję o wysokości refundacji, na
wniosek złożony przez wnioskodawcę w
terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującej
refundacji.
W następnym numerze opublikujemy
informacje dotyczące rent dla osób niepełnosprawnych.
Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych
(Tel. 8 190 219, 515 229 671, mail –
rzecznik.on@kornik.pl)

Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów
w szachach klasycznych
11-16.06.2008
WYNIKI SZACHISTÓW Z KÓRNIKA
D-18 Jolanta Andrecka
D-15 Karolina Piechowiak
D-13 Zuzanna Zięta
C-18 Mateusz Kuźma
C-13 Stanisław Pietrowski
Wiktor Ptak

Pod koniec roku szkolnego rozpoczęła
się rywalizacja szkół we współzawodnictwie
sportowym na przyszły rok. Wyłoniono
najlepsze szkoły, które będą reprezentować
gminę Kórnik w zawodach powiatowych w
roku szkolnym 2008/2009. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bninie w
uproszczonej formie ( brak hali sportowej
o pełnych wymiarach, dużych bramek, bez
bramkarzy) zostały przeprowadzone zawody w unihokeju a w Szkole Podstawowej w
Radzewie na boisku asfaltowym, a powinno
się grać w halach zorganizowano mistrzostwa w piłce ręcznej. Wyniki mistrzostw
gminy Kórnik:
UNIHOKEJ dziewcząt
Mistrzem gminy została Szkoła Podstawowa w Bninie. W zespole p. Małgorzaty Iszkuło grały: Anna Książkiewicz -15
bramek, Joanna Marcinkowska-3 bramki,
Weronika Jarnut-1 bramka i Bogumiła Wójkiewicz, Oliwia Ratajczak, Kinga Pelczyk,
Magdalena Bazułka. Bnin wygrał wszystkie
mecze: z Kórnikiem 6:3, z Radzewem 8:6
i z Szczodrzykowem 5:2. Drugie miejsce
zajęły dziewczęta z Radzewa, które wygrały z Kórnikiem 4:3 i 6:0. Kórnik był trzeci
wygrywając mecz z Szczodrzykowem (4m)
5:3 .Najwięcej bramek w turnieju strzeliły:
Anna Książkiewicz z Bnina-15 oraz z
Radzewa Kinga Frąckowiak- 8 i Roksana
Rumińska- 5
UNIHOKEJ chłopców- Mistrzostwo
gminy zdobyli chłopcy z Radzewa wygrywając wszystkie mecze; z Kórnikiem 12:1, z
Szczodrzykowem- 8:3 i Bninem - 6:5.Zespół
z Radzewa przygotowany przez p. Magdalenę Karwacką grał w składzie: Konstanty
Kalisz-11 bramek, Maciej Sznura – 9,Filip
Siejak- 4, Paweł Radziejewski- 2, Paweł
Radziejewski- 2, Dawid Kozubski – 1 oraz
Dawid Niemier, Maciej Rozmiarek i Maciej
Kazyaka. Drugie miejsce wywalczyła Szkoła
Podstawowa z Bnina, która wygrała mecze
z Kórnikiem- 11:2, z Szczodrzykowem 8:5.
SP Szczodrzykowo pokonało Kórnik 10:3
i zajęło trzecie miejsce. Najwięcej bramek
zdobyło dwóch zawodników: Konstanty
Kalisz z Radzewa i Hubert Kaczmarek po 11
bramek, Maciej Sznura z Radzewa strzelił
9 bramek a Dawid Szymaniak z Bnina –
6. Puchar przechodni, statuetki i medale
wręczał wraz z dyrektorkami SP w Bninie
sponsor Leszek Sznura- „Surówki Sznura”.
Zawody przygotowała p. Małgorzata Iszkuło
a przeprowadzili nauczyciele wszystkich
szkół uczestniczących w zawodach.
PIŁKA RĘCZNA chłopców
Wyniki meczy: SP Kórnik- SP Bnin 1:8,
SP Radzewo- SP Szczodrzykowo 4:2, SP
Bnin- SP Radzewo 4:4, SP Kórnik- SP
Szczodrzykowo 0:5, SP Bnin- SP Szczodrzykowo 7:1, SP Kórnik- SP Radzewo
7:8.
Puchar przechodni ufundowany przez
Firmę IRMAL pp. Poduszczaków z Pozna-

12 miejsce i awans do Mistrzostw Międzywojewódzkich w Pile
10 miejsce i awans
11 miejsce -pierwsza rezerwowa do startu w Pile
20 miejsce
20 miejsce
24 miejsce

Gratuluję udziału w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego oraz awansów do
Eliminacji Międzywojewódzkich Juniorów w Pile, które odbędą się 19-25.09.2008
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nia zdobyła Szkoła Podstawowa w Bninie.
Zespół p. Małgorzaty Iszkuło grając w
składzie: Hubert Kaczmarek-12 bramek,
Łukasz Jaskuła- 4, Krzysztof Hajdrych-2 ,
Marek Ciszak -1, Sebastian Grząślewicz,
Dawid Szymaniak, Filip Siejak, Karol Ruszkowski, Karol Sobecki, Bartosz Sterczyński,
Hubert Joachimiak, Jakub Nawrocki będzie
reprezentował gminę Kórnik w zawodach
powiatowych.
Drugie miejsce zajęli gospodarze
-Szkoła Podstawowa w Radzewie. Trzecie
Szczodrzykowo a czwarte Kórnik. Najwięcej
bramek strzelili: Hubert Kaczmarek z Bnina12, Konstanty Kalisz z Radzewa- 5 oraz
Filip Siejak z Radzewa i Adam Cukrowski
z Kórnika po 5 bramek.
PIŁKA RĘCZNA dziewcząt
Zwycięstwo i kolejny puchar ufundowany przez firmę IRMAL z Poznania wywalczyły dziewczęta z Szkoły Podstawowej
w Kórniku. SP Kórnik wygrało mecze z
Bninem 6:4 i Szczodrzykowem 4:3.Zespół
p. Katarzyny Pucek w składzie: Nikola
Płosaj- 7 bramek, Weronika Sobańska - 2,
Agata Pawlaczyk- 1, Karolina Kornaś, Julia
Kłosowicz, Kamila Olejniczak, Anna Toś będzie
reprezentował gminę w zawodach powiatowych. Drugie miejsce po zwycięstwie 5:3 z
Szczodrzykowem zajęły dziewczęta z Bnina
a trzecie Szczodrzykowo. Najwięcej bramek
zdobyły: Nikola Płosaj z Kórnika - 7,Paulina
Wojnowska z Szczodrzykowa – 6 i Hania
Książkiewicz z Bnina - 5 bramek. Medale, statuetki i puchary wręczały żona i córka sponsora
nagród. Całość imprez fachowo i z pełnym
zaangażowaniem przeprowadziła nauczycielka
wf z Radzewa p. Magdalena Karwacka.
Gospodarze wszystkich wymienionych
imprez ugościli uczestników napojami i
drożdżówkami. Dziękuję wszystkim organizatorom za całoroczny trud organizacji
imprez i życzę zasłużonego wypoczynku.

RANKING SPORTOWY
SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE

Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” na swojej stronie internetowej ogłosił
wyniki wojewódzkiego współzawodnictwa
sportowego w roku szkolnym 2007/2008.W
rywalizacji sklasyfikowano 512 szkół podstawowych, 413 gimnazjów i 207 szkół
ponadgimnazjalnych.
W mijającym roku szkolnym zaszły
poważne zmiany w punktacji. Podwójnie
punktowano gry zespołowe: koszykówkę,
siatkówkę, piłkę ręczna i piłkę nożną ,
gdzie za zdobycie pierwszego miejsca
szkoły zdobywały 100 pkt., natomiast w
innych dyscyplinach np. w sztafetowych
biegach przełajowych tylko 50 pkt. Czy to
sprawiedliwe? Chyba nie ale takie ustalono zasady na szczeblu wojewódzkim i z
nimi trzeba się pogodzić. Stąd najwyższe
miejsca we współzawodnictwie zdobywały
szkoły z klubami i halami sportowymi.
Na etapie wojewódzkim szkoły muszą
już prezentować wyższy poziom sportowy , natomiast w rywalizacji powiatowej
liczy się upowszechnianie wielu dyscyplin.

Na tle nich dobrze wypadły nasze szkoły,
które wśród sklasyfikowanych, czyli tych,
którzy pokonali szczeble : gminne, powiatowe, rejonowe startowały w finałach
wojewódzkich. 		
Nasze szkoły uplasowały się na następujących pozycjach:

SPORT

INFORMACJE / SPORT

INFORMATOR DLA OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Szkoły podstawowe
72. SP Szczodrzykowo-138 pkt.
88. SP Radzewo – 121 pkt.
95. SP 1 Kórnik – 114,5 pkt.
Gimnazja			
38. G.Kórnik-253,8 pkt.
76.G. Robakowo- 176,7 pkt.
Szkoły ponadgimnazjalne
53. LO Kórnik - 182,9 pkt.

PARAFIADA SIŁACZY

Wiele konkurencji rekreacyjno-sportowych odbywa się na gminnych festynach
ale tylko na kórnickiej „PARAFIADZIE”
kobiety i mężczyźni mogą się zmierzyć w
konkurencjach siłowych.
W wyciskaniu sztangi 20 kg startowało 20 odważnych panów a zwyciężyli
kórniczanie :Tomasz Pawlaczyk unosząc
ciężar w pozycji leżącej 90 razy, Krzysztof
Słabolepszy – 70 razy i Paweł Walerczyk i
Maciej Zimniak po 65 razy.
Panie także kórniczanki (11 osób) zmagały się z ciężarkami po 5 kg unosząc ciężar
w pozycji siedzącej w górę:
Agnieszka Jaskuła- 75 razy, Agnieszka
Modrowska- 51 i Olga Stelmach 44 razy.
Co roku powodzeniem cieszy się konkurencja sprawnościowa – manualna, gdzie
startowały 33 osoby. Z pojedynczych liter
należało jak najszybciej ułożyć hasło propagujące zdrowie, tym razem „ Żyj długo,
zdrowo i szczęśliwie”. Najszybciej zadanie
wykonały : Agnieszka Modrowska – czas
29,19 sek., Agata Kozłowska -30,83 sek.
i Katarzyna Szeffner – 33,49 sek. ARA

Zarząd KSS Kotwica
Kórnik
zaprasza na Walne
Zebranie Sprawozdawcze
członków Stowarzyszenia,
które odbędzie się
9 lipca 2008r.
o godz. 18.00 - I termin,
godz. 18.15 - II termin
w Sali Posiedzeń Rady
Miejskiej w Kórniku
- ratusz w Bninie.
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Telefony alarmowe:
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999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

ZWYCIĘSTWO MATEUSZA
TACIAKA W SZWAJCARII

Kolejny sukces odniósł zawodnik Limaro
Kórnik Mateusz Taciak tym razem w Grand
Prix Gippingen w Szwajcarii. Mateusz prezentuje coraz wyższą formę co pozwala bardzo
optymistycznie patrzeć na zbliżające się Mistrzostwa Polski seniorów, które odbędą się w
ostatni weekend czerwca w Złotoryi. Wyścig
w Szwajcarii był niezwykle ciężki, po dużych
górach, a o zwycięstwo w tych zawodach jest
niezwykle trudno. Z reguły kończy go najwyżej połowa ze 120 startujących. Kórniczanin
tego dnia był w doskonałej dyspozycji i na
metę przyjechał w trzyosobowej grupce z
której bez trudu wygrał na finiszu.

KACPER RAJKOWSKI
I DANIEL HORYZA NA
PODIUM PUCHARU POLSKI
Bardzo dobrze zaprezentowali się juniorzy młodsi UKS Jedynka Kórnik podczas
rozegranego pucharu Polski w kolarstwie
torowym we Wrocławiu. Na początek
Daniel Horyza i Adam Piasecki wystartowali w wyścigu na 2000m i oboje pobili
swoje rekordy życiowe. Horyza z czasem
2min.33,20sek zajął drugie miejsce, natomiast Bardzo bliski podium był również
Adam Piasecki lecz zmuszony był mijać
jednego z maruderów i kosztowało go to
utratę ok. 1 sek. i z czasem 2.34.42 zajął
piąte miejsce. Do walki o brązowy medal
zabrakło mu zaledwie 0.03 sek. Równie
efektownie i bardzo zespołowo pojechali
nasi zawodnicy w najbardziej prestiżowej
konkurencji, jakim jest wyścig punktowy.
Z 61 zawodników zgłoszonych do tego
wyścigu, do finału wchodzi tylko 20. Cała
czwórka zawodników Limaro awansowała
do finału, który odbywa się na 100 okrążeń
wrocławskiego toru. Bardzo aktywny Kacper Rajkowski zajął drugie miejsce, a Daniel
Adamski i Adam Piasecki zajęli kolejno
miejsca czwarte i ósme. Czwarty nasz zawodnik Daniel Horyza zajął 14 miejsce, lecz
w tym wyścigu miał za zadania asekurować
swoich kolegów, ponieważ puchar Polski to
również eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski). Cała
czwórka reprezentantów Limaro wystartuje
oczywiście na Mistrzostwach Polski, w
tymże wyścigu do którego dopuszczonych
będzie zaledwie 30 zawodników.

ADAM PIASECKI NA
PODIUM PUCHARU
POLSKI NA SZOSIE

Bardzo dobrze wypadł Adam Piasecki
podczas Pucharu Polski w kolarstwie szosowym, gdzie w wyścigu jazdy indywidualnej
na czas (10km) zajął miejsce na najniższym
stopniu podium. Daniel Horyza był ósmy, a
Kacper Rajkowski zajął czternaste miejsce.

PUCHARU POLSKI
W KOLARSTWIE GÓRSKIM

W Ostrzycach K/Kartuz odbył się Puchar Polski w kolarstwie górskim, będący
również eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży dla juniorów młodszych.
Do Ostrzyc pojechała trójka reprezentantów UKS Jedynka Kórnik i wygląda na
to, że cała trójka zakwalifikowała się do
sierpniowej Olimpiady Młodzieży, która się
odbędzie w Bydgoszczy. Oskar Pluciński
zajął czwarte miejsce a Michał Jędrzejczak
szesnaste. Wśród dziewcząt Paula Dutkiewicz była piętnasta.

DWA ZWYCIĘSTWA
PATRYKA RAJKOWSKIEGO

Coraz lepiej poczyna sobie najmłodszy z
braci Rajkowskich Patryk. W ostatnich dwóch
startach odniósł dwa zwycięstwa w kategorii
Żak (11-12 lat). Najpierw nie dał szans rywalom na kryterium ulicznym w Łąkocinach k/
Ostrowa, a następnie w takim samym wyścigu tylko że w Dobrzycy k/ Pleszewa

KATARZYNA PAWŁOWSKA
I OSKAR PLUCIŃSKI
NAJLEPSI W TURKU
W Turku odbył się wyścig MTB z serii
pucharu THULE. Na najwyższym stopniu
podium stawało dwóch reprezentantów
Limaro Kórnik. W wyścigu kobiet pierwsze
miejsce zajęła Katarzyna Pawłowska, a
Natalia Piasecka byłą trzecia, natomiast
wśród juniorów młodszych zwyciężył
Oskar Pluciński, a Hubert Lewandowicz
był ósmy. Wśród młodzików piąte miejsce
zajął Szymon Rozmiarem, wśród juniorek
młodszych siódma była Paula Dutkiewicz.,
wśród elity męszczyzn Wojciech niemiej
był dziewiąty. HS

Następny numer Kórniczanina ukaże się
18-go lipca 2008r.
Materiały prosimy dostarczać do 11-go lipca 2008r.
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